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Resumé 

Dette projekt undersøger definitionen på aktiv fødsel, herunder hvilke rationaler der ligger til grund 

for definitionen i internationale guidelines, samt hvilken evidens der findes for definitionen. Gen-

nem argumentationsanalyse finder projektet, at der i internationale guidelines generelt anvendes to 

rationaler bag definitionerne på aktiv fødsel 1) definitionen er ofte anvendt / der er klinisk erfaring 

for definitionen, 2) nutidig evidens. Gennem kritisk analyse af et systematisk review og et kohorte-

studie finder projektet, at der er evidens for at definere aktiv fødsel som orificium dilateret 5-6 cm. 

Yderligere konkluderes det, at Sundhedsstyrelsens nuværende definition på aktiv fødsel er forældet 

og derfor kræver revidering. 
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1   Problemstilling 
Som spæde jordemoderstuderende lærte vi på skolen, at en af jordemoderens fornemmeste opgaver 

er “at sidde på sine hænder”. At vi som jordemødre skal være tålmodige og ikke bør gribe unødigt 

ind i den spontant forløbende fødsel, men forsøge at fastholde det normale. Vi startede i vores første 

praktik med en forventning om, at dæmpet belysning, badekar, lændemassage og en strikkende jor-

demoder i hjørnet ville være realiteten på de fleste fødestuer. Vi blev mødt af en noget anden virke-

lighed. Nemlig en hverdag på fødegangen der ofte er præget af travlhed, retningslinjer og indgreb. 

1.1   Indgreb i fødslen 
Den hyppigste indikation for indgreb i den vaginale fødsel er diagnosen dystoci. Diagnosen stilles, 

når en fødende er vurderet i aktiv fødsel og ikke lever op til den forventede progression, oftest defi-

neret som, at orificium er dilateret < 0,5 cm/t vurderet over fire timer (Sørensen et al., 2012, s. 54). 

Dystoci betragtes som en komplikation, da det associeres med øget risiko for bl.a. sectio, instru-

mentel forløsning, infektion, post partum blødning samt føtal acidose (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 

65, Macdonald & Johnson, 2017, s. 1017). 

Behandlingen af dystoci er dog ikke uden konsekvenser. Der er risiko for en række akutte bivirk-

ninger for både mor og barn ved brug af syntetisk oxytocin som vestimulation, bl.a. hyperstimulati-

on og deraf asfyksi hos fosteret (medicin.dk, 2020, Sundhedsstyrelsen, 2014 s. 27, 66). 

Vores erfaring er, at et vestimulerende drop ofte fører til en kaskade af indgreb. Med droppet påsæt-

tes kontinuerlig fosterovervågning, hvilket begrænser den fødendes mobilitet og mulighed for f.eks. 

at komme i badekar. Hertil oplever vi, at de fødende ofte bliver mere smerteforpinte og derfor øn-

sker en epiduralblokade, der i sig selv er forbundet med endnu en række bivirkninger. Vi mener 

derfor, at det er ønskeligt at undgå den første intervention for at undgå de mange, der ofte følger 

efter. 

Sundhedsstyrelsen (SST) udgav i 2014 National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med 

dystoci (manglende fremgang) (NKR), for netop at undgå unødvendig og forkert brug af vestimula-

tion med oxytocin (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 66). SST beskriver, at op mod 37% af alle raske 

førstegangsfødende får diagnosen dystoci, og at der anvendes vestimulation hos omkring 30% af 

alle førstegangsfødende (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 65). Dette stemmer overens med, at vi i vores 

praktikker ofte har oplevet diagnosen dystoci og de deraf følgende indgreb. Vi undrer os over, at 



	 Side 5 af 79  

diagnosen er så hyppigt forekommende. Derfor overvejer vi, om kriterierne for diagnosen er korrek-

te, og om den måske stilles for ofte. 

1.2   Historisk og lovgivningsmæssigt perspektiv 
Gennem historien har definitionen af fødslens normale varighed og progression, samt behandlingen 

af afvigelser herfra, ændret sig. En lærebog fra 1903 beskriver, at fødslens varighed er meget varie-

rende og kan vare alt fra minutter til dage (Stadfeldt, 1903, s. 83). Der accepteres altså her en bred 

variation i den normale fødsel. 

I lærebogen Fødselens og barselssengens patologi - for læger og studerende af den danske gynæko-

log Leopold Meyer (1936), beskrives det om langsom progression i fødslens udvidningsperiode: 

”Det kan være ubehageligt, kedeligt, pinagtigt, at Fødselen varer længe, men farligt er det 

ikke. Farerne ved Vesvækkelse beror ikke paa, at Fødselen trækker i Langdrag, men paa at 

den let forleder til Indgreb, der ikke er indicerede, og som ofte er skæbnesvangre for Moder 

og Foster (eller begge).” (s. 47). 

Meyer fremhæver derved, at det i højere grad er behandlingen, der er forbundet med risiko, end dét 

at have dystoci. I tillæg til dette beskriver Meyer, at tålmodighed altid bør være det primære middel 

mod dystoci (Meyer, 1936, s. 47). Dette finder vi interessant, da denne tilgang ligger langt fra nuti-

dig dansk praksis. Vi oplever i høj grad en hverdag på fødegangen præget af risikotænkning, medi-

kalisering og effektivisering, med mindre tålmodighed og plads til variation i det normale fødsels-

forløb end beskrevet før i tiden. 

 

Noget der dog ikke har ændret sig med tiden, er tilstedeværelsen af jordemødre ved fødslerne. Som 

kommende jordemødre har vi interesse i, at fødslerne forløber så normalt som muligt, da en jorde-

moder, jf. vejledningen om jordemødres virksomhedsområde, kan yde selvstændig fødselshjælp ved 

spontant forløbende fødsler uden komplikationer som f.eks. vefremmende medicin (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2001, pkt. 2.2). Derudover bør vi ifølge Etiske Retningslinjer for Jordemødre støt-

te den fødende i: “(...) at fødslen forløber så ukompliceret som muligt, da den spontant forløbende 

fødsel antages at rumme kvaliteter som fysisk sikkerhed, menneskelig styrke og personlig vækst.” 

(Jordemoderforeningen, 2010, pkt. 4). Vores opgave er derfor ikke kun at varetage den spontane 

vaginale fødsel jf. lovgivningen, men også at forsøge at facilitere og fastholde den. 
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1.3   Aktiv fødsel; en definition i bevægelse 
Den normale fødsel inddeles i stadier og faser. Første stadium indebærer den latente fase og den 

aktive fase. Når en fødende er i aktiv fødsel tilstræbes det, at en jordemoder er kontinuerligt til stede 

(Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 16). Derfor har det stor betydning i jordemoderfaglig sammenhæng, 

når en fødende vurderes i aktiv fødsel. Aktiv fase beskrives ofte som perioden fra orificium er dila-

teret 4 cm til orificium er fuldt dilateret (Sørensen, Ottesen & Weber, 2012, s. 30). Grundlaget for 

denne definition er skabt i 1950’erne på baggrund af studier af Dr. Emanuel A. Friedman, professor 

i gynækologi, obstetrik og reproduktiv biologi. Studierne dannede fundamentet for den traditionelle 

forståelse af fødslens faser, samt det lineære partogram som i dag ofte anvendes til at vurdere føds-

lens progression (Macdonald & Johnson, 2017, s. 598, 1015-1016, Romero, 2016, s. 413-414). 

 

Vi er blevet opmærksomme på, at der er ved at ske et skift i definitionen på aktiv fødsel. Flere in-

ternationale guidelines har ændret definitionen på aktiv fødsel til orificium dilateret 6 cm, ligesom 

definitionen i nyligt udgivet dansk litteratur er ændret til orificium dilateret > 4-6 cm (Sørensen, 

Johansen, Weber & Ottesen, 2020, s. 34, 64). 

I fagbogen Mayes’ Midwifery skildres et historisk perspektiv af fødslens progression med udgangs-

punkt i Friedman frem til nutidig praksis. Heri beskrives det, at et studie af Zhang et al. fra 2010 har 

fået American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) til at ændre definitionen på ak-

tiv fødsel til orificium dilateret 6 cm (Macdonald & Johnson, 2017, s. 600). SST beskriver i NKR, 

at der forekommer ændringer i definitionen i flere internationale guidelines, samt at dét at ændre 

definitionen på aktiv fødsel fra 4 cm til 6 cm, måske ville føre til, at færre får diagnosen dystoci, og 

at færre dermed skal behandles. På trods af dette bevarer SST i NKR den traditionelle definition på 

aktiv fødsel; orificium dilateret 4 cm (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 14, 65). 

Vi undrer vi os over, at definitionerne er forskellige, og overvejer om den definition SST anvender 

er for snæver. Derfor ønsker vi at undersøge, hvilke rationaler der ligger til grund for variationen i 

definitionerne på aktiv fødsel i forskellige internationale guidelines, da bl.a. guidelines og retnings-

linjer, danner grundlag for praksis, og derfor har stor betydning i vores daglige virke som jordemød-

re. 

Som jordemødre varetager vi normale fødselsforløb og skal forsøge at undgå komplikationer og 

indgreb (Sundheds- og Ældreministeriet, 2001, pkt. 2.2., Jordemoderforeningen, 2010, pkt. 4). Som 

tidligere nævnt, er dystoci den hyppigste indikation for indgreb i den vaginale fødsel. Definitionen 

på aktiv fødsel dikterer bl.a., hvornår diagnosen dystoci tidligst kan stilles i fødslens første fase 
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(Macdonald & Johnson, 2017, s. 1016). Derfor ser vi et behov for at undersøge, hvilken evidens der 

findes for definitionen på aktiv fødsel, for at finde frem til hvilken definition der dermed er basis for 

at anvende i nutidig praksis. 

 

Med afsæt i ovenstående refleksioner ønsker vi altså at undersøge rationalerne bag definitionerne på 

aktiv fødsel i forskellige internationale guidelines, samt undersøge hvilken evidens der findes på 

området. Dette leder os frem til vores problemformulering. 

2   Problemformulering 
Hvilke rationaler ligger til grund for definitionerne på aktiv fødsel, som anvendes i forskellige 

internationale guidelines? Og hvilken evidens findes der for definitionen på aktiv fødsel? 

 

2.1   Afgrænsning 
Jordemoderens selvstændige virksomhedsområde omfatter bl.a. fødselshjælp ved spontant forlø-

bende fødsler uden komplikationer med ét barn i baghovedpræsentation til termin (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2001, pkt. 2.2). 

Vi ønsker derfor at ekskludere igangsatte fødsler, da der under igangsættelser allerede er foretaget 

interventioner, der har indflydelse på fødslens forløb. Derfor afgrænses projektet til at undersøge, 

hvornår aktiv fødsel indsætter hos lavrisikofødende, der er gået spontant i fødsel. 

Aktiv fødsel beskrives ofte ud fra en kombination af veer og cervikal dilatation. Vi vælger at af-

grænse projektet til udelukkende at undersøge definitionen på aktiv fødsel ud fra cervikal dilatation, 

da vi vurderer, at omfanget af at undersøge begge faktorer vil blive for omfattende for et projekt af 

denne størrelse. 

2.2   Begrebsafklaring 
Et rationale defineres som en saglig begrundelse eller ræsonnement der anvendes som grundlag for 

en bestemt opfattelse (Den Danske Ordbog 2, u.å.). Ved at undersøge, hvordan forfatterne argumen-

terer for og sagligt begrunder deres definitioner på aktiv fødsel, kan vi altså finde frem til rationa-

lerne bag definitionerne på aktiv fødsel i forskellige internationale guidelines. 

 

Evidens opstår, når mange studier uafhængigt af hinanden understøtter en hypotese. Evidens base-

res på den aktuelt bedste viden, og kan derfor ændres med tiden. Evidens er dermed ikke et bevis 
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for, at noget med sikkerhed er sandt, men er en sandsynliggørelse af en hypotese på baggrund af 

videnskabelig forskning (Lægemiddelstyrelsen, 2020). 

 

Vi vælger gennem projektet, at anvende ordet guideline som en fællesnævner for retningslinjer, 

anbefalinger, vejledninger, indikationer, recommendations og guidelines. Dette gøres for at skabe 

sammenhæng i projektet. 

3   Metode 
I følgende metodeafsnit vil vi redegøre for projektets videnskabsteoretiske grundlag, herunder ar-

gumentere for anvendelsen af både humanvidenskab og naturvidenskab til besvarelse af problem-

formuleringen. Derefter vil vi redegøre for vores søgestrategi samt præsentere og begrunde vores 

udvalgte empiri i form af internationale guidelines og studier. Slutteligt vil vi præsentere og argu-

mentere for vores valgte teorier og analysestrategi. 

3.1   Videnskabsteoretisk grundlag 
Videnskabsteori kan anskues som en filosofisk disciplin, der beskriver videnskaben om videnska-

ben, og herunder de forskellige måder at udforske virkeligheden på. Opdelingen af naturvidenskab, 

humanvidenskab og samfundsvidenskab er let rigid, hvorfor det er relevant at lade genstandsfeltet 

være udgangspunktet, for derefter at lade videnskaben systematisk bestemme den konkrete metode 

(Birkler, 2005, s. 9-11). 

Genstandsfeltet for vores undren er aktiv fødsel, herunder hvilke rationaler der ligger til grund for 

definitionen i forskellige internationale guidelines, samt hvilken evidens der findes for definitionen. 

Vi har brug for flere metodiske tilgange som led i besvarelsen, da spørgsmålene om rationaler og 

evidens spørger i forskellige retninger og dermed kræver en kombination af forskellige metoder. Vi 

tager i projektet derved afsæt i to forskellige videnskabsteoretiske tilgange. 

For at kunne besvare problemformuleringen må vi forstå, hvilke videnssyn og virkelighedssyn vo-

res genstandsfelt taler ind i, da disse er afgørende for valget af metode. Dette vil vi uddybe i de føl-

gende afsnit. 

3.1.1   Humanvidenskab 

I første del af problemformuleringen vil vi undersøge rationalerne bag definitionen på aktiv fødsel i 

forskellige internationale guidelines. For at finde frem til rationalerne, må vi gennem kvalitativ me-

tode undersøge, hvilken argumentation forfatterne anvender, og derved undersøge forfatternes måde 



	 Side 9 af 79  

at se verden på. Dette gør vi gennem vores egen måde at se verden på, idet vi må fortolke de for-

skellige guidelines for at opnå viden om rationalerne. 

Humanvidenskabens ontologiske grundlag er, at virkeligheden er subjektiv. Hvorfor det epistemo-

logiske grundlag er, at verden erkendes og forstås forskelligt, da menneskets forforståelse og måde 

at sanse verden på er afgørende for det perspektiv, der anlægges på virkeligheden (Thisted, 2018, s. 

36). 

Derfor er en humanvidenskabelig tilgang anvendelig til besvarelse af første del af vores problem-

formulering, da vi netop søger at forstå, hvad der ligger til grund for de forskellige definitioner på 

aktiv fødsel, der eksisterer i forskellige guidelines. 

3.1.2   Hermeneutik og forforståelse 

Humanvidenskaben er karakteriseret ved, at der eksisterer en form for dobbelthed i og med, at det 

er mennesker, der undersøger en menneskelig verden (Thisted, 2018, s. 57). Vi vil undersøge ratio-

nalerne bag definitionen på aktiv fødsel i forskellige guidelines. Guidelines er menneskeskabte, og 

det er derfor nødvendigt at fortolke teksten, for at forstå den. Derfor er det relevant at gå hermeneu-

tisk til værks. Ordet hermeneutik betyder at tolke eller at fortolke, og traditionen stammer helt tilba-

ge fra antikken (Thisted, 2018, s. 57-58). 

Inden for hermeneutikken mener man, at mennesket forstår og fortolker alt gennem sin forforståelse 

(Birkler, 2006, s. 96-97). Derfor er det væsentlig at kende og erkende sin forforståelse i alt fortol-

kende arbejde, da forforståelsen har afgørende betydning for vores forståelse af virkeligheden. For-

ståelse og forforståelse indgår sammen med efterforståelse i et af hermeneutikkens grundlæggende 

fortolkningsprincipper Den hermeneutiske cirkel (Thisted, 2018, s. 71-72). Med afsæt i vores for-

forståelse vil vi analysere rationalerne bag definitionerne på aktiv fødsel. Vi vil opnå ny viden og 

forståelse af rationalerne, der vil lede os til en ny efterforståelse. Denne efterforståelse vil efterføl-

gende blive vores forforståelse af rationalerne bag definitionen på aktiv fødsel, indtil vi i fremtiden 

opnår en ny forståelse. 

Med afsæt i ovenstående er det derfor relevant, at eksplicitere den forforståelse vi har forud for 

gennemgangen af de internationale guidelines. 

 

Idet vi ved, at guidelines anvender forskellige definitioner på aktiv fødsel, har vi en forforståelse af, 

at der højst sandsynligt anvendes forskellige rationaler i de forskellige guidelines. Da der er tale om 

internationale anerkendte guidelines, der er med til at sætte rammerne for praksisudøvelse, har vi en 

forventning om, at der argumenteres relevant og velbegrundet, uanset hvordan de definerer aktiv 
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fødsel. Vi har en forforståelse af, at de forskellige guidelines anvender evidens som rationale bag 

deres definitioner på aktiv fødsel, da vi ligeledes har en forforståelse af, at evidens generelt bør an-

vendes som grundlag for praksis, når det er muligt. 

 

Forud for projektet er vores forforståelse forholdsvis ubegrundet, da vi ikke tidligere har undersøgt 

rationalerne bag definitionerne på aktiv fødsel. Gennem den hermeneutiske proces vil vi opnå en 

mere velbegrundet efterforståelse og dermed ny forforståelse af, hvilke rationaler der ligger til 

grund for definitionen på aktiv fødsel i internationale guidelines. 

 

Ved at kombinere humanvidenskaben med naturvidenskaben, kan vi sammenholde rationaler og 

evidens og dermed blive klogere på definitionen på aktiv fødsel. 

3.1.3   Naturvidenskab og positivisme 

Vi søger i anden del af vores problemformulering at opnå viden om, hvilken evidens der findes for 

definitionen på aktiv fødsel. Netop orificiums dilatation og tidsrammen for dette er kvantificerbar 

og kan beskrives objektivt. Naturvidenskabens ontologi består i, at verden er fysisk og objektivt 

givet, hvorfor epistemologien er teknisk, rationel og må bestå af objektive observationer (Thisted, 

2018, s. 18-19). Derfor må vi anvende kvantitativ metode og dermed en naturvidenskabelig, positi-

vistisk tilgang, når evidensen for definitionen på aktiv fødsel undersøges. 

 

Positivismen er oprindeligt grundlagt af den franske filosof og sociolog Auguste Comte (1798-

1857). Grundprincippet bygger på den empiriske sandhed, hvor Comte anvender begrebet det posi-

tivt givne. Det vil sige, at videnskaben udelukkende kan forklares gennem empirisk kvantificerbar 

fakta, da det kun er herigennem, at objektiv viden kan sikres (Thisted, 2018, s. 45-46, 50). Gennem 

denne positivistiske tilgang kan vi ideelt opnå objektiv, universel og generaliserbar viden om defini-

tionen på aktiv fødsel og dermed besvare anden del af problemformuleringen, der omhandler evi-

dens. 

Dermed finder vi den naturvidenskabelige tilgang relevant, da vi gennem kvantitative studier ideelt 

kan opnå en objektiv forståelse af cervikal dilatation, der forhåbentligt kan fortælle os noget gene-

relt om definitionen på aktiv fødsel. Vi vil finde frem til evidensen for definitionen på aktiv fødsel 

ved at udvælge relevant litteratur vha. en systematisk litteratursøgning. Denne litteratursøgning vil 

vi beskrive i afsnittet Søgestrategi for studier. 
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3.2   Søgestrategi 
I følgende afsnit vil vi redegøre for vores søgestrategi mhp. udvælgelse af relevant empiri til besva-

relse af vores problemformulering. 

 

3.2.1   Søgestrategi for guidelines 

SST har ingen guideline, der omhandler aktiv fødsel, men definitionen på aktiv fødsel indgår i 

SST’s NKR om dystoci. I NKR opstilles en skematisk oversigt over definitioner på dystoci og aktiv 

fødsel i en række internationale guidelines (Sundhedsstyrelsen, 2014 s. 67-68). For at udvælge rele-

vante guidelines til besvarelse af problemformuleringens første del, har vi valgt at tage udgangs-

punkt i denne skematiske oversigt. Når SST udarbejder kliniske retningslinjer, sker det med en sy-

stematisk og kritisk tilgang (Sundhedsstyrelsen, 2018, s. 7, 25-26). Derfor antager vi, at den littera-

tur SST henviser til, er relevant og anvendelig i vores projekt. 

