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Resumé 
 
Titel: Evidensen bag håndgreb 

 

Forfattere: Kathrine Jacobsen, Kirstine Vedel & Maria Langebæk  

 

Institution: Jordemoderuddannelsen, UC Syddanmark, Esbjerg 2019 

 

Baggrund: Vi har i vores klinik, fordelt på to fødegange: Sygehus Sønderjylland og 

Sygehus Lillebælt, erfaret, at der i de seneste år er kommet et øget fokus på anvendelsen 

af håndgreb til reducering af incidensen af sphincterruptur (Obstetric Anal Sphincter 

InjurieS, OASIS). I den forbindelse er vi blevet gjort bekendt med, at evidensen bag 

håndgreb ikke er af højeste kvalitet. Vi har også set i praksis, hvilke konsekvenser 

indførelsen af håndgrebet hands-on har haft for både kvinder og jordemødre. Dette har 

skabt grobund for et ønske om at undersøge evidensen bag håndgreb til reducering af 

OASIS, samt hvorledes jordemoderen med de forudsætninger hun gives, bedst kan 

anvende denne evidens i praksis. 

 

Problemformulering: Hvad er evidensen bag brugen af håndgreb til reducering af 

incidensen af OASIS, og hvordan kan jordemoderen anvende denne evidens i praksis? 

 

Metode: Til besvarelse af problemformuleringens første spørgsmål har vi, med 

udgangspunkt i positivismen og Poppers falsifikationsteori, valgt at inddrage 

kohortestudiet: “Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the 

perineum: cohort study” (Laine, et al., 2012) samt reviewet “Perineal techniques during 

the second stage of labour for reducing perineal trauma” (Aasheim, et al, 2018). Disse 

studier vil blive præsenteret og metodekritisk analyseret, hvorefter resultaterne vil blive 

analyseret ud fra problemformuleringen og slutteligt diskuteret. Til at understøtte disse 

studier har vi valgt at inddrage diskussionspapiret “Coaching a slow birth with the woman 

in an empowered position may be less harmful than routine hands-on practice to protect 

against severe tears in birth” (Maimburg og Vries, 2019). Til besvarelse af 
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problemformuleringens andet spørgsmål har vi valgt at inddrage David Sacketts 

definition og teori om Evidensbaseret medicin (Sackett, 1996). Denne vil blive 

præsenteret, analyseret og diskuteret. 

Konklusion: Projektet konkluderer, at evidensen bag håndgreb til reducering af OASIS, 

er divergerende og sparsom, og at yderligere forskning på området er nødvendig. 

Ligeledes kan det konkluderes, at anvendelsen af hands-on som primærintervention til 

reducering af incidensen af OASIS, er tvivlsom, da den ikke er undersøgt som selvstændig 

intervention. Endeligt kan det, i lyset af Evidensbaseret medicin, konkluderes, at 

jordemoderens anvendelse af evidensen vedrørende håndgreb til reducering af OASIS, 

bør differentieres og ikke gøres rutinemæssig, så længe der ikke foreligger et entydigt 

svar på, hvilket håndgreb, der har bedst effekt.  

 

Emneord/søgeord: OASIS, evidens, håndgreb, hands-on, hands-off, jordemoderfaglig 

praksis 
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Abstract 
 
Title: The evidence behind manuel perineal support  

 

Authors: Kathrine Jacobsen, Kirstine Vedel & Maria Langebæk  

 

Educational institution: School of Midwifery, UC Syddanmark, Esbjerg 2019 

 

Background: During our clinical practice at both Sygehus Sønderjylland and Sygehus 

Lillebælt, we have experienced an increased focus on perineal techniques with the pur-

pose of decreasing the incidence of OASIS. Meanwhile we have learned that the evidence 

behind the different delivery-methods used for protecting the perineum, is weak. First 

handedly we have also seen which consequences the implementation of the hands-on 

method has had for both the birthing women and the midwifes. Because of these experi-

ences, this project has been made to address the evidence behind the use of different de-

livery methods used for protecting the perineum and to address how the midwife should 

implement this evidence in her clinical practice.  

 

Thesis statement: What is the evidence behind different manual perineal techniques with 

the purpose of reducing the incidence of OASIS and how does the midwife implement 

this evidence in her clinical practice? 

 

Method: In the positivistic light of Karl Popper and his theory of falsification we have 

chosen a cohort study named: “Incidence of obstetric anal sphincter injuries after train-

ing to protect the perineum: cohort study” (Laine, et al., 2012) and a review named: 

“Perineal techniques during the second stage of labor for reducing perineal trauma” 

(Aasheim, et al, 2018). These studies were chosen with the purpose of answering the first 

question in our thesis. They will be presented and methodically analyzed, where after the 

results will be held up against the thesis statement. In the end, the results and our findings 

will be discussed.  

With the purpose of supporting our evaluation of these studies we have included a dis-

cussion-paper named: “Coaching a slow birth with the woman in an empowered position 
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may be less harmful than routine hands-on practice to protect against severe tears in 

birth” (Maimburg og Vries, 2019). Finally, in order to answer our second question in our 

thesis, we have included the theory by David Sackett called Evidence based medicine: 

what it is and what it is not (Sackett, 1996). This theory will be presented, analyzed and 

discussed. 