Vi ønsker at undersøge rationalerne bag aktuelle definitioner på aktiv fødsel, for at få det mest op-

daterede billede af nutidig praksis. Derfor vælger vi at tage udgangspunkt i de organisationer, som 

SST henviser til og søge bredt hos disse, fremfor at anvende præcis de guidelines, som SST anven-

der (se bilag 1 for uddybelse af søgestrategien). 

De udvalgte organisationer og guidelines introduceres i afsnittet Præsentation af guidelines. 

3.2.2   Søgestrategi for studier 

For at opbygge en relevant søgestrategi, har vi anvendt PICo-modellen. PICo er anvendelig, når 

man ønsker at finde viden og litteratur om et bestemt begreb i en bestemt kontekst (Joanna Briggs 

Institute, 2011). PICo-modellen er derfor relevant at anvende i vores litteratursøgning, idet vi øn-

sker at fremsøge relevante studier omhandlende definitionen på aktiv fødsel. 

 

For at udvælge søgeord til brug i PICo-modellen, har vi taget afsæt i vores problemformulering. 

Ved en PICo-søgning inddeles søgeordene i tre kategorier: Patient/Population/Problem, Interest og 

Context (Joanna Briggs Institute, 2011). I hht. vores problemformulering er “populationen”; spon-

tant indsættende fødsler, “interessen”; aktiv fødsel og “konteksten”; normal progression målt på 

dilatation af orificium. Dette illustreres i figur 1 herunder. 
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Figur 1: PICo-søgning 

 

Idet vi i anden del af vores problemformulering søger naturvidenskabelig kvantitativ viden om, 

hvornår fødende med spontant indsættende fødsel, kan vurderes i aktiv fødsel, er det relevant at 

anvende databasen PubMed. 

PubMed opdateres dagligt, og indeholder derfor helt ny litteratur og artikler. Der er i databasen re-

ferencer til mere end 25 millioner artikler, hvoraf de ældste er fra 1940’erne. Ved at søge i databa-

sen kan man derved både få indblik i, hvordan forskningen på et område har ændret sig over tid 

samt få den nyeste viden på et område. Databasen indeholder primært medicinske artikler, men ar-

tikler om jordemodervirksomhed er også repræsenteret. I PubMed lægges der vægt på at forfatterne 

følger etiske og moralske retningslinjer, samt at artiklerne er peer reviewed (Glasdam, 2015, s. 43-

44). Dette kvalitetskrav fremhæver den faglige relevans samt videnskabelighed i artiklerne, idét en 

artikel der er peer reviewed, er bedømt af udenforstående forskere. Peer review giver dog ingen 

garanti for kvaliteten af en artikel (KP bibliotek, 2014), hvorfor vi vil forholde os kritisk til den lit-

teratur, vi finder frem til. 

 

Søgningen på PubMed gav 27 resultater (se bilag 2). Først lavede vi en grovsortering på baggrund 

af titler og abstracts. Vi sorterede 14 studier fra, der ikke havde relevans for vores problemstilling 

fordi de f.eks. omhandlende outcomes ved protraherede forløb eller brug af intrauterint tryk kateter 

(se bilag 3). Dernæst ekskluderede vi fire studier, hvor populationer og obstetrisk praksis ikke 
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umiddelbart kan sidestilles med den danske, f.eks. studier med udelukkende japanske eller afrikan-

ske fødende (se bilag 3). Derefter lavede vi en grundig skematisk gennemgang af de resterende ni 

artikler (se bilag 4), og fandt at fire af dem ikke var reelle studier, men gennemgange af litteratur, 

hvorfor vi frasorterede dem. Det efterlod os med fire kohortestudier og ét systematisk review. Tre af 

de fire kohortestudier indgår i det systematiske review, hvorfor de blev frasorteret til fordel for det 

systematisk review. Dermed fandt vi følgende to studier relevante at anvende som led i besvarelse 

af problemformuleringen: “Cervical dilatation patterns of ‘low-risk’ women with spontaneous la-

bour and normal perinatal outcomes: a systematic review” (Oladapo et al, 2017) og “First stage 

progression in women with spontaneous onset of labor: A large population-based cohort study” 

(Lundborg et al., 2020). 

 

For at udvide søgefeltet og undersøge, om der foreligger yderligere relevante studier på området, 

gentog vi samme systematiske litteratursøgning i databaserne CINAHL og Cochrane Library (se 

uddybelse af søgeproces i bilag 5 og 6). Cochrane Library indeholder kritiske systematiske reviews, 

mens CINAHL indeholder mere end 4.3 mio. artikler om bl.a. jordemodervirksomhed (Glasdam, 

2015, s. 44-45). Vi fandt ingen relevante studier, som vi ikke allerede havde fundet gennem søgnin-

gen i PubMed. Derfor vælger vi som led i besvarelsen af vores problemformulering at anvende de 

to studier fundet gennem PubMed-søgningen. 

3.3   Præsentation af empiri 
I følgende afsnit vil vi præsentere den udvalgte empiri, i form af internationale guidelines samt vi-

denskabelige studier, som vi vil anvende som led i besvarelse af vores problemformulering. 

3.3.1   Præsentation af guidelines 

Vi har jf. søgestrategien udvalgt følgende syv internationale guidelines, der alle definerer aktiv fød-

sel hos forskellige internationale organisationer, og dermed kan bidrage til at belyse, hvilke rationa-

ler der ligger til grund for definitionen på aktiv fødsel: 

• Nationella Medicinska Indikationer: Indikation för värkstimulering med oxytocin under ak-

tiv förlossning. Denne guideline er udgivet af Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Kommu-

ner och Landsting, Socialstyrelsen & Statens beredning för medicinsk utvärdning i 2011. 

Nationella Medicinska Indikationer har til formål at støtte udviklingen af sundhed og pleje 

(Svenska Läkaresällskapet et al., 2011, s. 38). 
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• Norsk gynekologisk forening: Veileder i fødselshjelp, Stimulering av rier (2020). Norsk gy-

nekologisk forening er en afdeling under Den Norske legeforening. Denne har til formål at 

fremme udviklingen af gynækologi og obstetrik i Norge samt indgå i internationalt samar-

bejde om dette (Legeforeningen, u.å.). 

• National Institute for Health Care Excellence (NICE): Intrapartum care for healthy women 

and babies (2014, opdateret i 2017). NICE producerer bl.a. evidensbaserede vejledninger til 

medarbejdere i sundhedsvæsenet mhp. at forbedre outcomes for brugerne af det offentlige 

sundhedsvæsen i Storbritannien (NICE, u.å.). 

• The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Safe Prevention of the 

Primary Cesarean Delivery (2014, opdateret i 2019). ACOG er den førende professionelle 

medlemsorganisation i Nord- og Sydamerika med mere end 60.000 gynækologer og obste-

trikere. ACOG har til formål at forbedre kvinders sundhed og arbejder bl.a. med at udvikle 

guidelines til sundhedsprofessionelle samt undervisningsmateriale til patienter (ACOG, 

u.å.). 

• Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI): Management of Labor (2013). ICSI er en 

uafhængig non-profit organisation, der arbejder for at forbedre sundhedsvæsenet samt redu-

cere omkostninger for patienterne i USA. ICSI medvirker til at opbygge og sprede evidens-

baserede løsninger (ICSI, u.å.). 

• World Health Organization (WHO): Intrapartum care for a positive childbirth experience 

(2018). WHO er en organisation med 194 medlemslande, der arbejder for at skabe en bedre 

og sundere fremtid for mennesker over hele verden (WHO, u.å.). 

• Sundhedsstyrelsen (SST). National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci 

(manglende fremgang) (2014). SST arbejder for at fremme folkesundheden og skabe gode 

rammer for sundhedsvæsenet i Danmark. SST rådgiver bl.a. regionerne med anbefalinger og 

retningslinjer (SST, 2021). 

3.3.2   Præsentation af studier 

I det følgende afsnit vil vi præsentere de to udvalgte studier, hhv. et systematisk review og et kohor-

testudie, som vi vil anvende til at belyse evidensen for definitionen på aktiv fødsel. 

Systematiske reviews ligger højest i evidenshierarkiet og betragtes generelt som en god kilde til 

evidens, da den systematiske litteraturudvælgelse og -gennemgang minimerer bias (Greenhalgh, 

2014, s. 18). Randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) ligger ligeledes højt i evidenshierarkiet, dog 
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kan det, vi søger viden om, ikke randomiseres, hvorfor et RCT ikke er relevant. Kohortestudier lig-

ner RCT i deres opbygning, men adskiller sig ved at være observationelle (Glasdam, 2015, s. 307). 

Netop et registerbaseret kohortestudie som observerer allerede indsamlet data, er derfor relevant at 

anvende som led i besvarelse af vores problemformulering. 

Præsentation af Oladapo et al. (2017) 

Det første udvalgte studie er et systematisk review fra 2017 af Oladapo et al.; “Cervical dilatation 

patterns of ‘low-risk’ women with spontaneous labour and normal perinatal outcomes: a systematic 

review”. Reviewet er lavet på baggrund af, at der i de senere år er udgivet studier, der udfordrer den 

traditionelle forståelse af fødslens progression, som har været gældende siden 1950’erne. Ifølge 

forfatterne, er der et behov for at reducere brugen af interventioner, der iværksættes ved manglende 

fremgang i fødslens progression. Der eksisterer ikke international konsensus om forventet progres-

sion i fødslen aktive fase, hvilket skaber grundlag for en systematisk evaluering på området. Re-

viewet søger altså at samle den data, der er tilgængelig om cervikale dilatationsmønstre hos lavrisi-

kofødende med normalt perinatalt outcome (Oladapo et al, 2017, s. 944-945). 

I reviewet undersøges tiden for cervikal dilatation fra cm til cm og den kumulative varighed af føds-

len. Forfatterne finder, at tiden for den cervikale dilatation er længere end traditionelt antaget. Der-

udover finder forfatterne, at der sker en overgang til en hurtigere progression mellem 5 og 6 cm, og 

at hastigheden på progressionen fordobles efter orificium er dilateret 6 cm (Oladapo et al, 2017, s. 

946-951). 

Det systematiske review inkluderer syv observationelle studier fra USA, Kina, Japan, Nigeria og 

Uganda, og dermed i alt næsten 100.000 fødende (Oladapo et al, 2017, s. 946). 

Vi valgte i vores søgestrategi at ekskludere studier med populationer, der ikke kan sidestilles med 

danske fødende, fx japanske fødende. Vi er opmærksomme på, at nogle af disse studier er inklude-

ret i det systematiske review. Dog mener vi, at reviewet kan anvendes, da det samler forskellige 

populationer og dermed undersøger en bred og mangfoldig population, som vi antager kan sige no-

get generelt om cervikal dilatation. 

Siden det systematiske review af Oladapo et al. blev udgivet i 2017, er der publiceret et svensk ko-

hortestudie. Dette bygger på samme selektionskriterier og statistiske metoder, som flere af studierne 

i det systematiske review har anvendt, og forfatterne henviser ligeledes til flere af studierne, der 

indgår i det systematiske review (Lundborg et al., 2020, s. 2). 
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Præsentation af Lundborg et al. (2020) 

Det andet udvalgte studie er et registerbaseret kohortestudie fra 2020 af Lundborg et al.; “First sta-

ge progression in women with spontaneous onset of labor: A large population-based cohort study”. 

Studiet er svensk, og bygger på data indsamlet i perioden januar 2008 til oktober 2014. Den ind-

samlede data vedrører 175.522 fødende, hvoraf 85.408 er inkluderet i studiet (Lundborg et al., 

2020, s. 3). Formålet med studiet er at understøtte den nye forståelse af “normal” progression i føds-

lens aktive fase, der er fundet i nyere litteratur. Studiet undersøger fødslens totale varighed samt 

varigheden af orificiums dilatation fra cm til cm blandt svenske fødende med spontant indsættende 

fødsel og normalt neonatalt outcome (Lundborg et al., 2020, s. 1-2). 

Forfatterne finder, at der sker en acceleration i fødslens progression, når orificium er dilateret 5-6 

cm. Hertil finder de, at der er stor variation i fødslens progressionen blandt lavrisikofødende i Sve-

rige (Lundborg et al., 2020, s. 13-14). 

Vi vurderer, at studierne er relevante at anvende som led i besvarelsen af vores problemformule-

ring, da de undersøger progressionen i fødslens aktive fase. 

3.4   Valg af teori og analysestrategi  
I følgende afsnit vil vi introducere og argumentere for vores valgte teorier og analysestrategier. 

Først introduceres Toulmins argumentationsmodel som analyseredskab i vores søgen efter rationa-

lerne bag definitionen på aktiv fødsel i internationale guidelines. Derefter præsenteres checklisterne, 

som vi vil anvende til kritisk analyse af de udvalgte studier. 

3.4.1   Præsentation af Toulmins argumentationsmodel og analysestrategi af guidelines 

For at reflektere over og undersøge rationalerne bag definitionen på aktiv fødsel finder vi det rele-

vant at lave argumentationsanalyse af de syv internationale guidelines definitioner. Gennem argu-

mentationsanalyse vil vi forsøge at trænge bag om de definitioner, der fremstilles i de enkelte 

guidelines. 

 

Til dette formål har vi valgt at anvende Toulmins argumentationsmodel, da denne kan bruges til at 

analysere alle former for praktisk argumentation (Hegelund, 2000, s. 6-7). Med denne teori kan vi 

analysere samt vurdere kvaliteten af argumentationen og dermed rationalerne for aktiv fødsel, der 

fremstilles i de syv guidelines. 
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Teorien der oprindeligt blev introduceret i 1958, er udviklet af den britiske filosof Stephen Toul-

min, og kan anvendes til både at konstruere og vurdere argumentationer (Glasdam, 2015, s. 80). I 

Toulmins argumentationsmodel beskrives det, at ethvert argument bør være opbygget af de tre obli-

gatoriske grundsten; påstand, belæg og hjemmel. Disse skal enten udtrykkes eksplicit eller kunne 

findes implicit i de andre elementer (Hegelund, 2000, s. 8-10).  

Påstand betegner det, som argumentationen omhandler. Det er dét udsagn afsenderen ønsker, at 

modtageren skal tro på. Belæg er de udsagn, som støtter påstanden, altså de konkrete oplysninger 

som skal overbevise modtageren til at tro på påstanden. Hjemmel er enten en generel sandhed eller 

en forståelse, som både afsender og modtager deler. Hjemlen bidrager til at sandsynliggøre eller 

bevise påstanden, da hjemlen er den grundlæggende opfattelse, der får modtageren til at acceptere 

belægget for påstanden (Hegelund, 2000, s. 8-10). 

Hvis ikke der fremlægges dokumentation for en påstand, kaldes det et postulat. Fremsættes en på-

stand uden belæg og hjemmel, er der altså ikke tale om argumentation, men om et postulat, og gyl-

digheden af påstanden kan dermed ikke bekræftes (Hegelund, 2000, s. 8). 

Ifølge Toulmins argumentationsmodel kan der i en argumentation yderligere forekomme tre fakul-

tative elementer; gendrivelse, rygdækning og styrkemarkør. Disse er ikke obligatoriske, men kan 

anvendes for at nuancere argumentationen, belyse alternativer eller udtrykke tvivl om egen påstand. 

Gendrivelse er de forbehold, der er for hjemlens gyldighed, mens rygdækning er det, der understøt-

ter hjemlen. Styrkemarkører angiver, hvor sikker afsenderen er på påstandens gyldighed (Hegelund, 

2000, s. 10-13). 

 

Gennem argumentationsanalyse af de syv guidelines vil vi finde frem til, hvilke rationaler der ligger 

til grund for definitionerne på aktiv fødsel. Derudover vil vi undersøge kvaliteten af argumentatio-

nen, ud fra de krav som Toulmin opstiller i sin argumentationsmodel. Vi vil meget specifikt under-

søge og analysere de dele af de udvalgte guidelines, der beskriver og definerer aktiv fødsel. Dette 

specifikke fokus kan bidrage til at besvare første del af problemformuleringen, der omhandler ratio-

nalerne bag definitionen på aktiv fødsel i forskellige guidelines. 

3.4.2   Præsentation af checklister og analysestrategi af studier 

For at undersøge evidensen bag aktiv fødsel, vil vi lave kritiske analyser af de to studier, som vi 

udvalgte gennem litteratursøgningen. Vi har valgt at anvende Center for Kliniske Retningslinjers 

(CFKR) checklister som analyseredskab. 
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CFKR er en institution, der bl.a. samler og vurderer viden produceret af andre. Formålet med CFKR 

er bl.a. at pointere kvaliteten af viden for derved at kvalificere denne som evidens til anvendelse af 

f.eks. forskere (Center for Kliniske Retningslinjer 2, u.å.). 

De udvalgte studier er et systematisk review og et kohorte studie, hvorfor vi anvender hhv. SfR 

checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser (Center for Kliniske Retningslinjer, 

u.å.) og SfR checkliste 3: Kohorteundersøgelser (Center for Kliniske Retningslinjer, u.å.) til at vur-

dere studiernes metodiske kvalitet. Med afsæt i checklisterne vil vi vurdere studiernes interne og 

eksterne validitet. Derefter vil vi redegøre for studiernes relevante resultater. 

 

Hvis der i en undersøgelse forekommer systematiske fejl, som påvirker resultaterne, så disse afviger 

fra de sande værdier i målpopulationen, opstår der bias. Bias svækker den interne validitet 

(Glasdam, 2015, s. 318). Intern validitet angiver, i hvilken grad de fundne resultater generelt er gyl-

dige, for gruppen der undersøges. Ekstern validitet angiver, i hvilken grad resultaterne er generali-

serbare til andre populationer (Thisted, 2018, s. 166). 

Da vi i vores genstandsfelt ikke undersøger en direkte intervention, og derfor kun har én samlet 

undersøgelsesgruppe, vil dele af checklisterne være irrelevante for vores kritiske analyser. Vi vil 

derfor anvende de dele af checklisterne, der er relevante for vores undersøgelsesområde, og frem-

hæve styrker og svagheder i studierne herigennem. 

Formålet med den kritiske analyse er altså at vurdere studiernes kvalitet samt finde frem til, hvilken 

evidens der foreligger for definitionen på aktiv fødsel, og dermed besvare anden del af vores pro-

blemformulering. 

4   Analyse 
I første del af analysen vil vi lave argumentationsanalyse af de syv udvalgte guidelines, for at finde 

frem til, hvilke rationaler der ligger til grund for definitionerne på aktiv fødsel og dermed besvare 

første del af problemformuleringen. 

Derefter vil vi gennem kritisk analyse af de to udvalgte studier undersøge, hvilken evidens der fore-

ligger for definitionen på aktiv fødsel og dermed besvare anden del af problemformuleringen. 

4.1   Argumentationsanalyse af rationaler 
I følgende afsnit vil vi gennem argumentationsanalyse undersøge rationalerne bag definitionerne på 

aktiv fødsel, der foreligger i de syv udvalgte internationale guidelines. Denne analyse udarbejdes 



	 Side 19 af 79  

vha. Toulmins argumentationsmodel. Vi vil vha. denne vurdere argumentationen og dermed ratio-

nalernes gyldighed på baggrund af begreberne påstand, belæg og hjemmel samt de tilhørende fakul-

tative elementer gendrivelse, rygdækning og styrkemarkør.  

I Toulmins argumentationsmodel anvendes begrebet belæg til at beskrive de specifikke årsager, 

som afsenderen udtrykker for at overbevise modtageren om at tilslutte sig påstanden (Hegelund, 

2000, s. 8). Et rationale defineres som en saglig begrundelse, der anvendes som grundlag for en 

bestemt opfattelse (Den Danske Ordbog 2, u.å.). Begreberne belæg og rationale har dermed ens 

betydning, hvorfor vi sidestiller begreberne i analysen. 

Vi vil gennem analysen tydeliggøre argumentationen og rationalerne ved at illustrere disse i figurer. 