 

Conclusion: This project concludes that the evidence behind perineal techniques used for 

reducing the incidence of OASIS, is divergent and sparse. Therefore it can be concluded, 

that further research is necessary. It is also concluded, that the hands-on approach, when 

conducted as a primary intervention, is doubtful due to it not being surveyed as an indi-

vidual intervention. Furthermore, in the light of Evidence based medicine, this project 

concludes that the midwifes implementation of the evidence, behind manual perineal sup-

port for reducing OASIS, should differentiate and not be practiced routinely. This, due to 

the fact that we do not have an unambiguous answer to, where the best effect is seen. 

 

Key words: OASIS, evidence, manual perineal techniques, hands-on, hands-off, mid-

wifery practice 
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1.0 Indledning 

At revne, sprække eller briste? Uanset ordvalg er frygten den samme. Når det kommer til 

at føde, er en af de største bekymringer, blandt danske kvinder i dag, risikoen for at briste 

(Rasmussen, et al., 2016). I Danmark får op mod 70% af alle fødende en suturkrævende 

perineal bristning i forbindelse med fødslen (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 156-157). 

Statistikker viser derudover, at over 4% af alle primipara, får en bristning, der involverer 

musculus sphincter ani, OASIS (Esundhed.dk, 2017). Af de kvinder, der pådrager sig 

OASIS, oplever halvdelen, senere i livet, analinkontinens (DSOG, 2015, s. 4). Derudover 

ses der ved OASIS en øget forekomst af depression, angst, kommunikationsproblemer, 

træthed og dyspareuni (Aquino, et al., 2019, s. 1). Følgevirkninger, der ofte medfører 

social isolation og nedsat livskvalitet (Ibid.). 

Studier påviser, at risikoen for at pådrage sig OASIS, er relateret til forskellige 

risikofaktorer såsom: instrumentel forløsning, foetus magnus, uregelmæssig 

hovedpræsentation, høj maternel alder og at være primipara (Wang, Jayasekara og 

Warland, 2015, s. 1). Derudover har andre studier påvist, at tiltag såsom varme klude og 

intrapartum massage af perineum, har en forebyggende effekt imod OASIS (Bulchandani, 

et al., 2015, s. 1158). Dette er tiltag, som ikke kun kan udføres ved lavrisikofødende, men 

også ved højrisiko fødende. I løbet af vores uddannelse har vi oplevet, at der er opstået et 

øget fokus på forebyggelse af OASIS, og ud fra dette en skærpet opmærksomhed på 

brugen af håndgreb, og hvilken forebyggende effekt det har. I den proces har vi dog 

oplevet, at de førnævnte forebyggende tiltag bliver glemt, og at det udelukkende er 

håndgreb, der fokuseres på. 

I de nordiske lande, Finland, Norge og Sverige ses der en lavere OASIS-frekvens end i 

Danmark. Særligt Finland har i mange år haft en lav OASIS-frekvens på 0,5 % (Nasjonalt 

råd for fødselsomsorg, 2006). En formodet årsag til dette kan skyldes deres traditionelle 

håndgreb Modificeret rietgens manøvre også kaldet Det finske håndgreb, som indebærer 

at jordemoderen, ved caputs forløsning, har den dominerende hånd på perineum og den 

anden på caput (DSOG, 2015, s. 47).  

Observationelle norske studier udført fra 2002-2010 viser, at den bedste måde at reducere 

den fødendes risiko for OASIS på, er ved brug af Den norske model, som blandt andet 

indebærer brugen af Det finske håndgreb (Freitheim, et al., 2013; Hals, et al., 2010; Laine, 
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et al., 2012). Den norske model består af fire interventioner, hvoraf den ene intervention, 

Det finske håndgreb fremhæves som det vigtigste. 

Dette kritiserer forskerne Rikke Maimburg og Raymond De Vries i et nyligt publiceret 

diskussionspapir fra 2019 (Maimburg og Vries, 2019). Her påpeger de bl.a., at lav fart 

ved caputs forløsning- og god kommunikation er afgørende faktorer for at mindske 

kvindens risiko for OASIS, og at dette kan opnås på anden vis, end med Det finske 

håndgreb (Maimburg og Vries, 2019). De hævder derudover, at når jordemoderen, ved 

brug af Det finske håndgreb, udøver et tryk på caput, samtidig med at uteruskontraktionen 

udøver et modsatrettet tryk, så vil barnets svageste punkt, den ekstenderende nakke, blive 

belastet (Maimburg og Vries, 2019, s. 39). Forfatterne mener derfor, at den del af Den 

norske model, som indebærer brugen af Det finske håndgreb, kan mistænkes for at have 

kort- og langsigtede konsekvenser for nyfødte (Maimburg og Vries, 2019, s. 39).   

 

Vi er, i vores kliniske praksis, primært blevet oplært i at forløse med vores hænder på 

perineum (hands-on). Vi er således ikke blevet gjort fortrolige med at varetage caputs 

forløsning med fx hands-off, hvor hænderne holdes helt fra perineum eller med hands-

poised, hvor hænderne holdes fra perineum, men ‘klar’ til at komme på ved behov (Lee, 

et al., 2018). Ifølge Sundhedsloven har vi som sundhedsarbejdere pligt til at holde os 

opdateret på nyeste viden inden for vores virke (Sundhedsloven, afsnit 1, §4). Det undrer 

os derfor, at vi under vores kliniske uddannelse, ikke er blevet introduceret for den 

divergerende evidens bag brugen af forskellige håndgreb ved caputs forløsning. 

Denne divergens belyses i det systematiske review “Perineal techniques during the sec-

ond stage of labor for reducing perineal trauma” (Aasheim, et al., 2017). Her 

konkluderes det, at der ikke er forskel på incidensen af OASIS afhængigt af, om der 

anvendes hands-on eller hands-off. Reviewet konkluderer dog også, at kvaliteten af dets 

inkluderede studier er af lav kvalitet. Ligeledes påviser det, at der mangler yderligere 

forskning på området for bedre at kunne vurdere, hvilket håndgreb der medfører mindst 

risiko for OASIS. 

 

Sygehus Sønderjylland har på baggrund af de førnævnte norske studier implementeret 

Den norske model og herunder brugen af Det finske håndgreb i praksis. I anvendelsen af 

Den norske model er, foruden interventionen om at anvende Det finske håndgreb, en 
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anden del af interventionen, at perineum skal være synlig ved caputs forløsning (DSOG, 

2015). Dette indbyder, efter vores opfattelse, til at kvinden ofte føder i ryg- eller sideleje, 

hvilket begrænser muligheden for, at kvinden kan bevæge sig frit og selv finde den 

fødestilling, hvori hun finder sig bedst tilpas. 

‘The National Institute for Health and Care Excellence’ (NICE), en engelsk national 

organisation, der producerer evidensbaserede og kvalitetssikrede guidelines (NICE, 

2019), udgav i 2014 guidelinen Intrapartum care for healthy women and babies (NICE, 

2017). Denne guideline beskriver bl.a., hvordan den fødende skal opfordres til at føde i 

alle andre fødestillinger end liggende og halvt-siddende, så længe hendes presseteknik er 

effektiv (Ibid.). Samtidig refereres der til enten at benytte håndgrebet hands-on eller 

hands-poised ved caputs forløsning. Hands-poised sidestilles således med hands-on 

(NICE, 2017). 

DSOG’s guideline Forebyggelse af sphincterruptur, anbefaler derimod udelukkende at 

benytte Den norske model (DSOG, 2015, s. 12). Anbefalinger for Svangreomsorgen 

skriver ligeledes: ”Ved forløsning bør kvinden så vidt mulig være i en stilling, hvor 

jordemoderen kan se og beskytte mellemkødet” (Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 153). 

Guidelines og anbefalinger vedrørende håndgreb fra DSOG, NICE og Svangreomsorgen 

er således forskellige.  

 

Evidens kan være udfordrende at forholde sig til. Dog er evidens en vigtig del af 

jordemoderens virke. Dette fremgår bl.a. i “Vejledning om jordemoderens 

virksomhedsområde, journalføringspligt og indberetningspligt mv”, hvor der står 

følgende: ”[...] Jordemoderen har pligt til at holde sin uddannelse ved lige, følge 

udviklingen indenfor jordemoderfaget og gøre sig fortrolig med ny viden af betydning for 

erhvervsudøvelsen. [...]’’ (Sundheds- og Ældreministeriet, 2001a, punkt 4). 

Evidens udgør således et vigtigt element i jordemoderens virke. Men evidens er mange 

ting og hertil opstår der således et spørgsmål om, hvordan jordemoderen anvender evidens 

i praksis? Til besvarelse af dette kan teorien om Evidensbaseret medicin (EBM), defineret 

af David Sackett, være behjælpelig. EBM er en bestemt form for beslutningsproces, der 

kan anvendes af sundhedsarbejdere i deres praktiske virke (Sackett, 1996). Processen 

bygger på en ligevægt af tre parametre: klinikerens ekspertise, den individuelle patients 

ønsker og rettigheder samt den bedste- og nyeste evidens (Sackett, 1996). Ifølge Sackett 
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må ingen af disse tre parametre udelukkes eller nedprioriteres, når der skal træffes 

beslutninger. Vi oplever dog i praksis, at evidensen bag håndgreb bliver vægtet højere 

end jordemoderens ekspertise og kvindens individuelle ønsker og rettigheder. Dette 

afspejler sig bl.a. på Odense Universitets Hospital, hvor vi af vores medstuderende er 

blevet informeret om, at alle jordemødre skal certificeres i Det finske håndgreb, før de 

må arbejde på fødegangen.  