4.1.1   Svenska Läkaresällskapet et al. (2011) 

Forfatterne bag den svenske guideline Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv 

förlossning (Svenska Läkaresällskapet et al., 2011) påstår, at aktiv fase starter, når mindst to af føl-

gende tre kriterier er opfyldt; 1) collum er udslettet og orificium er dilateret 3-4 cm, 2) den fødende 

har regelmæssige, smertefulde kontraktioner, 3) den fødende har spontan vandafgang (Svenska 

Läkaresällskapet et al., 2011, s. 3). Forfatterne anvender belægget at: “En ofta använd definition på 

när den aktiva fasen startar är (...).” (Svenska Läkaresällskapet et al., 2011, s. 3). Hjemlen må der-

for implicit være, at når noget ofte anvendes, er der sandsynlighed for, at det er sandt. 

Der er i belægget ingen kilde på eller henvisning til, hvem det er, der anvender definitionen. Vi me-

ner derfor, at forfatterne postulerer, idet de ikke bringer konkret dokumentation for påstandens gyl-

dighed. Postulater kan ikke anvendes som argumentation (Hegelund, 2000, s. 8). Derfor mener vi 

ikke, at forfatterne har belæg for deres påstand om definitionen på aktiv fødsel. Dette fremhæves af 

belæggets styrkemarkør “ofte”. Styrkemarkøren angiver styrken af påstanden (Hegelund, 2000, s. 

11). Ordet ofte henviser til, at noget sker forholdsvis mange gange, men angiver ikke en præcis 

mængde (Den Danske Ordbog, u.å.). Idet denne styrkemarkør anvendes, forsøger forfatterne at 

overbevise modtageren til at tro på påstanden, uden at have belæg for denne. Modtageren efterlades 

altså uden begrundet argumentation for påstanden. Vi finder dermed, at argumentation i guidelinen 

er ufuldstændig og utilstrækkelig, idet den ikke lever op til de obligatoriske elementer i Toulmins 

argumentationsmodel, hvorfor påstanden ikke kan erklæres gyldig. 
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Figur 2: Argumentation og rationale - Svenska Läkaresällskapet et al. (2011) 

(...) = implicit udsagn 

4.1.2   Norsk gynekologisk forening (2020) 

Norsk gynekologisk forening påstår i guidelinen Veileder i fødselshjelp: Stimulering av rier (2020), 

at aktiv fødsel som hovedregel starter, når der er regelmæssige veer, collum er udslettet og orifici-

um er dilateret 4 cm. Der argumenteres for dette med to belæg. 

Det første belæg er, at der er stærk klinisk erfaring for, at aktiv fødsel starter, når orificium er dilate-

ret 4 cm, da denne definition er anvendt mange steder gennem mange år. Dette belæg har implicit 

hjemmel i, at klinisk erfaring har høj værdi. Der forekommer gendrivelse i argumentationen, da 

forfatterne præsenterer, at WHO og ACOG anvender andre definitioner på aktiv fødsel, hhv. orifi-

cium dilateret 5 cm og 6 cm. Som rygdækning anvender forfatterne argumentet, at NICE guidelines 

fastholder definitionen på aktiv fødsel som orificium dilateret 4 cm, samt at hverken de tidligere 

eller nuværende definitioner er baseret på god evidens, hvorfor der ikke findes en fælles internatio-

nal definition på aktiv fødsel (Norsk gynekologisk forening, 2020). Denne argumentation, mener vi, 

er selvmodsigende, idet forfatterne beskriver, at der ikke findes god evidens for definitionerne i 

internationale guidelines, men trods dette selv henviser til en international guideline som rygdæk-

ning, for at fastholde deres påstand. Denne selvmodsigelse afspejles i styrkemarkøren, som henviser 

til påstandens gyldighed. Styrkemarkøren “som hovedregel” antyder, at definitionen ikke er ende-

gyldig, hvorfor påstanden kan diskuteres. 

Forfatternes andet belæg er; “På verdensbasis ansees sectiofrekvensen i Norge som lav i tillegg til 

at bruken av oxytocinstimulering er redusert de siste årene (8, 9). I disse retningslinjene er det der-

for enighet om at følgende definisjoner fremdeles oppfattes som god praksis.” (Norsk gynekologisk 

forening, 2020). Dette belæg har implicit hjemmel i, at en lav indgrebsfrekvens må betyde, at defi-

nitionen på aktiv fødsel er korrekt. Idet forfatterne beskriver, at WHO netop har ændret definitionen 

Belæg/Rationale 
Det er en ofte anvendt defini-

tion 

Påstand 
Aktiv fødsel = orificium 

dilateret 3-4 cm 

Hjemmel 
(Når noget anvendes ofte, er 
der sandsynlighed for, at det 
er sandt) 

Styrkemarkør 
”Ofte” 
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på aktiv fødsel, for at undgå unødvendige interventioner, opstår der gendrivelse og dermed usikker-

hed på påstanden. Forfatternes rygdækning er, at der ikke er udført studier på WHO’s anbefaling, 

samt at indgrebsfrekvensen i Norge allerede er lav, hvorfor forfatterne ikke mener, at der er grund-

lag for at ændre definitionen på aktiv fødsel i norsk kontekst. Denne argumentation, mener vi, er 

utilstrækkelig, da en lav indgrebsfrekvens potentielt kan blive endnu lavere. 

Forfatterne bag den norske guideline kommer med flere begrundede belæg for deres påstand, og 

anvender alle elementerne i Toulmins argumentationsmodel, hvilket vi betragter som styrkende for 

argumentationen. Derfor kan vi tilslutte os påstandens gyldighed. Dog mener vi, at gyldigheden af 

påstanden svækkes, når dele af argumentationen er selvmodsigende og dermed kan fortolkes for-

skelligt alt efter modtagerens forforståelse. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Argumentation og rationaler - Norsk 

gynekologisk forening (2020) 

(...) = implicit udsagn 

 

4.1.3   National Institute for Health Care Excellence (NICE) (2014) 

NICE påstår i guidelinen Intrapartum care. Care of healthy women and their babies during child-

birth (2014), at aktiv fødsel starter, når der er regelmæssige, smertefulde kontraktioner, der medfø-

Belæg/Rationale 
1. Der er klinisk erfaring for 
definitionen 
2. Norge har lav indgrebs-
frekvens 

Påstand 
Aktiv fødsel = 

orificium dilateret 
4 cm 

Hjemmel 
1. (Klinisk erfaring har høj 
værdi) 
2. (Lav indgrebs-frekvens 
må betyde, at definitionen er 
korrekt) 
	

Rygdækning 
1. NICE anvender også definitionen 4 cm +  
der er ingen god evidens på området 
2. Norge har allerede lav indgrebsfrekvens + 
der er ikke udført studier på WHO’s anbefa-
ling 

Gendrivelse 
1. WHO og ACOG anven-
der en anden definition 
2. WHO har ændret definiti-
on for at mindske indgreb 

 
Styrkemarkør 

”som hovedregel” 
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rer cervikal dilatation fra 4 cm (NICE, 2014, s. 523). Forfatternes belæg er, at litteratur på området 

samt klinisk erfaring anerkender, at aktiv fase starter ved orificium dilateret enten 2 cm eller 4 cm 

(NICE, 2014, s. 522). De beskriver altså i deres belæg, at der kan være flere forskellige definitioner. 

Herefter udvælger forfatterne definitionen på 4 cm, uden at argumentere for hvorfor de vælger den-

ne fremfor 2 cm. Dette vurderer vi, er en svaghed i argumentationen, idet belægget forekommer 

ufuldstændigt. Den implicitte hjemmel er, at litteratur og klinisk erfaring tilsammen giver basis for 

viden. Den overordnede argumentation for definitionen på aktiv fødsel i guidelinen er kortfattet og 

indeholder hverken gendrivelse, rygdækning eller styrkemarkører. Når disse tre fakultative elemen-

ter fra Toulmins argumentationsmodel ikke inddrages, reduceres gennemsigtigheden, fordi forfat-

terne ikke går i dialog med modtageren om tvivl og alternativer. Dette svækker argumentationen, 

idet påstandens gyldighed ikke undersøges fra flere vinkler (Hegelund, 2000, s. 11). Vi vurderer 

derfor, at fraværet af de fakultative elementer bidrager til at svække forfatternes argumentation for 

definitionen på aktiv fødsel yderligere.  

Da belægget forekommer ufuldstændigt og forfatterne ikke argumenterer tilstrækkeligt for påstan-

den, mener vi ikke, at argumentationen lever op til kravene i Toulmins argumentationsmodel. Der-

for kan vi ikke tilslutte os påstanden. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

Figur 4: Argumentation og rationale - NICE (2014) 

(...) = implicit udsagn 

 

4.1.4   The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (2014) 

ACOG påstår i deres guideline Safe Prevention of the Primary Cesarean Delivery (2014, genbe-

kræftet i 2019), at aktiv fødsel starter, hos de fleste fødende, når orificium er dilateret 6 cm (ACOG, 

2014, table 3). Forfatterne anvender belægget, at et stort retrospektivt kohortestudie af Zhang et al. 

(2010) har fundet, at man ikke kan forvente acceleration i progressionen, dvs. aktiv fødsel, før orifi-

Belæg/Rationale 
Litteratur og klinisk erfa-

ring 

Påstand 
Aktiv fødsel = orificium 

dilateret 4 cm 

Hjemmel 
(Litteratur og klinisk erfaring 
giver tilsammen basis for viden) 
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cium er dilateret 6 cm. Den implicitte hjemmel udgøres af det faktum, at praksis bør bygge på nye-

ste evidens. Vi finder, at der forekommer gendrivelse i argumentationen, idet forfatterne beskriver, 

at aktiv fødsel traditionelt defineres som orificium dilateret 4 cm, baseret på Friedmans studier fra 

1950’erne (ACOG, 2014). Gendrivelse ekspliciterer usikkerhed for hjemlens gyldighed (Hegelund, 

2000, s. 11). Det at ACOG nævner Friedman og den traditionelle forståelse af aktiv fødsel, kan ha-

ve betydning for modtagerens accept af hjemlens gyldighed. Dette kan medføre, at modtageren ikke 

tilslutter sig påstanden, idet modtageren, alt efter sin forforståelse, kan vælge at vægte mangeårig 

tradition i praksis over ny forskning. Forfatterne fremlægger i tillæg til dette en rygdækning: “Be-

cause they are contemporary and robust, it seems that the Consortium on Safe Labor data [studiet 

af Zhang et al. (2010)], rather than the standards proposed by Friedman, should inform evidence-

based labor management.” (ACOG, 2014). Her argumenterer ACOG for, at praksis bør baseres på 

data fra nutidige solide studier. Derved overbevises modtageren om at acceptere hjemlen og dermed 

belægget samt påstandens gyldighed. ACOG anvender styrkemarkøren “de fleste”. Vi mener, at 

ACOG er berettigede til at anvende denne styrkemarkør, da de har argumenteret for den. Dette har 

de gjort ved at henvise til forskningsresultater af Zhang et al. (2010), der har vist, at man hos de 

fleste fødende ikke kan forvente aktiv fødsel, før orificium er dilateret 6 cm. 

ACOG opfylder kravene i Toulmins argumentationsmodel tydeligt og relevant. Vi vurderer at ar-

gumentationen er god, og kan derfor tilslutte os påstandens gyldighed. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Figur 5: Argumentation og rationale - ACOG (2014) 

                (...) = implicit udsagn 

 

Belæg/Rationale 
Kohortestudie af Zhang et 
al. (2010)	

Påstand 
Aktiv fødsel = orificium 

dilateret 6 cm 

Hjemmel 
(Praksis bør baseres på 
nyeste evidens)	

Rygdækning 
Studiet af Zhang et al. (2010) 
er solidt og nutidigt 

Gendrivelse 
Friedmans studier fra 1950’erne førte til 
definitionen: aktiv fødsel = orificium 
dilateret 4 cm 

Styrkemarkør 
”de fleste” 
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4.1.5   Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) (2013) 

I ICSI’s guideline Management of Labor (Creedon et al., 2013) påstår forfatterne, at aktiv fødsel 

starter ved orificium dilateret 6 cm (Creedon et al., 2013, s. 10). Deres belæg er, at nyere evidens af 

Zhang et al. (2010) har fundet, at overgangen mellem latensfase og aktiv fase finder sted ved orifi-

cium dilateret 6 cm (Creedon et al., 2013, s. 25). Forfatterne inddrager dog ikke modtageren yderli-

gere i indholdet af denne forskning. Vi mener, at det havde styrket argumentationen, hvis forfatter-

ne i højere grad havde inddraget modtageren, idet gennemsigtighed øger troværdigheden. Hjemlen 

består implicit i, at nutidig evidens bør danne grundlag for praksis. Forfatterne forkaster Friedmans 

traditionelle definition på aktiv fødsel på baggrund af resultaterne fra forskningen af Zhang et al. 

(2010) (Creedon et al., 2013, s. 25). Dette mener vi kan betragtes som en implicit rygdækning, da 

forfatterne dermed understøtter hjemlens gyldighed, og implicit argumenterer for, at Friedmans 

definition er forældet. Denne rygdækning er dog ikke overbevisende, da der kun argumenteres over-

fladisk. Forfatterne belyser ikke den tvivl, der kan være om deres påstand, hvilket vi mener svækker 

argumentationen. Vi mener, at forfatterne med fordel kunne have inddraget de fakultative elementer 

fra Toulmins argumentationsmodel yderligere for at opnå en mere nuanceret argumentation. 

Forfatterne opfylder de obligatoriske elementer i Toulmins argumentationsmodel, hvorfor vi kan 

tilslutte os påstandens gyldighed. Dog havde en uddybelse af visse punkter styrket argumentationen 

og dermed styrket sikkerheden for påstandens gyldighed yderligere. 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 6: Argumentation og rationale - ICSI 

(2013) 

(...) = implicit udsagn 

 

Belæg/Rationale 
Studie af Zhang et al. 

(2010) 

Påstand 
Aktiv fødsel = orificium 

dilateret 6 cm 

Hjemmel 
(Praksis bør bygge på nyeste 
evidens) 

Rygdækning 
Friedmans definition, aktiv fødsel = orifici-
um dilateret 4 cm, kan forkastes på baggrund 
af nyere forskning 
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4.1.6   World Health Organization (WHO) (2018) 

WHO påstår i deres guideline WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth 

experience (2018), at aktiv fødsel starter, når der er regelmæssige, smertefulde kontraktioner, bety-

delig afkortet collum og hurtigere dilatation (end i latensfasen) af orificium fra 5 cm. Som første 

belæg anvender WHO evidens fra tre forskellige systematiske reviews, der omhandler fødslens fa-

ser, herunder bl.a. Oladapo et al. (2017). Forfatterne opstiller en kort beskrivelse af resultaterne i de 

forskellige reviews, og udvælger på baggrund af disse, definitionen på aktiv fødsel (WHO, 2018, s. 

35-36). Forfatterne kommer dermed frem til definitionen på aktiv fødsel på troværdig vis, da det er 

gennemsigtigt for modtageren, hvad der ligger til grund for belægget. WHO’s implicitte hjemmel 

er, at omfattende research leder til evidens. Der forekommer implicit gendrivelse i argumentationen, 

da WHO beskriver, at der blandt de mange studier, der er inddraget i de tre systematiske reviews, er 

stor variation i definitionen på aktiv fødsel, og at kun ét af de systematiske reviews finder en sam-

stemmende fælles definition (WHO, 2018, s. 35-36). Denne manglende konsistens kan give modta-

geren et forbehold for gyldigheden af påstanden. Derudover forekommer der ingen tydelig rygdæk-

ning. Forfatternes argumentation havde været mere nuanceret og stærk, hvis de gennem en rygdæk-

ning havde præciseret yderligere, hvorfor de udvælger netop definitionen på 5 cm. 

Som andet belæg argumenterer WHO:  

 ”Application of the 5-cm cervical dilatation threshold as the benchmark for the onset 

 of the active phase of the first stage of labour might be cost-effective because it has 

 the potential to reduce the use of interventions to accelerate labour and birth (...).” 

 (WHO, 2018, s. 37). 

Forfatterne argumenterer dermed for, at definitionen på aktiv fødsel bør ændres til 5 cm, da dette 

kan medføre færre indgreb og dermed besparelser. Den implicitte hjemmel er, at den ukomplicerede 

fødsel er det billigste og det foretrukne for samfundet. WHO skaber rygdækning i, at evidens fra 

observationelle studier viser, at der forekommer færre interventioner hos fødende, der først indlæg-

ges, når de er i aktiv fødsel frem for i latensfasen (WHO, 2018, s. 37). Derved fastslår forfatterne, at 

tidspunktet hvor den fødende vurderes i aktiv fødsel, er afgørende for fødslens forløb, og begrunder 

derved påstandens gyldighed. 

WHO fremhæver fordele og ulemper ved at ændre en definition, der har været bredt accepteret i 

praksis gennem årtier og inddrager derved modtageren i bagvedliggende overvejelser (WHO, 2018, 

s. 37). Argumentationen for det første belæg kunne med fordel have været uddybet yderligere. 

Vi mener dog, at WHO overordnet opfylder kravene i Toulmins argumentationsmodel, da forfatter-
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ne er relevante og grundige i argumentationen for definitionen af aktiv fødsel, hvorfor vi accepterer 

påstanden. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Figur 7: Argumentation og rationale - WHO (2018) 

(...) = implicit udsagn 

4.1.7   Sundhedsstyrelsen (SST) (2014) 

Sundhedsstyrelsen påstår i National kliniske retningslinje om førstegangsfødende med dystoci 

(manglende fremgang) (2014), at aktiv fødsel starter, når orificium er dilateret 4 cm, og der er veer 

som medfører fremgang i dilatationen (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 14). SST’s belæg er, at definiti-

onen er den oftest anvendte (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 65). Hjemlen må derfor implicit være, at 

når noget ofte anvendes, er der sandsynlighed for, at det er sandt. Der forekommer gendrivelse i 

argumentationen, idet SST nævner, at nyere forskning af bl.a. Zhang et al. (2010) indikerer, at aktiv 

fødsel først starter, når orificium er dilateret 6 cm (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 15, 65). SST pointe-

rer dermed, at der er forbehold for hjemlens generelle gyldighed. Som rygdækning henviser SST til, 

at tre andre guidelines også anvender definitionen 4 cm (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 65). Dog er en 

af disse tre, en ældre udgave af WHO guidelinen (2018), som i dag har ændret definitionen på aktiv 

fødsel til orificium dilateret 5 cm. Denne kan derfor ikke anvendes som rygdækning i SST’s argu-

mentation for definitionen på aktiv fødsel i nutidig kontekst. 

Belæg/Rationaler 
1. Tre systematiske reviews, bl.a. Oladapo et 
al. (2017) 
2. Færre indgreb og dermed besparelser 

Påstand 
Aktiv fødsel = orificium 

dilateret 5 cm 

Hjemmel 
1. (Omfattende forskning leder til evidens) 
2. (Ukomplicerede fødsler er det billigste og 
det foretrukne for samfundet)	

Rygdækning 
1. -  
2. Evidens viser, at der er færre interventioner 
når fødende indlægges i aktiv fødsel fremfor i 
latensfasen 

Gendrivelse 
1. (Der er variation i definitionen i de 
enkelte studier i to af reviews’ene) 
2. -  
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Der forekommer endnu en gendrivelse i argumentationen, idet SST konstaterer, at en ændring i de-

finitionen på aktiv fødsel, i en mere lempelig retning, potentielt vil medføre, at færre får diagnosen 

dystoci, hvorfor færre skal behandles. SST anvender derefter rygdækningen, at det kræver yderlige-

re forskning, før definitionen kan ændres (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 65). 

Generelt anerkender SST altså, at forskning kan anvendes som basis for definitionen på aktiv fød-

sel. Samtidig afviser forfatterne at anvende den allerede eksisterende forskning på området. Denne 

argumentation mener vi er selvmodsigende, hvilket svækker troværdigheden. Gendrivelserne i ar-

gumentationen opvejes ikke af rygdækningerne i tilstrækkelig grad, hvorfor der opstår usikkerhed 

om påstandens gyldighed. 

Vi mener, at SST argumenterer selvmodsigende, idet vi vurderer, at gendrivelserne er stærkere og 

mere velbegrundede end rygdækningerne, hvilket ifølge Toulmins argumentationsmodel svækker 

hjemlens gyldighed. Dette medfører, at vi ikke kan acceptere belæg og påstand. 

 

  

 

 

 

 

Figur 8: Argumentation og rationale - SST (2014) 

(...) = implicit udsagn 

 

4.1.8   Sammenfatning af argumentationsanalyse og rationaler 

Gennem analysen har vi fundet, at der er variation i definitionen på aktiv fødsel blandt de internati-

onale guidelines. Vi har fundet, at der viser sig et mønster i argumentationen samt rationalerne bag 

definitionerne på aktiv fødsel. Overordnet finder vi gennem argumentationsanalysen to gennemgå-

ende rationaler, hhv. definition er ofte anvendt / der er klinisk erfaring for definitionen og nutidig 

evidens. Rationalerne illustreres i figur 9 herunder. 

Belæg/Rationale 
Det er en ofte anvendt definition 

Påstand 
Aktiv fødsel = orificium dilateret 4 cm 

Hjemmel 
(Når noget anvendes ofte, er der sand-
synlighed for, at det er sandt) 

Rygdækning 
1. Andre guidelines anvender ligeledes 
definitionen på 4 cm 
2. Der er behov for mere forskning på 
området 

Gendrivelse 
1. Forskning viser, at aktiv fødsel starter 
ved orificium dilateret 6 cm 
2. At ændre definitionen vil medføre 
færre tilfælde af dystoci 
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Figur 9: Sammenfatning af rationaler 

Med afsæt i Toulmins argumentationsmodel har vi analyseret og vurderet argumentationen for defi-

nition på aktiv fødsel i de syv guidelines. Vi har fundet, at argumentationen er mangelfuld i flere 

guidelines, da den ikke lever op til kravene i Toulmins argumentationsmodel. Vi vurderer, at argu-

mentationen i guidelines af Svenska Läkaresällskapet et al., NICE og SST er så mangelfuld, at de-

res påstande ikke kan accepteres. Der er ligeledes mangler i argumentationen i guidelines af Norsk 

gynekologisk forening samt ICSI, dog vurderer vi, at påstandene kan accepteres på trods af disse 

mangler. ACOG og WHO argumenterer grundigt, relevant og opfylder overordnet kravene i Toul-

mins argumentationsmodel, hvorfor vi vurderer, at deres påstande kan accepteres. 

Vi finder altså i argumentationsanalysen, at det overordnet er de guidelines, der anvender rationalet 

om nutidig evidens, der argumenterer mest grundigt og relevant for deres definitioner. Derfor må vi 

tilslutte os definitionen på aktiv fødsel som orificium dilateret 5-6 cm. 

 

4.2   Kritisk analyse af to udvalgte studier 

I følgende afsnit vil vi vha. SfR checklisterne lave kritisk analyse af vores to udvalgte studier. Først 

vurderes validiteten i de enkelte studier, derefter gennemgås studiernes resultater. Slutteligt vil vi 

opsummere og sammenfatte den evidens, der kan udledes af studierne. 

 

Rationale 
Definition er ofte an-
vendt / der er klinisk 

erfaring for definitionen 

 
Rationale 

Nutidig evidens 

Definition 
Aktiv fødsel = orificium 

dilateret 5 cm / 6 cm 

Guideline 
ACOG 
ICSI 
WHO 

Guideline 
Svenska Läkaresällskapet et al. 
Norsk gynekologisk forening 

NICE 
SST 

Definition 
Aktiv fødsel = orificium 
dilateret 3-4 cm / 4 cm 
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4.2.1   Vurdering af validitet - Oladapo et al. (2017) 

Det systematiske review “Cervical dilatation patterns of ‘low-risk’ women with spontaneous labour 

and normal perinatal outcomes: a systematic review” (Oladapo et al, 2017) har en relevant og vel-

afgrænset klinisk problemstilling, nemlig at forfatterne mhp. at reducere antallet af interventioner, 

ønsker at samle eksisterende data om fødslens progression (Oladapo et al, 2017, s. 944). Konklusi-

onen svarer i høj grad på problemstillingen, hvilket øger reviewets interne validitet og indikerer, at 

studiet kan anvendes som led i besvarelse af vores problemformulering. 

 

Det systematiske review opfylder de fleste af SfR checklistens kriterier (se bilag 7). Tre af forfat-

terne har uafhængigt af hinanden foretaget en grundig og relevant litteratursøgning og -udvælgelse. 

Dette er gjort via forskellige store relevante databaser, uden begrænsninger for bl.a. tid og geogra-

fisk ophav og med veldefinerede inklusionskriterier (Oladapo et al., 2017, s. 945, 951, figur 1). For-

fatterne søger at opnå generaliserbare resultater om cervikal dilatation, hvorfor det er relevant at 

inddrage alt litteratur på området. Hvis en studiepopulation ikke repræsenterer målpopulationen, 

forekommer der selektionsbias (Glasdam, 2015, s. 319). Forfatterne minimerer selektionsbias, da de 

har foretaget en bred litteratursøgning og derved mindsket risikoen for, at de har udelukket relevan-

te studier. Dette øger den interne validitet, da vi kan antage, at resultaterne afspejler virkeligheden. 

 

Forfatterne beskriver, at der potentielt kan forekomme selektionsbias, da de enkelte studier ikke har 

haft ens in- og eksklusionskriterier. F.eks. inkluderer nogle af studierne fødende, der får vestimula-

tion med oxytocin og epiduralblokade, mens andre studier ekskluderer disse (Oladapo, 2017, s. 

951). Der ses dog generelt konsistens i resultaterne, hvorfor vi antager, at resultaterne ikke er påvir-

ket af denne forskel, og at forskellen desuden ikke har medført betydelige selektionsbias. 

Derudover beskriver forfatterne, at generaliserbarheden styrkes ved at inkludere fødende, der ople-

ver interventioner, idet dette afspejler nuværende obstetrisk praksis (Oladapo et al., 2017, s. 951). 

Dette mener vi øger reviewets eksterne validitet samt overførbarheden til dansk praksis. Vi begrun-

der dette med, at interventioner er en del af hverdagen i dansk obstetrisk praksis, da f.eks. ca. hver 

tredje førstegangsfødende får vestimulation med syntetisk oxytocin (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 

65). 

 

Forfatterne har designet en checkliste og gennemgår vha. denne de udvalgte studier mhp. at vurdere 

deres relevans og risiko for bias (Oladapo et al, 2017, s. 946). Når forfatterne anvender en checkli-
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ste som metode, skærpes præcisionen, da de tager højde for systematiske fejl og sikrer, at det netop 

er cervikal dilatation hos lavrisikofødende i spontan fødsel med normalt perinatalt outcome, der 

undersøges. Derved øges reliabiliteten, som angiver hvor pålideligt, dét man ønsker at undersøge, 

bliver undersøgt (Thisted, 2018, s. 166).  

Dog kan det kritiseres, at forfatterne inkluderer studiet af Chen et al. i reviewet, da de finder, at der 

er høj risiko for bias i dette studie (Oladapo et al, 2017, s. 946). Høj risiko for bias kan betyde, at 

resultaterne i det enkelte studie ikke er retvisende (Glasdam, 2015, s. 318). Dette kan potentielt føre 

til en skævvridning i resultaterne i det systematiske review, hvilket svækker den interne validitet. 

Studiet af Chen et al. er med sine 500 deltagere (Oladapo et al, 2017, s. 949) det mindste af de in-

kluderede studier og udgør kun en lille del af de i alt næsten 100.000 fødende. Resultaterne i re-

viewet er baseret på pooled data, der betyder, at store studier vægter mere end små (Lindahl & Juhl, 

2016, s. 224). Derfor vurderer vi på baggrund af det forholdsvis lille deltagerantal i studiet af Chen 

et al., at der kun er en lille sandsynlighed for, at den høje risiko for bias i studiet påvirker de samle-

de resultater. Dermed vurderer vi, at påvirkningen af den interne validitet er ubetydelig. 

 

Der anvendes upublicerede data i det systematiske review (Oladapo et al., 2017, s. 945). Studier der 

finder enten svage eller negative resultater, har mindre sandsynlighed for at blive publiceret. Derfor 

får man, når man inddrager upublicerede data et mere korrekt resultat, hvilket mindsker publikati-

onsbias (Krag, 2019, s. 1, videnskab.dk, 2014). Altså er det en styrke i det systematiske review, at 

de inddrager upubliceret data, da resultatet nuanceres og den interne validitet derved øges. 

 

Det giver kun mening at overføre et studies resultater til andre populationer, hvis studiets interne 

validitet er god (Glasdam, 2015, s. 321). Vi vurderer på baggrund af ovenstående analyse, at studi-

ets styrker opvejer dets svagheder, samt at den interne og eksterne validitet er høj, hvorfor vi vurde-

rer, at resultaterne i det systematiske review kan anvendes som evidens for definitionen på aktiv 

fødsel. 

 

Som nævnt i metodeafsnittet er vi opmærksomme på, at populationerne i studierne adskiller sig fra 

den danske population på flere punkter. Dog mener vi, at reviewet kan anvendes på trods af demo-

grafiske forskelle, da det undersøger en bred og mangfoldig population, der må antages at kunne 

sige noget generelt om cervikal dilatation. Vi antager altså, at resultaterne er overførbare til dansk 

praksis. For at kunne be- eller afkræfte dette, er det relevant at inddrage et studie, hvor populationen 
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ligner den danske. I Danmark sammenligner vi os ofte med de skandinaviske nabolande. Dette 

fremhæver relevansen af at analysere det svenske kohortestudie af Lundborg et al. (2020). 

4.2.2   Vurdering af validitet - Lundborg et al. (2020) 

Det svenske studie “First stage progression in women with spontaneous onset of labor: A large 

population-based cohort study” (Lundborg et al., 2020) har til formål at beskrive progressionsmøn-

steret i fødslens aktive fase hos svenske fødende. Baggrunden for studiet er, at nyere studier har 

fundet, at en redefinition af aktiv fødsel kan reducere antallet af interventioner i fødslen (Lundborg, 

2020, s. 1-2). Konklusionen svarer i høj grad på problemstillingen, hvilket øger studiets interne va-

liditet og indikerer, at det kan anvendes som led i besvarelse af vores problemformulering. 

Studiet opfylder de fleste af kriterierne i SfR checklisten (se bilag 8). Vi vil i følgende afsnit gen-

nemgå studiets styrker og svagheder. 

 

Forfatterne argumenterer for, at selektionsbias minimeres, idet sundhedsvæsenet er gratis for alle i 

Sverige samt at over 99% af alle fødsler foregår på et hospital (Lundborg, 2020, s. 13). Da der er 

lige adgang til sundhedsvæsenet, må vi antage, at alle dele af befolkningen er repræsenteret, hvilket 

styrker studiets interne validitet.  

Derudover styrkes overførbarheden til dansk praksis, da sundhedsvæsenet i Danmark ligeledes er 

gratis og størstedelen af landets fødsler foregår på et hospital. Idet Danmark og Sverige er sammen-

lignelige mht. bl.a. levestandard og sundhed (FN-sambandet, 2020), øges generaliserbarheden til 

dansk praksis yderligere.  

 

I studiet anvendes data fra ca. 25% af alle fødsler i Sverige (Lundborg, 2020, s. 3). Denne store stu-

diepopulation må antages at være repræsentativ for den svenske befolkning generelt. Dog ville det 

have fremmet studiets in- og eksterne validitet, hvis forfatterne havde sammenlignet baseline karak-

teristika i studiepopulationen med baseline karakteristika hos alle fødende i Sverige. Derved kunne 

resultaterne i endnu højere grad antages som gyldige for alle lavrisikofødende i Sverige og generali-

seres til sammenlignelige populationer, eksempelvis den danske. 

Dog vurderer vi, at det store deltagerantal på 85.408 fødende styrker studiets validitet, idet vi anta-

ger, at resultater fra så stor en studiepopulation, kan sige noget generelt om cervikal dilatation og 

aktiv fødsel. 

 



	 Side 32 af 79  

For at vurdere resultaternes validitet samt minimere selektionsbias, har forfatterne undersøgt en 

kontrolgruppe, som inkluderer sectio og påvirket neonatalt outcome (Lundborg et al., 2020 s. 12). 

Vi mener, at det er en styrke i studiet, at der anvendes en kontrolgruppe, da forfatterne dermed un-

dersøger gyldigheden af resultaterne. Kontrolgruppens baseline karakteristika er sammenlignelige 

med studiepopulationens. Dette øger sandsynligheden for, at studiepopulationen er repræsentativ 

for hele målpopulationen, hvilket reducerer risikoen for selektionsbias og derfor fremmer den inter-

ne validitet. 

 

Fødende, der får indgreb i fødslen som eksempelvis vestimulation med oxytocin, inkluderes i 

stuidet (Lundborg, 2020, s. 13). Dette styrker den eksterne validitet, da interventioner er hyppigt 

anvendt i praksis, hvorfor vi antager, at resultaterne kan overføres til praksis generelt. 

Ekstern validitet kan yderligere øges, hvis resultater i et studie til en vis grad ligner resultater, som 

er fundet i andre studier (Lindahl & Juhl, 2016, s. 88-89). Forfatterne henviser i studiet til, at studier 

af Zhang et al. (2010) og Oladapo et al. (2018) har fundet tilsvarende resultater (Lundborg et al, 

2020, s. 2). Dette øger altså den eksterne validitet. 

 

Studiet har ekskluderet 34.059 fødende, fordi der hos disse ikke var noteret tidspunkt for udslettet 

collum (Lundborg, 2020, s. 4). Da det i studiet er orificiums dilatation, der anvendes som parameter 

til at beskrive progressionen over tid, undrer vi os over, at disse fødende er ekskluderet. Vi forestil-

ler os, at det potentielt kan have påvirket resultaterne, da den ekskluderede gruppe har en anseelig 

størrelse, hvorfor data fra denne gruppe ville have vægtet relativt højt i en samlet gruppe. Vi mener, 

at denne bias svækker den interne validitet, da vi ikke ved, om resultaterne ville have været ander-

ledes, hvis den ekskluderede gruppe var inkluderet. Dog vurderer vi, at studiet er anvendeligt, da 

undersøgelsespopulationen, trods den ekskluderede gruppe, fortsat er stor. 

 

Vi mener, at studiet er relevant at anvende som led i besvarelse af vores problemformulering, da det 

undersøger en stor svensk population, hvorfor resultaterne er overførbare til dansk praksis. Derud-

over er studiet udarbejdet med stor gennemsigtighed, idet forfatterne er eksplicitte omkring tilbli-

velsen af undersøgelsen samt resultaterne. 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående analyse, at studiet har høj validitet, idet styrkerne opvejer 

svaghederne, hvorfor vi mener, at resultaterne kan anvendes som evidens for definitionen på aktiv 

fødsel. 



	 Side 33 af 79  

4.2.3   Resultater - Oladapo et al. (2017) 

I det systematiske review opstiller forfatterne to tabeller, der beskriver studiets resultater for hhv. 

nullipara og multipara. Disse tabeller illustrerer tiden det tager at dilatere fra cm til cm. Først angi-

ves medianværdier for de enkelte studier (Oladapo et al., 2017, s. 949-950). Med disse værdier an-

giver forfatterne dermed et mål for den centrale tendens (Andersen & Matzen, 2014, s. 82-83). Her-

efter angives 5-percentiler og 95-percentiler for de enkelte studier. Disse værdier sorterer de 5% 

fødende fra, der ligger længst fra den centrale tendens i begge ender, og beskriver dermed tiden det 

tager for 90% af de fødende at dilatere fra cm til cm. Ved at anvende 95-percentiler, omfavnes der-

med de fleste, mens ekstremerne udelukkes, hvorfor man må antage, at resultaterne er udtryk for 

normalen (Andersen & Matzen, 2014, s. 82-83). Metoden er derfor relevant, da de 10% der sorteres 

fra i studiet, kan betragtes som “ekstremerne”, der dilaterer hhv. hurtigst og langsomst, hvorfor dis-

se tilfælde ikke kan anvendes til at sige noget generelt om cervikal dilatation.  

Efterfølgende angives der i tabellerne poolede medianværdier. Når resultater pooles, lægges resulta-

terne fra flere studier i én pulje og behandles statistisk som ét studie (Lindahl & Juhl, 2016, s. 224). 

Når forfatterne pooler medianværdierne, giver det altså mulighed for at kombinere resultaterne og 

dermed illustrere de centrale tendenser i progressionsmønsteret hos den samlede studiepopulation. 

Tabellerne indeholder derudover konfidensintervaller, som angiver, hvordan resultatet for de poole-

de værdier vil se ud i de fleste tilfælde, hvis undersøgelsen blev gentaget (Andersen & Matzen, 

2014, s. 181, 226). Der ses generelt meget samstemmende værdier, og konfidensintervallerne place-

rer sig tæt på de poolede medianværdier. Vi forventer dermed, at resultaterne er pålidelige, da gen-

tagelse af undersøgelsen, i de fleste tilfælde, ville resultere i værdier tæt på studiets resultater. Kon-

fidensintervallet ved 3-4 cm hos multipara er dog forholdsvis bredt (CI: 1.41-2.99), hvorfor resulta-

tet ved netop denne værdi kan forventes at variere en del i fremtidige undersøgelser. Dermed er 

sikkerheden for præcis denne værdi mindre. Vi vurderer dog, at det ikke har betydning for studiets 

samlede resultater. 

 

Forfatterne finder, at forventningen om cervikal dilatation på 1 cm/t i aktiv fødsel er urealistisk for 

de fleste lavrisikofødende (Oladapo et al., 2017, s. 952). Dette baseres på, at de poolede median-

værdier er > 1 time pr cm indtil orificium er dilateret 5 cm, samt at 95-percentilerne i de enkelte 

studier er > 1 time pr cm gennem hele fødslen hos nullipara og > 1 time pr cm indtil orificium dila-

teret 7-9 cm hos multipara. 
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Af reviewets resultater fremgår det, på baggrund af 95-percentilerne i de enkelte studier, at det ikke 

er usædvanligt, at det tager mere end fire timer at dilatere orificium 1 cm, frem til dilatationen er 5 

cm (Oladapo, 2017, s. 949-950). Forfatterne finder dermed, at der er stor variation i dilatationsha-

stigheden blandt de fødende, idet mange ligger langt fra medianværdierne (Oladapo et al, 2018, s. 

946).  

Ovenstående resultater viser dermed, at det normale dilatationsmønster spænder bredt. 

Forfatterne finder i tillæg til dette, at der sker en overgang til hurtigere progression mellem 5 og 6 

cm dilatation, idet de poolede medianværdier herefter er < 1 time pr cm. Yderligere finder de, at 

dilatationshastigheden kan forventes fordoblet efter 6 cm dilatation hos nullipara og mellem 5 og 6 

cm dilatation hos multipara (Oladapo et al., 2017, s. 946-947, 949-950). 

 

Ydermere fremgår det af reviewets resultater, at progression i den cervikale dilatation hos lavrisiko-

fødende ikke er lineær, hvorfor progressionen afviger fra Friedmans klassiske opfattelse. Forfatter-

ne beskriver, at progressionen i starten af fødslen er langsommere end tidligere antaget, og at pro-

gressionen først accelererer senere end defineret af Friedman (Oladapo et al., 2017, s. 951). Dette 

illustreres i en graf over de poolede medianværdier (Oladapo et al., 2017, Figur S2 i reviewets bi-

lag). 

Sammenholdes dette med studiets fund om, at man først kan forvente en bestemt progression efter 

orificium dilateret 5-6 cm, kan man ud fra resultaterne argumentere for, at aktiv fødsel starter sene-

re, end det tidligere er defineret af Friedman. Ovenstående resultater taler dermed for en anden de-

finition på aktiv fødsel end definitionen på 4 cm, der bl.a. anvendes af SST i NKR. 

4.2.4   Resultater - Lundborg et al. (2020) 

I studiet af Lundborg et al. (2020) anvendes ligeledes medianværdier, 5-percentiler og 95-

percentiler. Den statistiske metode ligner altså den, vi har beskrevet i det ovenstående resultatafsnit. 

Forfatterne opstiller ligeledes tabeller, der beskriver resultaterne om den cervikale dilatation fra cm 

til cm (Lundborg et al., 2020, s. 8-9). Derudover opstiller forfatterne en tabel, der illustrerer den 

kumulative fødselslængde (Lundborg et al., 2020, s. 9). Heri betragtes varigheden af dilatationen 

hos de fødende ud fra cervikal dilatation ved indlæggelse. Forfatterne kumulerer tiden, så det illu-

streres, hvor lang tid det tager at dilatere orificium f.eks. fra 3-10 cm, 4-10 cm osv. 