Jordemødre skal ifølge Cirkulæret om Jordemodervirksomhed udvise omhu og 

samvittighedsfuldhed (Sundheds- og Ældreministeriet, 2001b, s. 1). Men når 

jordemoderen pålægges at benytte ét bestemt håndgreb, ser vi en udfordring i at opfylde 

cirkulæret, da jordemoderens mulighed for at handle efter egen ekspertise og skøn og 

derved varetage den individuelle kvindes ønsker og rettigheder, minimeres. 

  

Vi anser det at mindske den fødendes risiko for at briste, som et af jordemoderens 

kerneområder. Det er noget, vi oplever, at de fleste jordemødre sætter megen faglig 

stolthed i, og vi har undervejs i vores uddannelse oplevet, at der tit bliver taget ejerskab 

over, hvorvidt den fødende brister eller ej. “Men hun bristede ikke” er en gængs sætning, 

som ofte florerer i kaffestuen. Men når det kommer til anvendelsen af håndgreb til 

reducering af OASIS, så er evidensen divergerende og ikke entydig, hvilket kan udfordre 

jordemoderen i sin anvendelse i praksis. For hvordan kan divergerende evidens overføres 

til praksis? 

Snart står vi som færdiguddannede jordemødre og skal til at navigere rundt i evidensen 

bag brugen af håndgreb, samt finde ud af hvordan vi kan anvende denne i praksis. 

Ovenstående problematikker har derfor vakt vores interesse, hvilket leder os frem til vores 

problemformulering. 
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2.0 Problemformulering 

Hvad er evidensen bag brugen af håndgreb til reducering af incidensen af OASIS, og 

hvordan kan jordemoderen anvende denne evidens i praksis?  

3.0 Problemafgrænsning 
Der er i indledningen blevet præsenteret adskillige vinkler ift. problemstillinger 

vedrørende OASIS-frekvensen i Danmark. Grundet projektets fokus og begrænsede 

omfang har det dog været nødvendigt, at afgrænse hvilke hovedparametre der ønskes 

inddraget. 

Kvindens psykiske og fysiske oplevelser i fødsels- og efterforløbet med OASIS, ønskes 

ikke undersøgt. Yderligere vil andre tiltag til beskyttelse af perineum såsom varme klude, 

perineal massage og fødestillinger ikke blive behandlet. Da projektets primære fokus er 

håndgreb til reducering af OASIS, afgrænser projektet sig endvidere fra at undersøge, 

hvorledes brugen af forskellige håndgreb kan påvirke de neonatale outcomes. I 

indledningen nævnes flere forskellige håndgreb, men grundet projektets begrænsede 

omfang vil projektet afgrænse sig fra alle andre håndgreb end hands-on og hands-off. 

Disse håndgreb vil blive defineret i næste afsnit.  

I forbindelse med jordemoderens anvendelse af evidensen i praksis, vil projektet 

yderligere afgrænse sig fra jordemoderens oplevelser og holdninger hertil. 

4.0 Begrebsdefinitioner 

I følgende afsnit vil de overordnede begreber, som anvendes i projektet, blive defineret. 

 

Sphincterruptur - OASIS (Obstetric Anal Sphincter InjurieS) omfatter grad 3- og grad 4 

bristninger: 

”Grad 3 bristninger: Involverer den anale sphincter 

● Grad 3a: Mindre end 50% af eksterne anale sphincter er bristet 

● Grad 3b: Mere end 50% af eksterne anale sphincter er bristet 

● Grad 3c: Interne anale sphincter er bristet 
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Grad 4 bristninger: Involverer eksterne og interne anale sphincter samt anorektal mucosa” 

(DSOG, 2015, s. 6). 

 

Den norske model: 

Til beskyttelse af perineum anbefaler DSOG Den norske model, som defineres således: 

● ”Perineum skal være synligt ved forløsningen 

● Venstre hånd bremser hastigheden, hvormed caput forløses 

● Højre hånd støtter perineum med et fast greb, hvor man med 1. og 2. finger 

"klemmer" sammen fra siderne for at lette strækket omkring commisura posterior 

● Kvinden instrueres i at gispe og IKKE presse, når caput fødes 

● Overvej episiotomi (mediolateral eller lateral)” (DSOG, 2015, s. 11).  

  

Det finske håndgreb: 

”Biomekaniske modeller har vist, at der under caputs fødsel er størst stræk svarende til 

commisura posterior. Dette stræk reduceres maximalt, når man holder på perineum med 

pege- og tommelfinger med et fast greb. Man klemmer fingrene sammen mod midten, og 

derved reduceres afstanden mellem fingerspidserne fra 11 til 10 cm, når caput fylder mest 

i gennemskæringen” (DSOG, 2015, s. 11). 

 

Der vil fremover, i projektet, refereres til Det finske håndgreb og Den norske model som 

hands-on. 

 

Hands-poised:  

”Indebærer at jordemoderen har sine hænder parate, klar til at lægge let tryk på caput, 

såfremt der viser sig en hurtig fremdrift i fødslen. Herudover rører fødselshjælperen ikke 

ved caput eller perineum og tillader spontan fødsel af skuldrene” (DSOG, 2015, s. 47)  

 

Da hands-poised og hands-off, i den fundne litteratur, sammenfattes som samme 

håndgreb, vil der fremover i dette projekt, kun refereres til dette som hands-off.  