 

Af studiets resultater fremgår det af medianværdierne, at den cervikale dilatation er hurtigere end 1 

cm/t fra orificium er dilateret 3 cm hos alle fødende. Dog viser 95-percentilen, at det for mange 
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fødende tager markant længere tid end en time at dilatere fra cm til cm, f.eks. mere end fire timer 

frem til orificium er dilateret 6 cm hos nullipara. Yderligere finder forfatterne, at 95-percentilerne 

for både nullipara og multipara er > 1 time pr cm gennem hele fødslen (Lundborg et al, 2020, s. 5, 

7-9). Dermed finder forfatterne, at der er stor variation i fødselslængde og dilatationshastighed 

blandt de fødende i studiet. 

95-percentilerne indikerer derudover, at der sker en acceleration i progressionen efter orificium er 

dilateret 5-6 cm (Lundborg et al, 2020, s. 8, 14). Denne acceleration i progressionen efter orificium 

er dilateret 5-6 cm indikerer altså, at aktiv fødsel ikke kan forventes før dette tidspunkt. 

 

Forfatterne sammenligner resultaterne i studiepopulationen med resultaterne i kontrolgruppen. De 

finder ingen nævneværdig forskel på medianværdierne ift. tiden det tager at dilatere fra cm til cm 

(Lundborg et al., 2020, tabel S2 i studiets bilag). Dog finder de i kontrolgruppen bl.a., at 95-

percentilerne spænder endnu bredere end i studiepopulationen, hvorfor den kumulative fødsels-

længde er op til to timer længere end hos nullipara i studiepopulationen (Lundborg et al., 2020, s. 

12). Dette indikerer, at den store variation i dilatationshastigheden, som forfatterne også finder i 

studiepopulationen, er korrekt. 

 

Altså finder forfatterne, at der er stor variation i dilatationshastigheden, samt at der ikke kan forven-

tes en acceleration i progressionen, før orificium er dilateret 5-6 cm. Studiets resultater adskiller sig 

derved fra den definition på aktiv fødsel, der gør sig gældende i dansk praksis. Samtidig viser resul-

taterne et endnu bredere spænd i tiden det tager at dilatere fra cm til cm, end resultaterne i det sy-

stematiske review af Oladapo et al. (2017) viser. Disse resultater taler for at ændre definitionen på 

aktiv fødsel i en mere lempelig retning. 

4.2.5   Sammenfatning af evidensen 

Gennem analysen finder vi, at det systematiske review af Oladapo et al. (2017) og studiet af Lund-

borg et al. (2020) er store, veludførte studier, der uafhængigt af hinanden finder resultater, der peger 

i samme retning. Disse faktorer indikerer generelt, at evidensen kan anses som værende stærk (Læ-

gemiddelstyrelsen, 2020). 

Både Oladapo et al. (2017) og Lundborg et al. (2020) finder, at man ikke kan forvente en bestemt 

progression i fødslens aktive fase, før orificium er dilateret 5-6 cm. Dette begrundes med, at der 

indtil dette tidspunkt er stor variation i dilatationshastigheden blandt de fødende, men at der sker en 

acceleration i progressionen når orificium er dilateret 5-6 cm. 
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På baggrund af ovenstående analyse finder vi, at der er evidens for at definere aktiv fødsel som ori-

ficium dilateret 5-6 cm hos lavrisikofødende med normalt neonatalt outcome. 

5   Diskussion 
I følgende afsnit vil vi diskutere resultaterne fra analysen og dermed sammenfatte rationalerne bag 

og evidens for definitionen på aktiv fødsel, samt overføre analysens resultater til en praksisnær kon-

tekst. Derudover vil vi diskutere, hvilke potentielle effekter og konsekvenser det kan have i praksis 

at ændre den nuværende definition på aktiv fødsel. 

5.1   Rationaler og evidens i dansk kontekst 
Gennem analysens første del fandt vi, at flere af de udvalgte guidelines, herunder SST’s NKR, ar-

gumenterer i så utilstrækkelig grad, at deres påstand om definitionen på aktiv fødsel ikke kan accep-

teres. Dette mener vi er problematisk, da klinisk praksis i høj grad baseres på guidelines, hvorfor 

disse har stor betydning for såvel patienter som personale. I Danmark er det bl.a. SST, der sætter 

rammerne for vores praksisudøvelse. Som kommende jordemødre har vi haft en forventning om, at 

guidelines generelt er udarbejdet relevant og velbegrundet, men har gennem analysen fundet, at 

dette ikke altid er tilfældet. 

 

Jordemoderfaget er på visse områder udfordret i at arbejde evidensbaseret, hvorfor praksis her må 

baseres på klinisk erfaring. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger tilstræbes det dog, at svangre-

omsorgens behandlingstilbud baseres på evidens. Kun på områder hvor der ikke foreligger evidens-

baseret viden, bør praksis og anbefalinger baseres på klinisk erfaring (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 

196). 

Dette ekspliciteres af Sundhedsstyrelsen i Metodehåndbogen - Model for udarbejdelse af nationale 

kliniske retningslinjer (2018), hvori SST beskriver, at der ved udarbejdelse af retningslinjer generelt 

kan anvendes både evidensbaserede anbefalinger og god praksis anbefalinger. Betegnelsen god 

praksis baseres på faglig konsensus blandt medlemmer af den arbejdsgruppe, der udarbejder ret-

ningslinjen, og anvendes når der ikke foreligger relevant evidens på et område. Disse anbefalinger 

overskygges altid af evidensbaserede anbefalinger, ligegyldigt om evidensen er svag eller stærk 

(Sundhedsstyrelsen, 2018, s. 51-53). Altså bør evidens altid vægte højere end klinisk erfaring ifølge 

SST. 
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Det kan diskuteres, om SST på nuværende tidspunkt lever op til deres egen ambition om at basere 

anbefalinger og retningslinjer på evidens frem for klinisk erfaring, når de definerer aktiv fødsel i 

NKR. På den ene side har SST tydeligt definerede kriterier for, at evidens bør danne grundlag for 

retningslinjer. På den anden side finder vi i analysens første del, at SST’s definition på aktiv fødsel, 

orificium dilateret 4 cm, er baseret på det rationale, at definitionen er ofte anvendt. Altså baseres 

rationalet ikke på evidens. Derfor overvejer vi, om SST’s definition på aktiv fødsel er et pletskud 

eller et påskud? 

 

I analysens første del fandt vi yderligere, at SST i NKR nævner, at forskning har vist, at aktiv fødsel 

først starter, når orificium er dilateret 6 cm. Dog vælger SST at fastholde definition på 4 cm, da de 

mener, at der forud for en eventuel ændring, bør laves mere forskning på området. 

Dette kan diskuteres, da vi har fundet, at flere internationale guidelines, af bl.a. WHO og ACOG, 

netop har ændret definitionen på aktiv fødsel til orificium dilateret 5 cm og 6 cm på baggrund af 

bl.a. den forskning, som SST henviser til. Altså har disse organisationer vurderet, at der er tilstræk-

kelig evidens for at ændre definitionen. 

Gennem analysens anden del fandt vi derudover, at der de senere år er foretaget yderligere forsk-

ning på området, hvilket netop er det SST efterspørger i NKR. Denne forskning viser ligeledes, at 

aktiv fødsel bør defineres som orificium dilateret 5-6 cm. 

Vi er derudover blevet opmærksomme på, at SST i NKR beskriver, at retningslinjen bør opdateres 

tre år efter udgivelsen, eller tidligere, hvis ny evidens tilsiger andet (Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 

80). Denne opdatering har dog aldrig fundet sted. 

 

Med afsæt i ovenstående diskussion, mener vi at kunne argumentere for, at SST’s NKR og dermed 

definitionen på aktiv fødsel er forældet. Vi stiller os kritiske overfor, at SST endnu ikke har opdate-

ret retningslinjen og dermed ikke forholdt sig til en revidering af definitionen på aktiv fødsel, da vi 

finder, at der er grundlag for dette. 

På den anden side kan det potentielt have nogle konsekvenser i praksis at ændre definitionen på 

aktiv fødsel. Dette vil vi diskutere nærmere i de følgende afsnit. 

5.2   Definitionen af aktiv fødsel og dennes betydning for praksis 
Gennem ovenstående diskussion har vi belyst, at der, på baggrund af resultaterne i analysen samt 

SST’s ambitioner for udarbejdelse af retningslinjer, er grundlag for at ændre definitionen på aktiv 

fødsel. Vi vil i de følgende afsnit diskutere definitionens indvirkning på fødslen, herunder dystoci, 
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behandlingen af dette samt den fødendes adgang til fødestuen. I diskussionen inddrages teorien The 

midwifery model of care (Rooks, 1999), for at fremhæve forskellige perspektiver på definitionens 

betydning for praksis. 

5.2.1   Dystoci og behandling af dette 

Definitionen på aktiv fødsel sætter grænsen for, hvornår dystoci kan diagnosticeres i fødslens første 

fase (Macdonald & Johnson, 2017, s. 1016). Derfor finder vi det nødvendigt at diskutere, hvilke 

potentielle effekter og konsekvenser en ændring af definition kan medføre ift. dystoci. 

 

Vi fandt i analysen, at der er stor variation i progressionen hos fødende, samt at man ikke kan for-

vente en bestemt progression, og dermed aktiv fødsel, før orificium er dilateret 5-6 cm. Ud fra dette 

kan diagnosen dystoci altså ikke stilles før orificium er dilateret 5-6 cm, da aktiv fødsel først kan 

forventes herefter. 

 

På den ene side vil en ændring af definitionen på aktiv fødsel medføre bredere rammer, udvide 

grænserne for det normale og dermed skabe plads til større variation i den normale fødsel. Dette vil 

potentielt reducere antallet af dystocitilfælde og dermed reducere antallet af interventioner, der 

iværksættes som led i behandling af dystoci, da diagnosen dystoci først vil kunne stilles senere i 

fødselsforløbet, end det er tilfældet i dag. Dette taler for en øget tålmodighed ift. fødslens progres-

sion, såfremt både den fødende og barnets tilstand tillader det. 

 

Teorien The midwifery model of care, der bl.a. er beskrevet af jordemoder og epidemiolog Judith P. 

Rooks (1999), kan anvendes til at belyse ovenstående. I teorien betragtes og behandles fødslen som 

værende normal, indtil der opstår komplikationer, idet man tror på, at kroppen er skabt til at føde. 

Derfor accepteres stor variation i det normale, og man ønsker ikke at intervenere, før der er bevis 

for, at indgriben er nødvendig (Rooks, 1999, s. 370-373). 

Vi har som jordemoderstuderende oplevet, at indgreb ofte fører til flere indgreb. Ved at fastholde 

den normale fødsel og dermed undgå det indledende indgreb, vil man potentielt kunne undgå den 

kaskade af indgreb - eksempelvis i form af kontinuerlig fosterovervågning, epidural og instrumentel 

forløsning - der kan indledes pga. vestimulation (Rooks, 1999, s. 373). Dette perspektiv taler for at 

ændre definitionen på aktiv fødsel til orificium dilateret 5-6 cm. 
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På den anden side, kan en ændring af definitionen på aktiv fødsel i en mere lempelig retning medfø-

re, at man potentielt iværksætter behandlingen af dystoci for sent. Dermed risikerer man, at flere 

oplever de komplikationer, som dystoci kan medføre - f.eks. instrumentel forløsning, infektion og 

post partum blødning (Macdonald & Johnson, 2017, s. 1017). 

Dette taler ind i anden del af Rooks (1999) teori, The medical model, hvori man fokuserer på de 

potentielle komplikationer i fødslen. Man mener, at kroppen ofte ikke føder med perfektion, hvorfor 

der kræves tæt monitorering og kontrol af fødslens forløb. Med denne tilgang er man mere tilbøjelig 

til at intervenere, allerede inden komplikationerne opstår, idet man ønsker at have kontrol over 

fødslen og derfor ofte behandler forebyggende (Rooks, 1999, s. 370-373). Generelt taler denne til-

gang ind i relativt smalle rammer for, hvad der accepteres som normalt. 

Dette perspektiv taler altså for at bevare den nuværende definitionen på aktiv fødsel, hvor rammer-

ne for det normale fødselsforløb er smallere. Dermed kan der tidligere i forløbet tages kontrol over 

fødslen og iværksættes behandling for at forebygge de komplikationer, som dystoci potentielt kan 

medføre. 

 

Behandlingen af dystoci er dog i sig selv forbundet med risiko for komplikationer. Vestimulation 

med oxytocin kan medføre akutte komplikationer i form af f.eks. hyperstimulation og asfyxi (medi-

cin.dk, 2020, Sundhedsstyrelsen, 2014, s. 27). Yderligere foreligger der kun sparsom viden om de 

potentielle langsigtede skadevirkninger af vestimulation med oxytocin. Studier har vist forstyrrelser 

i tilknytningen samt tegn på påvirkning af den neurologiske adfærd hos nyfødte eksponeret for kun-

stigt oxytocin under fødslen. Derfor anbefaler SST, at man undersøger langtidseffekterne på bl.a. 

børnenes sociale udvikling nærmere (Sundhedsstyrelsen, 2014 s. 66). 

Både de akutte og de potentielle langsigtede komplikationer taler for, at det er fordelagtigt at undgå 

vestimulation med oxytocin, såfremt det er muligt. 

 

Gennem ovenstående diskussion finder vi, at man både kan tale for at ændre samt tale for at bevare 

den nuværende definition på aktiv fødsel, da begge definitioner potentielt kan lede til komplikatio-

ner. 

Definitionen på aktiv fødsel sætter ikke kun grænsen for, hvornår dystoci kan diagnosticeres, men 

sætter ligeledes grænsen for, hvornår den fødende kan indlægges på en fødestue. Dette vil vi disku-

tere i følgende afsnit. 
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5.2.2   Adgangsbillet til fødestuen 

Sundhedsstyrelsens beskriver i Anbefalinger for svangreomsorgen, at fødende bør få adgang til en 

fødestue og dermed adgang til kontinuerlig jordemoderfaglig omsorg, når de vurderes i aktiv fødsel 

(Sundhedsstyrelsen, 2013, 151). En forskydning af definitionen på aktiv fødsel vil derfor medføre, 

at de fødende vil få adgang til fødestue og omsorg senere i fødselsforløbene, end det er tilfældet 

med den nuværende definition. 

 

Det kan på den ene side have en positiv effekt, at de fødende indlægges senere, da forskning har 

vist, at tidlig indlæggelse i latensfasen bl.a. øger risikoen for et længere fødselsforløb, vestimulation 

med oxytocin, epiduralblokade samt dårligere fødselsoplevelse (Bailit, Dierker, Blanchard & Mer-

cer, 2005, s. 78).  

Med definitionen vi anvender i dag, hvor fødende kan vurderes i aktiv fødsel fra orificium dilateret 

4 cm, er der risiko for, at nogle vurderes i aktiv fødsel “for tidligt”, og dermed indlægges i latensfa-

sen med troen om, at de er i aktiv fødsel. Nogle fødende er i aktiv fødsel allerede ved orificium dila-

teret 4 cm, men vi fandt i analysen, at man først kan forvente aktiv fødsel efter 5-6 cm, hvis man 

skal favne alle fødende. Dermed vil senere indlæggelser betyde, at flere fødende er i reel aktiv fød-

sel på indlæggelsestidspunktet, hvilket formentlig vil medføre kortere fødselsforløb, færre indgreb 

samt bedre fødselsoplevelser. 

 

På den anden side kan en ændring af definitionen på aktiv fødsel medføre, at de fødende føler sig 

afvist, samt at deres behov ikke imødekommes, hvis de først kan tilbydes indlæggelse og jordemo-

derfaglig omsorg senere i fødselsforløbet. Dette kan ligeledes føre til dårlige fødselsoplevelser 

(Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 150-151). Problematikken om, at nogle fødende føler sig afvist, hvis 

de ikke tilbydes indlæggelse, men i stedet sendes hjem, oplever vi allerede med den nuværende de-

finition på aktiv fødsel. Denne udfordring kan umiddelbart tænkes at vokse sig større ved en æn-

dring af definitionen, da en kortere aktiv fase uløseligt vil medføre en længere latensfase. Dette vil 

umiddelbart skabe et behov for, at tilbuddene i fødslens latente fase revideres og udvides, så de fø-

dende i latensfasen kan tilbydes den jordemoderfaglige omsorg, vejledning og smertelindring, de 

har brug for. 

 

Der opstår altså et dilemma i, at en ændring af definitionen ville gavne de fødende i form af færre 

indgreb, men samtidig ville betyde, at nogle fødende måske ikke får den omsorg, de har behov for. 
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Dette får os samtidig til at overveje, om det er hensigtsmæssigt, at definitionen på aktiv fødsel fun-

gerer som en slags adgangsbillet til fødestuen, eller om dette ligeledes kræver revidering. 

 

Vi fandt i analysen, at der er stor variation i, hvornår de fødende er i aktiv fødsel. Dette sammen-

holdt med ovenstående dilemma, får os til at reflektere over, om det er hensigtsmæssigt, at lade 

vurderingen af aktiv fødsel være afgørende for indlæggelsestidspunktet, eller om der er behov for 

mere individualiserede vurderinger og tilbud. Hvis dette blev implementeret, ville det i højere grad 

være den fødendes behov der afgjorde indlæggelsestidspunktet. 

I denne forbindelse er det dog essentielt at overveje, hvad de fødende ville blive indlagt til. En im-

plementering af individualiserede vurderinger som afgørende for indlæggelsestidspunktet, ville 

kræve skærpet opmærksomhed på, at fødende, der indlægges tidligt i fødselsforløbet pga. deres 

behov, ikke udsættes for tidlige og unødvendige indgreb. 

Det er derfor relevant at overveje, hvordan det i første omgang kan undgås, at de fødende har behov 

for indlæggelse, før de er i aktiv fødsel. Nyere forskning af jordemoder og Ph.d. Rikke Damkjær 

Maimburg har vist, at fødende ankommer senere til fødestedet, hvis de har modtaget fødselsforbe-

redelse i graviditeten (Maimburg, 2010). Derved ville et tilbud om mere grundig fødselsforberedel-

se i graviditeten, potentielt kunne medvirke til at mindske de fødendes behov for indlæggelse og 

jordemoderfaglig omsorg, før de er i aktiv fødsel. 

 

Der er altså både argumenter for og imod en ændring af definitionen på aktiv fødsel, da det er en 

kompleks problemstilling, der har indvirkning på flere aspekter i fødselsforløbet. En redefinition af 

aktiv fødsel vil kræve en revidering og eventuelt omstrukturering af flere aspekter i praksis, men 

har samtidig potentiale til at ændre praksis i en retning, der potentielt vil medføre færre indgreb 

samt bedre fødselsoplevelser. 

 

5.3   Metodekritik 

I følgende afsnit vil vi forholde os kritisk til vores anvendte metode, herunder valg af empiri og 

teori. 
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5.3.1   Kritik af egen metode 

Vi har i projektet anvendt to kvantitative studier for at finde frem til, hvilken evidens der findes for 

definitionen på aktiv fødsel. Evidensbaseret praksis bør kombinere viden fra forskning, professio-

nelle erfaringer samt patienternes forudsætninger (Andersen og Matzen, 2014, s. 17). Det havde 

derfor styrket projektets overførbarhed til praksis at anvende kvalitativ metode til at undersøge de 

fødendes præferencer ift. aktiv fødsel og sammenholde dette med den fundne evidens samt rationa-

lerne fra argumentationsanalysen. 

Derudover havde det været relevant at undersøge, hvordan forskellige definitioner på aktiv fødsel 

påvirker outcomes hos både den fødende og barnet. Dette kunne bidrage med et mere nuanceret 

perspektiv på fordele og ulemper ved at ændre definitionen. 

 

For at understøtte vores undersøgelse af definitionen på aktiv fødsel samt diskussionsafsnittet om-

handlende dystoci, forsøgte vi gennem sundhedsdatabaserne eSundhed.dk samt SKS-browser 

(medinfo.dk) at fremskaffe data, der beskriver, hvornår dystoci diagnosticeres i de enkelte fødsels-

forløb, samt hvornår vestimulerende drop opsættes. Denne data var ikke mulig at fremskaffe. Havde 

data været tilgængelig, kunne vi have lavet præcise beregninger på, hvor mange vestimulerende 

drop man potentielt kunne undgå ved at ændre definitionen på aktiv fødsel til orificium dilateret 5-6 

cm. 