 

Evidens: 

Evidens kan forstås som 'den aktuelt bedste viden' man har om et givent forhold (VIVE). 
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5.0 Metode 

I følgende afsnit, vil der blive redegjort for, hvilken metode der anvendes til besvarelse 

af projektets problemformulering. Først redegøres der for de videnskabsteoretiske 

overvejelser. Dernæst redegøres der kort for den søgestrategi, som har ført til den 

anvendte empiri. Herefter begrundes valget af projektets empiri og teori. Endeligt 

fremlægges en oversigt over projektets disponering. 

5.1 Redegørelse for videnskabsteoretiske overvejelser  

Den naturvidenskabsteoretiske tilgang til projektet vil være positivistisk, da vidensidealet 

her er objektivitet (Birkler, 2014, s. 51). Projektet ønsker objektivt at undersøge evidensen 

bag brugen af håndgreb til reducering af incidensen af OASIS, samt hvordan 

jordemoderen kan anvende denne evidens i praksis. Til dette vil den naturvidenskabelige 

tilgang, som positivismen støtter sig op af, være oplagt. 

 

Positivismen er en videnskabsteoretisk tankegang, der ønsker at forstå verden ud fra 

årsagssammenhænge. Objektivitet er et centralt begreb inden for positivismen. For at 

kunne forklare og forstå verden, bliver verden nødt til at blive betragtet objektivt (Birkler, 

2014, s. 51). Alt skal kunne måles og observeres objektivt, så det derved kan omsættes til 

mængder og tal. Dette gøres gennem analyse og syntese. Derudover skal fremkomne 

observationer altid kunne genskabes, uafhængigt af tid og sted (Ibid.). Hvis en hypotese 

objektivt er blevet analyseret, syntetiseret og kan gentages, uafhængigt af tid og sted, er 

den verificerbar. Jo flere gange en hypotese kan verificeres, jo mere sand er den (Ibid., s. 

56-57). 

Anskues den positivistiske tilgang mere kritisk, kan det påpeges, at det er svært at opnå 

objektivitet ved blot at bekræfte sin egen hypotese, da der ses en tendens til blot at 

bekræfte denne. Det at verificere en hypotese gør den ikke nødvendigvis sand (Birkler, 

2014, s. 76). Karl Popper var en østrigsk filosof, der mente, at man i sin søgen efter viden 

bør gøre alt, hvad man kan, for at modbevise sin hypotese (Thisted, 2018, s. 53). Det er 

muligt at få verificeret en hypotese 10.000 gange, men det vides aldrig om hypotesen 

falsificeres næste gang. Karl Popper mente, at det aldrig endegyldigt kan påstås, at noget 
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er sandt. Bliver en hypotese falsificeret opstår der en ny sandhed, og hypotesen forkastes, 

hvorefter en ny må opstilles. Bliver hypotesen derimod ikke falsificeret, må hypotesen 

antages for at være stærk, men ikke sand (Ibid.). 

Denne tankegang ligger til grund for den kvantitative metode, hvor vidensidealet er 

objektivitet, og hvor observationer vil fremkomme i målbare resultater (Thisted, 2018, s. 

37). Hvis der ønskes at finde svar på, om en behandling virker eller ej, skal der opstilles 

en hypotese. For at finde ud af om hypotesen er sand, skal der foretages objektive 

undersøgelser. Da det, ifølge Popper, gælder om at falsificere sin hypotese, kan dette 

simplificeres ved at formulere en hypotese, som indikerer, at der ingen forskel vil være 

efter en intervention indføres. Dette kaldes for en nulhypotese (H0). Hypotesen skal 

herefter forsøges falsificeret, frem for verificeret. Hvis H0 kan falsificeres må det antages, 

at den først formulerede hypotese sandsynligvis er sand (Ibid., s. 191). 

5.2 Søgestrategi 

Som første led i projektets søgestrategi, blev der foretaget en struktureret søgning i 

databaserne PubMed, CINAHL, Cochrane og SveMed+. Først blev der søgt i databasen 

PubMed, da denne er en af National Library of Medicine’s vigtigste bibliografiske 

databaser (Lund, et al., 2014, s. 49). PubMed indeholder mere end 5.500 

sundhedsvidenskabelige tidsskrifter med mere end 28 millioner artikler (Pubmed.dk, 

2019). Der blev herefter søgt i CINAHL for at opnå et bredere søgefelt. Af samme årsag 

blev der søgt litteratur i databasen Cochrane, da denne synes at have en høj troværdighed 

og mere end 700.000 artikler. Endeligt blev der lavet en søgning i SveMed+ for at 

afdække eventuelle skandinaviske studier. Dog blev der her ikke fundet relevant litteratur.  

 

Første søgning i PubMed blev opdelt i tre blokke. Disse blokke opstod på baggrund af et 

udformet forskningsspørgsmål med udgangspunkt i PICO-modellen (Lund, et al., 2014, 

s. 35). Blokkene indeholdt i alt 36 fritekstord og fem MeSH-Termer (bilag 1). Der blev 

anvendt trunkering for at sikre, at søgningen ikke blev begrænset af ordets endelse. Først 

blev de enkelte fritekstord og MeSH-Termer i hver blok kombineret med den boolske 

operator OR og herefter blev de tre blokke koblet med den boolske operator AND. Den 

boolske operator OR anvendes for at sikre en bred søgning, mens den boolske operator 
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AND sikrer sammenhæng mellem de tre blokke, således at søgningen bliver relevant for 

alle tre blokke (Lund, et al., 2014, s. 54-62). Denne søgning gav i alt 414 hits. Grundet 

det store antal hits ekskluderede vi artikler, som ikke var engelske, danske, svenske eller 

norske, da det kun er de sprog vi behersker. For at få den nyeste viden blev alle studier 

ældre end 10 år også ekskluderet. Herefter blev 52 titler fundet relevante. Efter at have 

læst disses abstracts blev syv fundet relevante og gennemlæst. Efter gennemlæsning blev 

studiet “Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the peri-

neum: cohort study” af Laine, et al., (2012) udvalgt, da dette studie findes relevant til 

besvarelse af første spørgsmål i projektets problemformulering. Derudover er studiet 

skandinavisk og undersøger en stor studiepopulation.  

  

Samme søgning blev lavet i CINAHL. Denne søgning gav 54 hits, hvoraf syv titler blev 

fundet relevante. Disses abstracts blev læst, hvorefter to artikler blev fundet relevante og 

gennemlæst. Efter gennemlæsning fandt vi ingen af de to artikler relevante.  

Samme søgning blev foretaget i Cochrane. Denne gav 209 hits, hvoraf ni titler blev fundet 

relevante. Efter læsning af disses abstracts blev to fundet relevante og gennemlæst. Efter 

gennemlæsning blev reviewet “Perineal techniques during the second stage of labour for 

reducing perineal trauma (Review)” af Aasheim, et al., (2018) fundet relevant til 

yderligere besvarelse af første spørgsmål i projektets problemformulering. Reviewet blev 

valgt, da det inddrager 20 RCT-studier, som inkluderer 15.181 kvinder, og fordi reviews 

ligger højest i evidenshierarkiet.  

 

Da det kan tage op til to år, før MeSH-Termer bliver koblet på studierne i databaserne, 

blev der slutteligt søgt i Google Scholar for at se, om der var ny relevant litteratur. Der 

blev søgt på fritekstordene: “birth, hands-on, tears, hands-off” og filteret “sorter efter 

dato” blev tilføjet, for kun at få helt nye publiceringer. Ved denne søgning fremkom 

diskussionspapiret “Coaching a slow birth with the woman in an empowered position 

may be less harmful than routine hands-on practice to protect against severe tears in 

birth – A discussion paper” af Rikke Maimburg og Raymond De Vries (2019). Dette 

diskussionspapir blev gennemlæst og ligeledes fundet relevant til besvarelse af første 

spørgsmål i projektets problemformulering.  
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5.3 Begrundelse for valg af empiri og teori  

Til besvarelse af første spørgsmål i projektets problemformulering ”Hvad er evidensen 

bag brugen af håndgreb til reducering af incidensen af OASIS” har vi valgt at inddrage 

et kohortestudie, et review og et diskussionspapir. ”Incidence of obstetric anal sphincter 

injuries after training to protect the perineum: cohort study” (Laine, et al., 2012), er et 

norsk kohortestudie fra 2012, som undersøger incidensen af OASIS over to tidsperioder 

før- og efter en implementering, af et interventionsprogram for jordemødre og 

obstetrikere. Studiet ønsker derudover at undersøge incidensen af OASIS inddelt i 

undergrupper defineret af kendte risikofaktorer. Studiet er bl.a. valgt, da DSOG har 

udformet deres guideline, vedrørende forebyggelse af OASIS, på baggrund af dette studie 

og andre. Det er relevant for vores problemformulering at inddrage et studie, der ligger 

til grund for DSOG’s guideline, da vi ønsker at undersøge evidensen bag denne. 

Derudover har studiet en stor studiepopulation på 31.709 inkluderede kvinder, og studiets 

kohortedesign ligger forholdsvist højt i evidenshierarkiet. Dette studie vil blive vurderet 

metodekritisk og på den måde bidrage til at belyse, hvilken evidens der ligger bag brugen 

af håndgreb til reducering af incidensen af OASIS. 

For yderligere at belyse evidensen bag håndgreb til reducering af OASIS, har vi valgt at 

inddrage reviewet ”Perineal techniques during the second stage of labor for reducing 

perineal trauma (review)” (Aasheim, et al., 2018). Dette review er valgt, fordi det er nyt, 

fordi det ligger højest i evidenshierarkiet, og fordi det samler al RCT-forskning indenfor 

brugen af håndgreb til reducering af bristninger og herunder OASIS. Reviewet indeholder 

20 RCT-studier som i alt involverer 15.181 kvinder. Reviewet ønsker at vurdere den 

foreliggende evidens vedrørende forskellige tiltag til reducering af perinale bristninger, 

herunder bl.a. varme klude, hands-on, massage af perineum, Rietgens manøvre og hands-

off. Vi vil i vores analyse kort redegøre for- og metodekritisk analysere de hovedpunkter 

i reviewet, der har relevans i forhold til projektets problemformulering. Dette gøres for at 

kunne belyse den nuværende evidens på området samt for at kunne vurdere, hvor valid 

denne evidens er. Dette skal bidrage til en forståelse af, hvad der på nuværende tidspunkt 

findes af evidens vedrørende håndgreb til reducering af OASIS, og hvad denne evidens 

påviser. 