5.3.2   Kritik af empiri 

Vi foretog den systematiske litteratursøgning meget tidligt i skriveprocessen. Vi valgte at søge efter 

empiri i databaserne PubMed, CINAHL og Cochrane Library. Havde vi søgt i andre databaser, 

kunne vi potentielt have fundet anden anvendelig empiri. Dog fandt vi i argumentationsanalysen, at 

de guidelines, der anvender nutidig evidens som rationale bag definitionen på aktiv fødsel, udeluk-

kende har anvendt empiri, som vi ligeledes fandt frem til i vores litteratursøgning. Dette øger pro-

jektets interne validitet, da vi antager, at vi har fundet den relevante empiri, der findes på området, 

og dermed kan give et gyldigt svar på problemformuleringen. 

Vi valgte i vores analyse at inddrage guidelines af alle de syv organisationer, som SST inddrager i 

NKR, frem for at udvælge nogle af organisationerne. Dette styrker projektets interne validitet, da vi 

dermed ikke har selekteret i definitionerne og rationalerne, hvorfor vi kan give et nuanceret svar på 

problemformuleringen. 
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Projektets eksterne validitet vurderes høj, idet generaliserbarheden til andre populationer antages at 

være god, da vi i vores analyse har anvendt bredt favnende empiri i form af forskellige internationa-

le guidelines samt studier, der tilsammen inkluderer en mangfoldig population. 

5.3.3   Kritik af teori 

Vi har gennem analysen anvendt Toulmins argumentationsmodel og SfR checklister som analyse-

redskaber. Disse har hjulpet os til at forholde os videnskabeligt til definitionen på aktiv fødsel. 

Vi valgte at anvende Toulmins argumentationsmodel, da denne er anerkendt og ofte anvendt. For-

målet med teorien er at kunne forstå en tekst ved at læse mellem linjerne (Systime.dk, 2021). Dette 

harmonerer med vores videnskabsteoretiske ståsted i humanvidenskaben, hvor vi gennem herme-

neutisk tilgang med afsæt i vores forforståelse, har søgt viden om rationalerne bag definitionen på 

aktiv fødsel. Med udgangspunkt i hermeneutikken kan vi dog ikke udelukke, at resultatet af argu-

mentationsanalysen havde været anderledes, hvis vi havde haft en anden forforståelse. Denne muli-

ge bias svækker potentielt projektets interne validitet. 

 

Vi valgte at anvende de danske SfR checklister til kritisk analyse af de udvalgte studier. Vi er op-

mærksomme på, at internationale checklister er bredere anerkendt end de danske. Dog vurderede vi, 

at indholdet i de danske og de internationale checklister er sammenligneligt, hvorfor vi mener, at de 

danske checklister er anvendelige. 

 

Vi vurderer således, at fordelene ved vores valgte metode, empiri og teori overskygger begrænsnin-

gerne, hvorfor resultaterne i projektet kan anvendes til besvarelse af problemformuleringen. 

6   Konklusion 
I dette projekt har vi undersøgt, hvilke rationaler der ligger til grund for definitionen på aktiv fødsel 

i forskellige internationale guidelines, samt undersøgt hvilken evidens der findes for definitionen på 

aktiv fødsel. 

 

På baggrund af argumentationsanalyse af udvalgte internationale guidelines kan vi konkludere, at 

der gennemgående anvendes to rationaler bag definitionen på aktiv fødsel. De guidelines, der defi-

nerer aktiv fødsel som orificium dilateret 3-4 cm eller 4 cm, anvender rationalet, at definitionen er 

ofte anvendt, eller at der er klinisk erfaring for definitionen. De guidelines, der definerer aktiv fød-
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sel som orificium dilateret 5 cm eller 6 cm, anvender rationalet, at der er nutidig evidens for defini-

tionen. 

Vi kan på baggrund af argumentationsanalysen derudover konkludere, at det generelt er de guide-

lines, der anvender rationalet om nutidig evidens, der argumenterer mest grundigt og relevant for 

deres definitioner på aktiv fødsel. Derfor må vi tilslutte os definitionen på aktiv fødsel som orifici-

um dilateret 5-6 cm. 

Gennem kritisk analyse af udvalgte studier har vi fundet, at man blandt lavrisikofødende med nor-

malt neonatalt outcome ikke kan forvente en bestemt progression i fødslen, før orificium er dilateret 

5-6 cm. Dermed kan vi konkludere, at den nyeste evidens viser, at aktiv fødsel bør defineres som 

orificium dilateret 5-6 cm. 

 

Gennem diskussionen har vi fundet, at revidering af definitionen på aktiv fødsel har potentiale til at 

medføre færre interventioner samt bedre fødselsoplevelser. Ved en revidering bør der dog tages 

højde for, at definitionen er kompleks, idet den har indflydelse på mange aspekter i praksis.  

Sundhedsstyrelsens retningslinjer bør være opdaterede og evidensbaserede, da praksis bl.a. baseres 

på disse og derfor influerer vores virke som jordemødre. På baggrund af resultaterne fra analysen 

samt betragtningerne i diskussionen kan vi konkludere, at der er grundlag for, at Sundhedsstyrelsen 

bør revidere definitionen på aktiv fødsel, da denne er forældet. 
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8   Bilag 

8.1   Bilag 1: Udvælgelse af guidelines til brug i analysen 
Vi vil herunder præsentere de organisationer/selskaber SST oprindeligt har anvendt i NKR (Sund-

hedsstyrelsen, 2014, s. 67-68), og herefter uddybe udvælgelsesprocessen og begrundelser for de 

udvalgte guidelines til brug i analysen. 

Nationella Medicinska Indikationer: Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv 

förlossning (2011). 

Denne guideline er udgivet af Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och Landsting, Soci-

alstyrelsen & Statens beredning för medicinsk utvärdning i 2011.  

Denne udgave er stadig gældende. Vi har forsøgt at søge på nyere guidelines indenfor andre emner 

hos i de Nationella Medicinska Indikationer samt hos Svenska Läkaresällskapet, men fandt ingen 

nyere guidelines der beskriver en definition på aktiv fødsel, hvorfor vi anvender den samme som 

SST anvender i NKR. 

  

Norsk gynekologisk forening: Veileder i fødselshjelp, Stimulering av rier (2020).  

Denne er den nyeste udgave af den guideline, som SST anvender i den NKR, der er fra 2014. Vi har 

fremsøgt den nyeste udgave på foreningens hjemmeside: 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-

forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/ 

  

National Institute for Health Care Excellence (NICE): Intrapartum care for healthy women 

and babies (2014, opdateret i 2017).  

SST anvendte en udgave fra 2014, vi har valgt den nyeste udgave der er opdateret i 2017. Vi har 

søgt på NICE hjemmeside, og denne er den nyeste guideline der definerer aktiv fødsel. Vi vælger at 

anvende den fulde guideline, hvor anbefalingerne er uddybet og begrundet. 

  

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Safe Prevention of the 

Primary Cesarean Delivery (2014, opdateret i 2019). 

SST anvendte i NKR oprindeligt en guideline fra ACOG om dystoci fra 2003. Denne er ikke opda-
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teret siden udgivelsen og er dermed 18 år gammel. Vi undersøgte, om der findes nyere guidelines 

udgivet af ACOG, som også definerer begrebet aktiv fødsel. Vi fandt gennem en søgning på 

ACOG’s hjemmeside acog.org frem til, at aktiv fødsel defineres i ACOG’s guideline Safe Preventi-

on of the Primary Cesarean Delivery (2014, opdateret i 2019). Da denne er nyere end den guideline 

som SST anvender i den NKR, vælger vi at anvende denne i vores analyse. 

  

Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI): Management of Labor (2013).  

Denne udgave anvendes også af SST i den NKR. Vi har lavet en søgning på organisationens hjem-

meside; icsi.org, men har hverken fundet nyere udgaver af denne, eller andre guidelines der define-

rer aktiv fødsel, hvorfor vi anvender denne. 

  

World Health Organization (WHO): Intrapartum care for a positive childbirth experience 

(2018). SST anvender guidelinen Managing complications in pregnancy and child- birth: a guide 

for midwives and doctors som blev udgivet af WHO i 2007. Vi har søgt på WHO’s hjemmeside 

who.int, og fandt at den guideline SST anvender findes i en opdateret udgave fra 2017. Vi blev dog 

i vores søgning ligeledes opmærksom på, at guidelinen Intrapartum care for a positive childbirth 

experience (WHO, 2018) ligeledes indeholder en definition af aktiv fødsel. Denne guideline er den 

nyeste fra organisationen, hvor definition på aktiv fødsel nævnes, hvorfor vi har valgt at anvende 

denne. 

 

Sundhedsstyrelsen (SST).National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci 

(manglende fremgang) (2014).  

I retningslinjen anvender SST DSOG guidelinen Dystoci fra 2011. Denne er blevet erstattet med 

SST’s NKR, der nu er gældende i dansk praksis, hvorfor vi vælger at anvende denne. Vi har søgt på 

om der findes nyere udgaver, dette er ikke tilfældet, hvorfor vi anvender ovenstående udgave. 
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8.2   Bilag 2: Litteratursøgning - PubMed 
Litteratursøgning i databasen Pubmed.com foretaget den 1. marts 2021: 

Search: ((((("Labor, Obstetric"[Mesh]) AND ("spontaneous")) AND (("Labor Stage, First"[Mesh]) 

OR ("active phase")))) AND ((progression) AND (normal))) AND ((("Cervical dilatation") OR 

("Cervical dilation")))) 

 

Søgningen gav 27 resultater: 
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8.3   Bilag 3: PubMed - søgeresultat samt in- og eksklusion 
De 27 studier samt begrundelse for eksklusion eller inklusion i den skematiske gennemgang (ske-

matisk gennemgang kan tilgås i bilag 3): 

 

1: Janine S., Rhoades JS, Cahill AG. Defining and Managing Normal and Abnormal First Stage of 

Labor. Obstet Gynecol Clin North Am. 2017 Dec;44(4):535-545. doi: 10.1016/j.ogc.2017.07.001. 

PMID: 29078937.  

• Inkluderet i den skematiske gennemgang af eventuel relevant litteratur. Se bilag 3.  

  

2: Zhang J, Landy HJ, Ware Branch D, Burkman R, Haberman S, Gregory KD, Hatjis CG, Ramirez 

MM, Bailit JL, Gonzalez-Quintero VH, Hibbard JU, Hoffman MK, Kominiarek M, Learman LA, 

Van Veldhuisen P, Troendle J, Reddy UM; Consortium on Safe Labor. Contemporary patterns of 

spontaneous labor with normal neonatal outcomes. Obstet Gynecol. 2010 Dec;116(6):1281-1287. 

doi: 10.1097/AOG.0b013e3181fdef6e. PMID: 21099592; PMCID: PMC3660040. 

• Inkluderet i den skematiske gennemgang af eventuel relevant litteratur. Se bilag 3.  
 

3: Zhang J, Troendle J, Mikolajczyk R, Sundaram R, Beaver J, Fraser W. The natural history of the 

normal first stage of labor. Obstet Gynecol. 2010 Apr;115(4):705-710. doi: 

10.1097/AOG.0b013e3181d55925. Erratum in: Obstet Gynecol. 2010 Jul;116(1):196. PMID: 

20308828 

• Inkluderet i den skematiske gennemgang af eventuel relevant litteratur. Se bilag 3.  
 

 4: Zhang J, Troendle JF, Yancey MK. Reassessing the labor curve in nulliparous women. Am J 

Obstet Gynecol. 2002 Oct;187(4):824-8. doi: 10.1067/mob.2002.127142. PMID: 12388957. 

• Inkluderet i den skematiske gennemgang af eventuel relevant litteratur. Se bilag 3.  
 

5: Abalos E, Chamillard M, Díaz V, Pasquale J, Souza JP. Progression of the first stage of sponta-

neous labour. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2020 Aug;67:19-32. doi: 

10.1016/j.bpobgyn.2020.03.001. Epub 2020 Mar 7. PMID: 32247770.  

• Inkluderet i den skematiske gennemgang af eventuel relevant litteratur. Se bilag 3.  
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6: Lundborg L, Åberg K, Sandström A, Discacciati A, Tilden EL, Stephansson O, Ahlberg M. First 

stage progression in women with spontaneous onset of labor: A large population-based cohort 

study. PLoS One. 2020 Sep 25;15(9):e0239724. doi: 10.1371/journal.pone.0239724. PMID: 

32976520; PMCID: PMC7518577. 

• Inkluderet i den skematiske gennemgang af eventuel relevant litteratur. Herefter inkluderet i 

analysen. Se bilag 3.  
 

7: Rhoades JS, Stout MJ, Woolfolk C, Tuuli MG, Macones GA, Cahill AG. Normal Cervical Effa-

cement in Term Labor. Am J Perinatol. 2019 Jan;36(1):34-38. doi: 10.1055/s-0038-1645858. Epub 

2018 Apr 24. PMID: 29689580.  

• Ekskluderet. Handler ikke om orificiums dilatation, men om afkortning af cervix, dermed er 

det ikke relevant til besvarelse af vores problemformulering. 
 

 8: Inde Y, Nakai A, Sekiguchi A, Hayashi M, Takeshita T. Cervical Dilatation Curves of Sponta-

neous Deliveries in Pregnant Japanese Females. Int J Med Sci. 2018 Mar 9;15(6):549-556. doi: 

10.7150/ijms.23505. PMID: 29725244; PMCID: PMC5930455.  

• Eksluderet. Studiet handler om japanske fødende. Denne befolkningsgruppe kan ikke side-

stilles med den danske population, hvorfor vi har ekskluderet studiet i vores grovsortering.  
 

 9: Lu D, Zhang L, Duan T, Zhang J. Labor patterns in Asian American women with vaginal birth 

and normal perinatal outcomes. Birth. 2019 Dec;46(4):608-615. doi: 10.1111/birt.12445. Epub 

2019 Jul 12. PMID: 31297872.  

• Ekskluderet. Studiet handler om asiatiske fødende. Denne befolkningsgruppe kan ikke side-

stilles med den danske population, hvorfor vi har ekskluderet studiet i vores grovsortering.  
 

10: Ferrazzi E, Milani S, Cirillo F, Livio S, Piola C, Brusati V, Paganelli A. Progression of cervical 

dilatation in normal human labor is unpredictable. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 

Oct;94(10):1136-44. doi: 10.1111/aogs.12719. Epub 2015 Sep 3. PMID: 26230291. 

• Inkluderet i den skematiske gennemgang af eventuel relevant litteratur. Se bilag 3.  

Studiet forsøger at lave udregninger på, hvordan man kan forudse progressionen i aktiv fød-

sel. De fokuserer altså ikke på aktiv fødsel, og er dermed ikke relevant for vores problem-

formulering, hvorfor studiet blev ekskluderet efter den skematiske gennemgang. 
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11: Oladapo OT, Diaz V, Bonet M, Abalos E, Thwin SS, Souza H, Perdoná G, Souza JP, Gülmezo-

glu AM. Cervical dilatation patterns of 'low-risk' women with spontaneous labour and normal peri-

natal outcomes: a systematic review. BJOG. 2018 Jul;125(8):944-954. doi: 10.1111/1471-

0528.14930. Epub 2017 Nov 3. PMID: 28892266; PMCID: PMC6033146. 

• Inkluderet i den skematiske gennemgang af eventuel relevant litteratur. Herefter inkluderet i 

analysen. Se bilag 3.  
 

12: Hamilton EF, Warrick PA, Collins K, Smith S, Garite TJ. Assessing first-stage labor progressi-

on and its relationship to complications. Am J Obstet Gynecol. 2016 Mar;214(3):358.e1-8. doi: 

10.1016/j.ajog.2015.10.016. Epub 2015 Oct 23. PMID: 26478103.  

• Ekskluderet. Studiet undersøger sammenhængen mellem progression i første stadie og kom-

plikationer som fx PPH. De kigger altså ikke på definitionen af aktiv fødsel, hvorfor studiet 

ikke er relevant til besvarelse af vores problemformulering. 

  

13: Oladapo OT, Souza JP, Fawole B, Mugerwa K, Perdoná G, Alves D, Souza H, Reis R, Oliveira-

Ciabati L, Maiorano A, Akintan A, Alu FE, Oyeneyin L, Adebayo A, Byamugisha J, Nakalembe M, 

Idris HA, Okike O, Althabe F, Hundley V, Donnay F, Pattinson R, Sanghvi HC, Jardine JE, 

Tunçalp Ö, Vogel JP, Stanton ME, Bohren M, Zhang J, Lavender T, Liljestrand J, Ten Hoope-

Bender P, Mathai M, Bahl R, Gülmezoglu AM. Progression of the first stage of spontaneous labour: 

A prospective cohort study in two sub-Saharan African countries. PLoS Med. 2018 Jan 

16;15(1):e1002492. doi: 10.1371/journal.pmed.1002492. PMID: 29338000; PMCID: 

PMC5770022.   

• Studiet handler udelukkende om afrikanske fødende. Denne befolkningsgruppe kan ikke 

sidestilles med den danske population, hvorfor vi har ekskluderet studiet i vores grovsorte-

ring.  
 

14: Neal JL, Lowe NK, Patrick TE, Cabbage LA, Corwin EJ. What is the slowest-yet-normal cervi-

cal dilation rate among nulliparous women with spontaneous labor onset? J Obstet Gynecol Neona-

tal Nurs. 2010 Jul-Aug;39(4):361-9. doi: 10.1111/j.1552-6909.2010.01154.x. PMID: 20629924; 

PMCID: PMC2928658. 

• Inkluderet i den skematiske gennemgang af eventuel relevant litteratur. Se bilag 3.  
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 15: Suzuki R, Horiuchi S, Ohtsu H. Evaluation of the labor curve in nulliparous Japanese women. 

Am J Obstet Gynecol. 2010 Sep;203(3):226.e1-6. doi: 10.1016/j.ajog.2010.04.014. Epub 2010 May 

21. PMID: 20494329. 

• Studiet handler udelukkende om japanske fødende. Denne befolkningsgruppe kan ikke side-

stilles med den danske population, hvorfor vi har ekskluderet studiet i vores grovsortering.  
 

16: Thom MH, Chan KK, Studd JW. Outcome of normal and dysfunctional labor in different racial 

groups. Am J Obstet Gynecol. 1979 Oct 15;135(4):495-8. doi: 10.1016/0002-9378(79)90438-1. 

PMID: 484647. 

• Studier er ekskluderet grundet dets fokus på forskellen i outcome hos hhv. hvide og sorte 

fødende. Studiet undersøger ikke hvornår de fødende er i aktiv fase, hvorfor det ikke er rele-

vant til besvarelse af vores problemformulering. 
 

17: Incerti M, Locatelli A, Ghidini A, Ciriello E, Consonni S, Pezzullo JC. Variability in rate of 

cervical dilation in nulliparous women at term. Birth. 2011 Mar;38(1):30-5. doi: 10.1111/j.1523-

536X.2010.00443.x. Epub 2011 Jan 4. PMID: 21332772. 

• Studiet er ekskludret, da det ikke undersøger hvornår patienten i aktiv fødsel, men i stedet 

fødslens længde afhængigt af hvornår patienten indlægges. Dermed er det ikke relevant i be-

svarelsen af vores problemformulering. 
 

18: Chan YT, Ng VK, Yung WK, Lo TK, Leung WC, Lau WL. Relationship between intrapartum 

transperineal ultrasound measurement of angle of progression and head-perineum distance with 

correlation to conventional clinical parameters of labor progress and time to delivery. J Matern Fe-

tal Neonatal Med. 2015 Aug;28(12):1476-81. doi: 10.3109/14767058.2014.958459. Epub 2014 Sep 

29. PMID: 25163523. 

• Studiet er ekskluderet, da det ikke handler om hvornår de fødende er i aktiv fase, men i ste-

det er en undersøgelse af hvordan man med ultralyd kan undersøge fødslens progression ift. 

caputs stand mm. Det er altså ikke relevant til besvarelse af vores problemformulering. 
 