For at kaste et nyt blik på den nuværende evidens bag håndgreb vil vi derudover inddrage 

et nyligt publiceret diskussionspapir ”Coaching a slow birth with the woman in an em-
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powered position may be less harmful than routine hands-on practice to protect against 

severe tears in birth – A discussion paper” (Maimburg og Vries, 2019). Rikke Maimburg 

er lektor på Aarhus Universitet, uddannet jordemoder og har en Ph.d. i medicin og en 

master i Public Health (Århus Universitet, 2019). Raymond De Vries er assisterende 

direktør ved Center for Bioethics and Social Sciences in Medicine samt professor ved  

Department of Obstetric and Gynecology (Center for Bioethics and Social Science in 

Medicine, 2017). Grundet deres sundhedsprofessionelle baggrund finder vi deres 

publikationer relevante og troværdige og derfor anvendelige i dette projekt. 

Diskussionspapiret inddrages, fordi det kritiserer, at det ofte kun er hands-on, der i praksis 

anvendes i forsøget på at reducere incidensen af OASIS. Samtidig pointerer Maimburg 

og De Vries de svagheder, som de observationelle studier, der påviser en god effekt af 

hands-on, besidder. Diskussionspapiret er inddraget for at bidrage med en anden vinkel 

på brugen af håndgreb til reducering af OASIS. 

For at besvare problemformuleringens andet spørgsmål: ”Hvordan kan jordemoderen 

anvende denne evidens i praksis?” vil vi inddrage David Sacketts teori og definition af 

Evidensbaseret medicin (EBM) (Sackett, 1996). EBM er inddraget for at skabe en 

forståelse af, hvordan evidensen bag håndgreb til reducering af OASIS bedst anvendes i 

praksis. Sacketts: Evidence based medicine: what it is and what it isn’t er fra 1996, men 

vurderes stadig anvendelig i dag (Ibid.). EBM er inddraget for at belyse, hvordan dets tre 

parametre: bedste og nyeste evidens, klinikerens ekspertise og patientens ønsker og 

rettigheder, skal medtænkes ligeværdigt for at EBM anvendes korrekt og derved sikre at 

enhver patient modtager den bedste behandling. Sackett fremhæver derudover nogle af 

de misforståelser, der ofte ses i brugen af evidens. Denne problematik vil senere blive 

inkluderet i projektets diskussion. 

  

For at kunne vurdere den udvalgte empiri metodekritisk, vil der blive benyttet to 

metodebøger: Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi af Johanne Lind Rasmussen fra 

2013 (Rasmussen, 2013) samt Vurder selv evidens af Andreas Habicht fra 2014 (Habicht, 

2014). Disse er valgt, fordi de begge henvender sig til sundhedsprofessionelle og er 

opslagsværker med et let og forståeligt sprog samt en overskuelig opsætning. Bøgerne 

adskiller sig fra hinanden ved, at Rasmussen læner sig op af epidemiologien som metode 

og er mere dybdegående (Rasmussen, 2013), hvorimod Habicht primært tager 
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udgangspunkt i kliniske interventionsundersøgelser, men også beskriver mere overordnet, 

hvordan evidensen af et studie vurderes (Habicht, 2014).     

5.4 Disponering af projektet 

Der vil i dette afsnit kort blive redegjort for projektets struktur. Dette skal bidrage til en 

forståelse af sammenhængen mellem de enkelte elementer i projektet.   

 

Neden for følger projektets analyseafsnit, hvori den valgte empiri og teori vil blive 

præsenteret og analyseret. 

Først i analyseafsnittet vil der blive foretaget en dybdegående metodekritisk analyse af 

kohortestudiet “Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the 

perineum: cohort study” (Laine, et al., 2012). Dernæst vil der blive foretaget en kortfattet 

præsentation og analyse af reviewet “Perineal techniques during the second stage of la-

bor for reducing perineal trauma” (Aasheim, et al., 2018).  

Herefter vil der kort blive redegjort for relevante hovedpunkter fra Rikke Maimburgs og 

Raymond De Vries’ diskussionspapir “Coaching a slow birth with the woman in an em-

powered position may be less harmful than routine hands-on practice to protect against 

severe tears in birth” (Maimburg og Vries, 2019). 

Dernæst vil David Sacketts teori og definition af EBM blive præsenteret og analyseret 

(Sackett, 1996).   

Herefter følger diskussionsafsnittet, hvor resultaterne fra analysen vil blive bragt i spil. 