19: Orji E. Evaluating progress of labor in nulliparas and multiparas using the modified WHO par-

tograph. Int J Gynaecol Obstet. 2008 Sep;102(3):249-52. doi: 10.1016/j.ijgo.2008.04.024. Epub 

2008 Jul 7. PMID: 18603248. 
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• Studiet er ekskluderet da de undersøger outcome ift. fødslens progression og længde og ikke 

hvornår man er i aktiv fase og derfor ikke er relevant til besvarelse af vores problemformu-

lering.  
 

20: Hoh JK, Cha KJ, Park MI, Ting Lee ML, Park YS. Estimating time to full uterine cervical dila-

tion using genetic algorithm. Kaohsiung J Med Sci. 2012 Aug;28(8):423-8. doi: 

10.1016/j.kjms.2012.02.012. Epub 2012 Apr 9. PMID: 22892163. 

• Studiet er ekskluderet, da formål med studiet er at beregne tiden til fuld dilatation ved at be-

nytte en særlig algoritme, dermed er det ikke relevant til besvarelse af vores problemformu-

lering. 
 

 21: Cardozo LD, Gibb DM, Studd JW, Vasant RV, Cooper DJ. Predictive value of cervimetric la-

bour patterns in primigravidae. Br J Obstet Gynaecol. 1982 Jan;89(1):33-8. doi: 10.1111/j.1471-

0528.1982.tb04631.x. PMID: 7059543. 

• Ekskluderet, da studiet handler om outcomes og ikke hvornår de fødende er i aktiv fødsel, 

dermed er det ikke relevant til besvarelse af vores problemformulering. 
 

22: Steer PJ, Carter MC, Beard RW. The effect of oxytocin infusion on uterine activity levels in 

slow labour. Br J Obstet Gynaecol. 1985 Nov;92(11):1120-6. doi: 10.1111/j.1471-

0528.1985.tb03022.x. PMID: 4063228. 

• Studiet er ekskluderet, da det undersøger anvendelse af syntetisk oxytocin ved lav veaktivi-

tet, dermed er det ikke relevant til besvarelse af vores problemformulering. 
 

23: Tannirandorn Y, Witoonpanich P. Intrauterine-pressure studies in Thai nulliparous labour: the 

use of catheter-tip pressure transducer. J Med Assoc Thai. 1993 Aug;76(8):436-40. PMID: 

7964245. 

• Studiet er ekskluderet, da det handler om brugen af intrauterint tryk kateter til at vurdere 

styrken på de veer der giver fremgang. Der er kun 35 deltagere. Dermed er det ikke relevant 

til besvarelse af vores problemformulering. 
 

24: Reiss U, Atad J, Rubinstein I, Zuckerman H. The effect of indomethacin in labour at term. Int J 

Gynaecol Obstet. 1976;14(4):369-74. doi: 10.1002/j.1879-3479.1976.tb00629.x. PMID: 15898. 
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• Studiet ekskluderes, da det undersøger hvorvidt præparatet indomethacin kan anvendes til at 

fremskynde fødslen. Dermed er det ikke relevant til besvarelse af vores problemformulering. 
 

25: Cowan DB, van Middelkoop A, Philpott RH. Intrauterine-pressure studies in African nulliparae: 

normal labour progress. Br J Obstet Gynaecol. 1982 May;89(5):364-9. doi: 10.1111/j.1471-

0528.1982.tb05079.x. PMID: 7082592. 

• Studiet er ekskluderet, da det handler om brugen af intrauterint tryk kateter til at vurdere 

styrken på de veer der giver fremgang. Der er kun 29 deltagere. Dermed er det ikke relevant 

til besvarelse af vores problemformulering. 
 

26: Reddi K, Kambaran SR, Philpott RH, Norman RJ. Intrauterine pressure studies in multigravid 

patients in spontaneous labour: effect of oxytocin augmentation in delayed first stage. Br J Obstet 

Gynaecol. 1988 Aug;95(8):771-7. doi: 10.1111/j.1471-0528.1988.tb06551.x. PMID: 3166952. 

• Studiet er ekskluderet, da det handler om brugen af intrauterint tryk kateter samt oxytocin 

stimulation. Dermed er det ikke relevant til besvarelse af vores problemformulering. 
 

27: Cowan DB, van Middelkoop A, Philpott RH. Intrauterine-pressure studies in African nulliparae: 

delay, delivery and disproportion. Br J Obstet Gynaecol. 1982 May;89(5):370-80. doi: 

10.1111/j.1471-0528.1982.tb05080.x. PMID: 7082593. 

• Studiet er ekskluderet, da det handler om brugen af intrauterint tryk kateter til at vurdere 

styrken på de veer der giver fremgang. Dermed er det ikke relevant til besvarelse af vores 

problemformulering. 
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8.4   Bilag 4: Skematisk gennemgang af udvalgte artikler 

Studiets 
navn, forfat-
tere, årstal 

Deltagere (antal 
og inklusi-
on/eksklusion) 

Design/metode  Aktiv fødsel resultat  Er studiet anven-
deligt?  

1. Defining 
and mana-
ging nor-
mal…  
Janine, 
2017, USA 

Det er en artikel 
der “reviewer” 
den normale pro-
gression. De kig-
ger på forskellige 
aspekter fx over-
vægt. 

Artiklens bag-
grund er, at der 
laves mange 
sectioer i USA 
og at den største 
grund til disse er 
dystoci. De taler 
om forskellige 
emner og ind-
drager fx Zhang 
og Friedmann. 
De kigger på 
progression i 
første del af 
fødslen.  

Overgangen fra latent 
til aktiv fase sker først 
for alle ved 6 cm. 
Dystoci kan først di-
agnosticeres ved min. 
6 cm. dilatation og 
vandafgang og ingen 
ændring i cervix dila-
tation på 4 timer med 
god veaktivitet eller 6 
timer med insufficien-
te veer. 

Det er ikke et stu-
die, men en littera-
turgennemgang, 
hvorfor det eks-
kluderes og ikke 
anvendes i vores 
analyse. 

2. Contem-
porary pat-
terns…  Zha
ng, 2010, 
USA 

Antal deltagere: 
62.415  
 
Inklusion: Spon-
tan  indsættende 
vaginal fødsel, 
med ét barn i ho-
vedstilling til ter-
min. Normalt ne-
onatalt outcome. 

Registerstudie. 
Data er indhen-
tet fra Consorti-
um on Safe La-
bor elektronisk 
fra 19 hospita-
ler.  
 
Undersøger 
fødslens pro-
gression og va-
righed ud fra 
cervikal dilatati-
on. Laver et nyt 
partogram. 

De foreslår at grænsen 
for aktiv fase bør være 
6 cm.  
 
Ifm. dystoci anbefaler 
de, at anvende deres 
nyudviklede parto-
gram, som er trappe-
formet. 

Ja de svarer på 
vores problemfor-
mulering. 
Det er stor popula-
tion, men den af-
viger tildels fra 
den danske be-
folkning. 
 
Studiet er en del af 
det systematiske 
review af Oladapo 
et al. 

3. The natu-
ral histo-
ry…  
Zhang, 
2010, USA 

26.838 deltagere. 
Ét barn til termin i 
hovedstilling, 
spontant indsæt-
tende fødsel. 
Normalt neonatalt 
outcome. 

Registerstudie. 
Data fra Natio-
nal Collaborati-
ve Perinatal Pro-
ject. 
Estimerer varig-
hed af fødslen 
ud fra cervikal 

Konkluderer at aktiv 
fase måske ikke starter 
før ved 5 cm hos mul-
tipara og endnu senere 
hos nullipara.  

Ja, det kan bruges 
som led i besvarel-
se af vores pro-
blemformulering. 
 
Studiet er en del af 
det systematiske 
review af Oladapo 
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dilatation ved 
indlæggelsen og 
progressions 
tiden fra cm til 
cm. 

et al. 

4. Reasses-
sing the la-
bor curve…  
Zhang, 
2002, 
USA 

Antal deltagere: 
1162, udvalgt 
systematisk fra et 
tidligere studie.  
Inklusionskriteri-
er: Spontan  ind-
sættende vaginal 
fødsel, med ét 
barn i hovedstil-
ling til termin.  
Maternel alder 
18-34 år. Fødsels-
vægt 2500-4000 
g. orificium <7 
cm ved ankomst. 
Fødselsvarighed 
>3 timer efter 
ankomst.   

Registerstudie.  
Data systematisk 
udvalgt fra tidli-
gere studie, som 
indeholdt for-
skellig data om 
fødsler.   
 
Formål:  
undersøger føds-
lens længde, 
samt varighed 
fra centimeter til 
centimeter i cer-
vikal dilatation. 
Sammenligner 
deres resultater 
med Friedman’s 
kurve. 

Konkluderer at aktiv 
fase begynder mellem 
3-5 cm, men at pro-
gressionen i  aktiv fase 
er individuel. De fjer-
ner “decelerations-
fase” (sidst i første 
stadium), og derfor 
finder de langsommere 
progression end Fri-
edman - og at dystoci 
kan diagnosticeres for 
tidligt. 

Ja, studiet kan an-
vendes i besvarel-
sen af vores pro-
blemformulering. 
 
Studiet er en del af 
det systematiske 
review af Oladapo 
et al. 

5. Progres-
sion of the 
first...  
Abalos, 
2020, For-
fatterne er 
fra Argenti-
na/Brasilien 

Det er en gen-
nemgang af det 
nyeste publicere-
de litteratur på 
området. 

Gennemgår det 
nyeste evidens 
på området om-
kring aktiv fød-
sel. 

Progression skal mere 
ses som en hyperbel 
end en lineær proces. 
Med inflexion point på 
5-6 cm. hos både p0 
pg p1+. 
Nævner også andre 
aspekter vi evt. kan 
perspektivere til og 
diskutere (medikalise-
ring osv.).  

Det gennemgår 
bl.a. aktiv fødsel + 
inddrager andre 
interessante per-
spektiver. Men det 
er ikke et studie, 
men en litteratur-
gennemgang, 
hvorfor det eks-
kluderes og ikke 
anvendes i vores 
analyse.  
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6. First stage 
of progres-
sion...  
Lundborg, 
Sverige, 
2020 

Antal deltagere: 
85.408 
Inklusionskriteri-
er: Ét barn til ter-
min i hovedstil-
ling, spontant 
indsættende fød-
sel. Normalt neo-
natalt outcome. 
Ekskluderer: 
kvinder med min-
dre end 2 
vg.expl.  

Kohortestudie, 
med data ind-
samlet digitalt 
direkte fra jour-
naler, fra data-
basen Stock-
holm-Gotland. 
svarer til ca 25% 
af alle fødsler i 
Sverige.   

Hurtig og regelmæssig 
progression kan først 
forventes når orificium 
er 5-6 cm. 
Dog tyder deres resul-
tater på hurtigere pro-
gression hos nogen fra 
cm til cm, mindre en 1 
time. Mens andre har 
langsommere progres-
sion end der er fundet i 
tidligere studier af 
Zhang. Derudover 
finder de, at man ikke 
kan anvende det par-
togram vi bruger i dag, 
og at der ikke findes 
en “normal” progres-
sion i fødslens første 
stadium, derfor mener 
de at definitionen på 
dystoci bør revideres. 

Ja, studiet kan an-
vendes som led i 
besvarelsen af vo-
res problemformu-
lering. 

     

10. Progres-
sion in cer-
vical dilata-
tion…, Fer-
razzi, Itali-
en, 2015 

Antal deltagere: 
328 
Inklusionskriteri-
er: singleton til 
termin, med jor-
demoderledet 
fødsel (følger 
protokollen), uden 
medicinsk inter-
vention. 

Studiet forsøger 
at lave udreg-
ninger på, hvor-
dan man kan 
forudse progres-
sionen i aktiv 
fødsel. De foku-
serer altså ikke 
på aktiv fødsel. 

Ikke relevant.  Nej studiet er ikke 
relevant i besvarel-
sen af vores pro-
blemformulering. 
Ekskluderes der-
for. 

11. Cervical 
dilatation 
patterns… 
Oladapo, 
Schweiz, 
2017  

Antal deltagere: 
99.971 
Inklusionskriteri-
er: lavrisikogravi-
de med spontan 
fødsel med nor-
malt neonatalt 
outcome. 

Systematic re-
view af 7 studi-
er. Udvalgt gen-
nem relevante 
databaser. 

Studiet kommer frem 
til at man kan forvente 
at det tager mere end 1 
time pr. cm før orifici-
um er 5 cm, og at efter 
6 cm går progression 
markant hurtigere. 

Ja, studiet kan 
bruges som led i 
besvarelse af vores 
problemformule-
ring. 

14. What is 
the slow-
est… Neal, 

Inkluderer studier 
fra 1950-2008 

Litteraturgen-
nemgang. 
Litteratursøg-

De kommer ikke med 
en definition på aktiv 
fase, men fremlægger 

Nej, da det er en 
litteraturgennem-
gang og ikke et 
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USA, 2010 ning gennem 
databasen Med-
line med studier 
fra 1950-2008 er 
inkluderet. 

de forskellige studiers 
resultater. De finder 
frem til at det er mest 
korrekt at forvente 
progression i cervikal 
dilatation på 0,5 cm i 
timen, og at en for-
ventning om hurtigere 
progression kan med-
føre stor incidens af 
dystoci. 

studie ekskluderes 
det og anvendes 
ikke som led i vo-
res analyse. 
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8.5   Bilag 5: Litteratursøgning og søgeresultater - CINAHL 
Vi lavede en systematisk litteratursøgning på Cinahl med den samme kombination af søgeord som 

beskrevet i søgestrategien under PiCo modellen: 

(Spontaneous AND obstetric labor) AND (Active phase OR Labor stage, first) AND (Progression 

AND Normal AND (Cervical dilatation OR Cervical dilation)) 

 

Søgningen gav 13 resultater:  

 

 

Udvælgelse: 

Studie nr.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 fandt vi ligeledes frem til i søgningen i PubMed. 

Studie nr.: 1, 8, 9, 10, 12 fandt vi på baggrund af titler og abstracts ikke relevante til besvarelse af 

vores problemformulering, hvorfor vi ekskluderer disse. 

 

Dermed fandt vi på CINAHL ingen ny litteratur der var relevant at anvende som led i besvarelse af 

problemformuleringen, hvorfor vi anvender søgningen på PubMed som udgangspunkt til at udvæl-

ge litteratur. 
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Liste over studier: 

Cinahl serach results (hentet til bilag 15. april 2021): 

Search Results: 1 - 13 of 13 

1. Use of an antiemetic to shorten the length of labor in nulliparous women, exploring a potential 

role of an old drug: A randomized controlled trial. 

Academic Journal (includes abstract) Ellaithy, Mohamed; Rasheed, Suriaya; Shafik, Adel; Abees, 

Sara; International Journal of Gynecology & Obstetrics, Jan2020; 148(1): 72-78. 7p. (journal ar-

ticle - research, randomized controlled trial) ISSN: 0020-7292 PMID: NLM31609464 

 

2. Labor patterns in Asian American women with vaginal birth and normal perinatal outcomes. 

Academic Journal (includes abstract) Lu, Danni; Zhang, Lin; Duan, Tao; Zhang, Jun; Birth: Issues 

in Perinatal Care, Dec2019; 46(4): 608-615. 8p. (Article - research, tables/charts) ISSN: 0730-7659 

 

3. Normal Cervical Effacement in Term Labor. 

Academic Journal (includes abstract) American Journal of Perinatology, 2019; 36(1): 34-38. 5p. 

(Article - research, tables/charts) ISSN: 0735-1631 

  

4. Assessing first-stage labor progression and its relationship to complications. 

Academic Journal (includes abstract) Hamilton, Emily F.; Warrick, Philip A.; Collins, Kathleen; 

Smith, Samuel; Garite, Thomas J.; American Journal of Obstetrics & Gynecology, Mar2016; 

214(3): 358.e1-358.e8. 1p. (journal article - research) ISSN: 0002-9378 PMID: NLM26478103 

 

5. Reassessing the labor curve in nulliparous women. 

Academic Journal (includes abstract) Zhang, Jun; Troendle, James F; Yancey, Michael K; Ameri-

can Journal of Obstetrics & Gynecology, Oct2002; 187(4): 824-828. 5p. (journal article - research) 

ISSN: 0002-9378 PMID: NLM12388957 

 

6. Progression of the first stage of spontaneous labour: A prospective cohort study in two sub-

Saharan African countries. 

Academic Journal (includes abstract) Oladapo, Olufemi T.; Souza, Joao Paulo; Fawole, Bukola; 

Mugerwa, Kidza; Perdoná, Gleici; Alves, Domingos; Souza, Hayala; Reis, Rodrigo; Oliveira-
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Ciabati, Livia; Maiorano, Alexandre; Akintan, Adesina; Alu, Francis E.; Oyeneyin, Lawal; Ade-

bayo, Amos; Byamugisha, Josaphat; Nakalembe, Miriam; Idris, Hadiza A.; Okike, Ola; Althabe, 

Fernando; Hundley, Vanora; (et al); PLoS Medicine, 1/16/2018; 15(1): 1-30. 30p. (journal article - 

research) ISSN: 1549-1277 PMID: NLM29338000 

 

7. Progression of cervical dilatation in normal human labor is unpredictable. 

Academic Journal (includes abstract) Ferrazzi, Enrico; Milani, Silvano; Cirillo, Federico; Livio, 

Stefania; Piola, Cinzia; Brusati, Valentina; Paganelli, Andrea; Acta Obstetricia et Gynecologica 

Scandinavica, Oct2015; 94(10): 1136-1144. 9p. (journal article - equations & formulas, research, 

tables/charts) ISSN: 0001-6349 PMID: NLM26230291 

  

8. The dynamics of epidural and opioid analgesia during labour. 

Academic Journal (includes abstract) Zondag, Dirkje; Gross, Mechthild; Grylka-Baeschlin, Su-

sanne; Poat, Angela; Petersen, Antje; Zondag, Dirkje C; Gross, Mechthild M; Archives of Gyneco-

logy & Obstetrics, Nov2016; 294(5): 967-977. 11p. (journal article - research, tables/charts) ISSN: 

0932-0067 PMID: NLM27194036 

 

9. The Labour Progression Study (LaPS): Duration of labour following Zhang's guideline and the 

WHO partograph – A cluster randomised trial. 

Academic Journal (includes abstract) Dalbye, Rebecka; Blix, Ellen; Frøslie, Kathrine Frey; Zhang, 

Jun; Eggebø, Torbjørn Moe; Olsen, Inge Christoffer; Rozsa, Daniella; Øian, Pål; Bernitz, Stine; 

Midwifery, Feb2020; 81 N.PAG-N.PAG. 1p. (Article - research, tables/charts) ISSN: 0266-6138 

 

10. Physiological factors influencing labor length. 

Dissertation/ Thesis (includes abstract) Neal JL; In: Physiological Factors Influencing Labor 

Length; 2008; Ph.D. 162 p-162 p. 1p. (Doctoral Dissertation - research) ISBN: 9780549777076 

 

11. Evaluation of the labor curve in nulliparous Japanese women. 

Academic Journal (includes abstract) Suzuki R; Horiuchi S; Ohtsu H; American Journal of Ob-

stetrics & Gynecology, Sep2010; 203(3): 226.e1-6. 1p. (Journal Article - research) ISSN: 0002-

9378 PMID: NLM20494329 
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12. The effect of intrapartum epidural analgesia on nulliparous labor: a randomized, controlled, 

prospective trial. 

Academic Journal (includes abstract) Thorp, J A; Hu, D H; Albin, R M; McNitt, J; Meyer, B A; 

Cohen, G R; Yeast, J D; American Journal of Obstetrics & Gynecology, 1993 Oct; 169(4): 851-

858. 8p. (journal article - clinical trial, research, randomized controlled trial) ISSN: 0002-9378 

PMID: NLM8238138 

  

13. Outcome of normal and dysfunctional labor in different racial groups. 

Academic Journal (includes abstract) Thom, Margaret H.; Chan, K.K.; Studd, J.W.W.; Thom, M H; 

Studd, J W; American Journal of Obstetrics & Gynecology, Oct1979; 135(4): 495-498. 4p. (journal 

article - research) ISSN: 0002-9378 PMID: NLM484647 
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8.6   Bilag 6: Litteratursøgning og søgeresultater - Cochrane Library 
Vi foretog en systematisk litteratursøgning på Cochrane Library, med samme kombination af søge-

ord som beskrevet i søgestrategien under PiCo modellen: 

(Spontaneous AND obstetric labor) AND (Active phase OR Labor stage, first) AND (Progression 

AND Normal AND (Cervical dilatation OR Cervical dilation)) 

 

Søgning: 
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Søgningen i Cochrane Library gav 5 resultater (søgeresultat hentet til bilag 17. april 2021). Disse 

kan ses på billedet herunder: 
 

 

 

Baseret på titler og abstracts, vurderer vi, at ingen af disse fem Cochrane reviews er relevante til 

besvarelse af problemformuleringen, hvorfor vi har ekskluderet dem. 
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8.7   Bilag 7: Checkliste, systematisk review af Oladapo et al. (2017) 

SfR Checkliste 1:   Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser 

Forfatter, titel: OT Oladapo, V Diaz, M Bonet, E Abalos, SS Thwin, H Souza, G Perdona, JP 
Souza, AM Gülmezoglua 
“Cervical dilatation patterns of ‘low-risk’ women with spontaneous labour and normal perinatal 
outcomes: a systematic review” 
 
Tidsskrift, år: BJOG - An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2017 

Checkliste udfyldt af: Emilie Rosa Høyberg og Lærke Clausen 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1      Er der en velaf-
grænset og relevant 
klinisk problemstil-
ling? 

Ja, i høj grad (s. 944).  

1.2      Er der en be-
skrivelse af den an-
vendte metodologi? 

Ja i høj grad (s. 945). 
ift. udvælgelse: Det er beskrevet at de har siddet 3 uafhængige forfattere 
og gennemgået studierne, for at finde frem til hvilke der er relevante. (s. 
945) 
 
Forfatterne har fulgt en grundig protokol: PROSPE-
RO2016:CRD42016053892 
Som de henviser til i deres metode afsnit samt linker til i deres litteraturli-
ste (s. 945 + 953): 
https://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD420
16053892 

1.3      Var litteratur-
søgningen tilstrække-
lig grundig til at iden-
tificere alle relevante 

Ja, i høj grad. De søgte på fem forskellige databaser. Samt referencelister 
på kvalificerede studier. Derudover har de kontaktet forfattere mhp at skaf-
fe både publiceret og ikke-publiceret arbejde. Der er hverken begrænsning 
på alder eller sprog. Tre forfattere har uafhængigt af hinanden screenet for 
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undersøgelser? relevant litteratur (s. 945).  

1.4      Var undersøgel-
sernes kvalitet vurde-
ret og taget i betragt-
ning? 

Ja, i høj grad. De har designet en detaljeret checkliste og gennemgået stu-
dierne via denne for at vurdere kvalitet, ekstern og intern validitet (s. 946). 
De finder at studierne opfylder kriterierne til at indgå i reviewet vha. 
checklisten, på baggrund af deres vurdering af bias i de enkelte inkludere-
de studier, denne er vedlagt som bilag: 
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10
.1111%2F1471-0528.14930&file=bjo14930-sup-0009-TableS3.pdf 
 
Et af de udvalgte studier vurderes at have høj risiko for bias (Chen et al) s. 
946+949. Dette kan kritiseres. 

1.5      Berører analy-
sen alle potentielle 
positive og negative 
effekter af interventio-
nen? 

Ikke relevant. Der er ingen intervention. 

1.6      Var det rimeligt 
at kombinere undersø-
gelserne 

Ja, dette finder de gennem udarbejdet checkliste (s. 946).  

1.7      Kan analysens 
konklusion udledes fra 
den præsenterede evi-
dens? 

Ja, konklusion og resultater stemmer fint overens og svarer på problemet 
(s. 946-952). 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF ANALYSEN/ARTIKLEN 

2.1      I hvor høj grad 
forsøgte undersøgelsen 
at minimere bias? 
         Anfør ++, + eller 
¸. 

De har forsøgt at minimere bias, ved at søge på flere store databaser 
uden begrænsninger (alder etc). De har inkluderet studier der beskri-
ver cervikal dilatation på tæt på 100.000 kvinder med forskellig etnici-
tet og geografisk ophav (s. 951). 
 
Der er potentiel selektionsbias, fordi der kan være forskel i hvem de enkel-
te studier har in- og ekskluderet, fx sectio under fødslen, epidural, oxytocin 
som vestimulation , instrumentel forløsning. Dog mener forfatterne, at idet 
resultaterne ligner hinanden, er dette ikke et problem. De mener at inklusi-
on af kvinder med forskellige interventioner, styrker generaliserbarheden 
til den nuværende obstetriske praksis, da denne er præget af interventioner. 
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De fremhæver også at det er problematisk at de poolede værdier ikke tager 
hensyn til sample sizen ved den enkelte cm. De store studier vægter mest, 
men det er jo ikke nødvendigvis de store studier der leverer størst mængde 
ved ALLE observationerne. Måske leverer de små flere observationer ved 
de tidlige cm. fordi deres inklusionskriterier er anderledes, men alligevel 
vægter de store højest. Dette kan vi ikke vide. 
 
Oladapo er selv forfatter og har upublicerede tal med, disse tal er dog si-
denhen blevet publiceret, og er derfor tilgængelige. 
 
Søgestrategien kunne måske have været uddybet mere i bilag? 
 
 
Disclosure of interests: forfatterne beskriver at dette ligger tilgængeligt 
online, vi har dog ikke kunne tilgå denne information. 
 
Det mindsker bias at de undersøger bias i de enkelte studier. Det kan kriti-
seres, at de har inddraget et studie med høj risiko for bias s. 946.  

2.2      Hvis bedømt 
som + eller ¸, påvirker 
bias undersøgelsesre-
sultatet? (pos. el. nega-
tiv retning) 

Forfatterne forholder sig selv til, at der kan forekomme selektionsbias, idet 
der er forskellige inklusionskriterier blandt studierne, men samtidig be-
skriver de, at da de får samme resultater, mener de at resultatet er relevant 
(s. 951).   
Der kan være skævvridning af tallene ved 2-3 cm og 3-4 cm, fordi kvin-
derne er ankommet på hospitalet på forksellige tidspunkter i fødslen. Altså 
er sample size i de enkelte centimetermål usikre, når de bliver “pooled”, da 
et større studie kan have langt færre deltagere i de kategorier, men alligevel 
trækker det højere op, når de er større studiet i det hele… (s. 951)  
Derfor kan bias påvirke resultater. Men vi må antage, at de store studier 
generelt fylder mest ved de forskellige værdier. 

2.3      Er analysens 
resultat direkte anven-
deligt på referencepro-
grammets patientmål-
gruppe? 

Ja, det er det. De ønsker at undersøge målgruppen, “women in generel”, og 
de derfor har forskellige etniciteter med, og de finder frem til samme resul-
tater, på trods af forskellige inklusionskriterier.  

3. BESKRIVELSE AF STUDIET 

3.1      Hvilke typer 
studier inkluderes i 
oversigtsartiklen? 
(randomiserede kon-
trollerede forsøg 
(RCT), kontrollerede 
kliniske forsøg (CCT), 

7 observationelle studier (s. 946) (kohorte) 
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kohorte, Case-kontrol 
undersøgelser). 

3.2      Hvilke behand-
linger (interventioner) 
er taget i betragtning? 

Ikke relevant, da der ikke er interventioner.   

3.3      Hvilke resulta-
ter (outcome) er an-
ført? 
(fx gavnlige, skadeli-
ge). 

Cervikal dilatations mønsteret er ikke lineært. Reviewet finder, at det først 
er når orificium er dilateret 5-6 cm, at der sker en acceleration i fødslens 
progression >1 cm/t.  
Der er stor forskel på kvinders progression i fødslen, og der evt ikke kan 
forventes en bestemt progression på noget tidspunkt i fødslen. (951-952).   

3.4      Er der anført 
statistiske mål for 
usikkerheden? 
(fx odds ratio?) 

Nej. og det giver heller ikke mening at gøre. 

3.5      Er potentielle 
confoundre taget i 
betragtning? 
          (Dette er speci-
elt vigtigt, hvis andre 
end RCT- studier er 
inddraget i oversigts-
artiklen). 

Reviewet forholder sig ikke selv til confounders, men har udvalgt popula-
tionen “low-risk women” for at minimere confounders.  
Potentielle confoundere er at de udvalgte studier er fra meget forskellige 
lande som formodentlig har forskellig tilgang til fødsler og jordemoderom-
sorg, kontinuitet, om de må have pårørende med og interventioner, dette 
kan potentielt påvirke progressionen/resultaterne. 

3.6      Hvad karakteri-
serer undersøgelses-
populationen? 
          (køn, alder, syg-
domskarakteristika i 
populationen, 
           sygdomspræva-
lens). 

Low-risk fødende. ca 100.000 fødsler. 
Det udfordrer overførbarheden til Dansk praksis, da mean age er mellem 
20-28 år hos nullipara, samt at populationen adskiller sig fra den danske s. 
946.  

3.7      Hvorfra er for-
søgspersonerne rekrut-
teret? 
         (fx by, land, hos-
pital, ambulatorier, 
almen 

USA, Kina, Japan, Nigeria, Uganda. Alt data er hentet fra medical records. 
Data er fra forskellige hospitaler.  
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          praksis, amt). 

4. GENERELLE KOMMENTARER 

  Det er en styrke at det er et systematic review, da det ligger højt i evidens-
hierarkiet. 
 
Det er også en styrke at tre forskellige forfattere der uafhængigt laver 
screening af litteratursøgningen.   
 
De har lavet en checkliste med 6 punkter, som studier skulle have for at 
blive inkluderet i studiet, dette styrker at det der undersøges bliver meget 
specifikt.   
 
obs. de refererer hele tiden til 1 cm i timen, denne definition anvender vi 
ikke i DK… 
 
Confoundere: forfatterne nævner ingen af disse, men det er heller ikke re-
levant, da der ikke undersøges andet end tiden. De kigger jo ikke på hvor-
for det tager den tid det tager, altså kan der heller ikke være confoundere. 
 
Det kan kritiseres at reviewet anvender upubliceret data. 
 
ACOG har ændret deres definition = øger ekstern validitet s. 952.  

28.01.2004 
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8.8   Bilag 8: Checkliste, Kohortestudie af Lundborg et al. (2020) 

SfR Checkliste 3:       Kohorteundersøgelser 

Forfatter, titel: Lundborg L, Åberg K, Sandström A, Discacciati A, Tilden EL, Stephansson O, et 
al., First stage progression in women with spontaneous onset of labor: A large population-based 
cohort study. 
Tidsskrift, år: 2020 

Checkliste udfyldt af: Emilie Rosa Høyberg og Lærke Clausen 

1. INTERN TROVÆRDIGHED 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1   Er der en velafgrænset og 
relevant klinisk problemstilling? 

Ja i høj grad, de ønsker at undersøge længde, progressi-
on og mønsteret i første stadium af fødslen hos svenske 
kvinder (s. 1). 

UDVÆLGELSE AF DELTAGERE 

1.2   Er de eksponerede og ikke-
eksponerede populationer sammenligne-
lige ved start? 

Ikke relevant. Der er kun én population, idet der ikke er 
en intervention og dermed ingen eksponerede/ikke-
eksponerede (s. 2). 

1.3   Er deltagelsesraten angivet 
for både eksponerede og ikke-
eksponerede ved start? 

Ikke relevant, se ovenstående.  

1.4   Er muligheden for, at nogle 
deltagere allerede fra starten havde syg-
dommen (outcome), diskuteret? 

Ikke relevant. Studiet ekskluderer fødende der har fået 
mindre end to vg. expl, da det derved er svært at måle 
progressionen i fødslen (s. 3).  

1.5   Hvor stor en del af undersø-
gelsens deltagere udgik før tid? 

Ingen, idet det er et retrospektivt registerbaseret kohor-
testudie, som udvalgte deltagere efter de havde født (s. 
3).  
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1.6   Er der en sammenligning af 
eksponerings-status for gennemførende 
deltagere og de, der udgik? 

Ikke relevant, da der ikke er en eksponering. 

VURDERING 

1.7   Er målene (outcomes) klart 
definerede? 

I høj grad. Ja, studiets mål er at undersøge varigheden 
af fødslens første stadium baseret både på progressions-
hastigheden fra cm. til cm. samt varighed til fuld dilata-
tion af cervix. Samt lave grafer med forskellige percen-
tiler/kvartiler over orificiums dilatation (s. 2). 

1.8   Er vurderingen af målene 
(outcomes) blindet mht. eksponeringssta-
tus? 

Ikke relevant, dette er ikke muligt, der er ikke noget at 
blinde. 

1.9   Hvis blinding var umulig, 
har kendskab til eksponeringsstatus så 
haft indflydelse på vurderingen af målene 
(outcomes)? 

Ikke relevant, deltagerne er ikke eksponeret for noget, 
hvorfor det ikke har påvirket målene. 

1.10   Var metoden til at bedømme ek-
sponerings-status eller de prognostiske 
faktorer tilstrækkelig? 

Da der ikke er nogen eksponering i dette studie, er dette 
ikke relevant. De har ekskluderet de umiddelbare prog-
nostiske faktorer (sectio, sectio antea, igangsættelse og 
UK) (s. 3), fordi de ønsker at undersøge varigheden af 
det normale fødselsforløb, og disse faktorer går ud over 
det normale. 

1.11   Er der evidens for, at metoden til 
bedømmelse af målene (outcomes) var 
troværdig og pålidelig? 

Tilstrækkeligt opfyldt. Studiet beskriver, at de har an-
vendt samme selektionskriterier og lignende statistiske 
metoder som tidligere studier af Zhang og Oladapo (s. 
2). At metoden er anvendt tidligere i anerkendte studier, 
øger troværdigheden. 

1.12   Er eksponeringsgrad eller progno-
stiske faktorer vurderet mere end én 
gang? 

Ikke relevant, ingen er blevet eksponeret for noget. Stu-
diet har ekskluderet sectio, sectio antea, igangsættelse 
og UK, som kan argumenteres for at være prognostiske 
faktorer, da disse tilfælde umiddelbart kan påvirke den 
varigheden af normale fødsel (s. 3). De forholder sig til 
at resultaterne derfor ikke kan generaliseres til denne 
gruppe af fødende (s. 13). 

CONFOUNDING 
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1.13   Er de vigtigste confoundere identi-
ficeret og medindraget i tilstrækkelig grad 
i undersøgelsesdesign og analyserne? 

Der er ikke identificeret confoundere. Der skal være to 
grupper som sammenlignes, for at der kan forekomme 
confounders. Derfor forekommer der ikke confounding 
i studiet. Men man kan argumentere for at studiet har 
forsøgt at minimere eventuelle confounders, ved at eks-
kludere de grupper, hvor der kan forventes længere fød-
selsforløb, såsom igangsættelse og UK. 

STATISTIK 

1.14   Er der anvendt ens databehandling i 
de forskellige grupper? 

Alle der er inkluderet i studiet, undersøges som én 
gruppe og dermed samme databehandling.  

          1.15   Er der anført sikkerhedsin-
tervaller? 

I høj grad. Ved alle værdier er der anført konfidensin-
tervaller (s. 8-11).  

1.16   Er der opgivet et mål for goodness-
of-fit for eventuelle multivariate analyser? 

Da studiet ikke har en nul-hypotese og alternativ hypo-
tese er dette ikke relevant. 

1.17   Er der foretaget korrektion for mul-
tiple statistiske tests (hvis relevant)? 

Ikke relevant. 

2. OVERORDNET BEDØMMELSE AF UNDERSØGELSEN 

2.1   Hvor godt forsøgte under-
søgelsen at minimere risikoen for bias 
eller confounding? 
Hvor godt blev der påvist en årsagssam-
menhæng (association) mellem ekspone-
ringsstatus og virkning (mål)? 
Anfør ++, + eller ¸. 

Selektionsbias minimeres fordi alle fødende i Sverige 
har adgang til gratis sundhedsvæsen, og fordi de 
fleste føder på hospital. s. 13 Der er inkluderet 25% 
af alle fødsler i perioden. 
De har forsøgt at minimere selektionsbias ved også 
at lave en analyse på en kontrolgruppe hvor sectio 
og dårligt neonatalt outcome er inkluderet (s. 3+12). 
 
Studiet inkluderer fødende som får vestimulation med 
oxytocin, for at afspejle praksis og minimere selekti-
onsbias (s. 12).  
 
Recall bias minimeres ved at alle i Sverige har et per-
sonnummer (som i cpr-nummer) og alle informationer 
indhentes derigennem (s. 13). 
 
Studiet argumenterer for at have minimeret selektions-
bias ved at sikre sig at de fødende er i aktiv fase, gen-
nem deres strenge inklusionskriterier (s. 13). De har 
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ekskluderet alle fødende hvor der ikke var data for tids-
punktet hvor collum var udslettet. Dette var ca. 34.000 
kvinder. Det kan diskuteres om dette kan have påvirket 
resultaterne. 
 
Studiet beskriver kort, at der kan være en øget risiko for 
intervention hvis man ankommer tidligt til hospitalet, 
dette kan måske påvirke progressionshastighed, hvis de 
får tidligt drop (s. 13). Måske er det bias, at de ikke er 
lige langt i fødsel når de ankommer til hospitalet. 
Overvej i analysen om dét at de sortere alle fra der ikke 
er collum udslettet påvirker længden? Altså om de får 
sorteret nogen fra hvor progressionen er lidt langsom-
mere. 

2.2   Med baggrund i kliniske 
overvejelser, evaluering af metoden og 
undersøgelsens statistiske styrke, mener 
du så, at virkningen skyldes undersøgel-
sens ”intervention”? 

Der er ingen intervention i undersøgelsen. Studiet fin-
der frem til samme resultater, som tidligere studier har 
fundet. Netop at der ikke kan forventes et bestemt pro-
gression før orificium er dilateret 5-6 cm, og at der ikke 
findes ét normalt progressionsmønster i den normale 
fødsel (s. 14).  

2.3   Er undersøgelsens resultater 
direkte anvendelige på referencepro-
grammets patientmålgruppe? 

Ja, i høj grad. Studiet har ikke ekskluderet andet end 
obstetriske faktorer, og dermed er deltagerne repræsen-
tative for populationen. Desuden er der mange deltagere 
i studiet og sverige har gratis sundhedsvæsen, hvilket 
betyder at alle får samme tilbud.  

3. BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 

3.1   Hvilke eksponeringer eller 
prognostiske faktorer er evalueret i under-
søgelsen? 

Ikke relevant. 

3.2   Hvilke mål (outcomes) er 
vurderet? 

Varigheden af første stadium hos fødende med spontan 
indsættende fødsel, med ét barn i hovedstilling. Pro-
gressionen vurderet på cm. til cm. 

3.3   Hvor mange patienter deltog 
i undersøgelsen? 
(totalt og i eksponerede- og ikke-   ekspo-
neredegruppe). 

Der var 175.522 fødsler i perioden, deraf blev deltagel-
sesraten 85.408 efter selektionen var foretaget (s. 2+4). 
Dette styrker validiteten.  
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3.4   Hvorledes er årsagssam-
menhængen angivet (f.eks. OR, RR)? 
      Og i hvilken retning gik den 
målte sammenhæng? 

Ikke relevant. 

3.5   Hvad karakteriserer delta-
gerne  (populationen) 
       (fx køn, alder, sygdoms-
prævalens) ? 

Til termin, ét levende foster i hovedstilling. Med nor-
malt neonatalt outcome. Spontan indsættende vaginal 
fødsel (s. 1). 
Normalt BMI, samboende, slut 20’erne- start 30’erne. 
Hos P0; mange får epidural. halvdelen får oxytocin som 
vestimulation. 

3.6   Hvorfra er deltagerne re-
krutteret           (fx. by, land, 
hospital, ambulatorier, almen 
       praksis, amt) ?. 

Sverige. Deltagerne er fundet gennem Stockholm-
Gotland Obstetric Cohort, som er en database der henter 
data direkte fra journalsystemet Obstetrix. De har ad-
gang til info om 25 % af alle fødsler i Sverige. 99,9% af 
alle fødsler foregår på hospitalet. 

3.7   Er der rejst nogle specifikke 
spørgsmål ved denne undersøgelse? 
(Anfør generelle kommentarer vedr. re-
sultaterne og deres betydning). 

Ikke relevant. 
 
 
 
Generelle kommentarer til studiet:  
Studiet er peer reviewed hvilket er positivt. 

28.01.2004 