Endeligt vil der blive udført en kritisk refleksion over projektets anvendte metode og 

herefter vil der blive draget en konklusion på projektets problemformulering. 

Endeligt vil der forekomme en perspektivering med afsæt i projektets konklusion.  

  



Side 18 af 73 
 

6.0 Præsentation- og analyse af empiri 

I følgende afsnit vil den valgte empiri blive præsenteret og analyseret.  

6.1 Metodekritisk analyse af Laine, et al. 

I dette afsnit vil der blive redegjort for- og lavet en metodekritisk analyse af studiet 

“Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the perineum: 

cohort study” (Laine, et al., 2012). Herefter vil den interne- samt eksterne validitet blive 

vurderet. Slutteligt vil studiet blive analyseret ift. projektets problemformulering.  

 

6.1.1 Studiets formål  

Studiets primære formål er at sammenligne incidensen af OASIS i to tidsperioder, før- og 

efter implementeringen af et interventionsprogram for obstetrikere og jordemødre, med 

henblik på at reducere incidensen af OASIS (Laine, et al., 2012, s. 2). Studiet har ligeledes 

et sekundært formål, der indebærer at undersøge incidensen af OASIS i undergrupper, 

defineret af kendte risikofaktorer for pådragelse af OASIS (Ibid.). Studiets relevans 

understøttes af at man i Norge i 2004, blev pålagt at indføre tiltag med det formål, at 

reducere incidensen af OASIS, og fordi fødselshjælperens betydning for incidensen af 

OASIS var ringe undersøgt (Ibid.). 

 

6.1.2 Studiedesign og metode 

Studiet er et kohortestudie, hvilket indebærer, at en population følges over tid, hvoraf 

prævalensen og incidensen beregnes (Habicht, 2014, s. 54). Kohortestudier er i evidens-

hierarkiet placeret med evidens IIb og styrke B (Rasmussen, 2013, s. 102). 

Studiets overordnede design er retrospektivt, hvilket betyder at data først er blevet 

indsamlet efter, at en intervention har fundet sted (Habicht, 2014, s. 91). Studiet er udført 

på Oslo Universitets hospital, som har ca. 7000 fødsler årligt (Laine, et al., 2012, s. 2). 

Studiet forløber over to tidsperioder, hvor den første tidsperiode (2003-2005) fungerer 

som referencegruppe og den sidste tidsperiode (2008-2010) som interventionsgruppe. 

Normalt ved kohortestudier forløber referencegruppen og interventionsgruppen parallelt. 

At dette studie har valgt en anden metode, kan have både fordele og ulemper. En fordel 

kan være, at jordemoderen ikke bliver forvirret, idet hun kun skal udføre interventionen 
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og ikke skal veksle imellem at udføre interventionen eller ej. Ulempen kan være, at tiden 

kan være en afgørende faktor for forskelligheden på referencegruppen og interventions-

gruppen.  

 

6.1.3 Studiets inklusions- og eksklusionskriterier 

Som udgangspunkt blev alle kvinder, der fødte på hospitalet i de to tidsperioder inkluderet 

i studiet. I studiet nævnes det dog ikke, hvor mange kvinder der var inddraget før 

eksklusionen af uegnede kvinder fandt sted. Efter eksklusionen var det samlede antal 

inddragede kvinder 31.709, hvoraf 907 kvinder pådrog sig OASIS (Laine, et al., 2012, s. 

2). Det kan således ikke gennemskues, hvilken styrke studiet har. Styrken viser, om 

studiet har patienter nok inkluderet til at vise det der ønskes (Habicht, 2014, s. 30). 

Styrken i et studie skal være over 80%, for at være god nok (Ibid., s. 32).  

Forskernes eksklusionskriterier var kvinder som fik sectio, fødte før GA 32 samt kvinder, 

som fødte trillinger eller firlinger (Laine, et al., 2012, s. 2). Det fremgår dog ikke tydeligt, 

ud fra beskrivelsen i studiet, hvor mange kvinder der blev ekskluderet og hvad 

eksklusionskriterierne var. 

Det kan således ikke gennemskues, om der er taget højde for andre relevante 

risikofaktorer såsom fordelingen af kvindernes etnicitet, BMI, rygning, GDM osv. Da 

studiet er et kohortestudie, må der dog tages højde for, at ikke alle oplysninger kan tilgås 

og inddrages direkte i studiet. Fordi hver enkelt patient ikke kan tilgås, og fordi al data 

ikke nødvendigvis er tilgængelig, er det ikke muligt at måle på alt.  

 

6.1.4 Interventionsprogrammet 

Studiets intervention bestod af fire komponenter, som skulle udføres i sidste del af 

presseperioden, når caput kroner (Laine, et al., 2012, s. 3).  

Disse var:  

1) at sænke caputs fart med den ene hånd og støtte perineum med den anden 

2) at første og anden finger presser perineum sammen lateralt, for at mindske presset 

på commisura posterior 

3) at bede kvinden om ikke at presse  

4) at uddanne i korrekt udførelse af episiotomi (Ibid.). 
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Interventionsprogrammet indebar, at en ekstern jordemoder fra et andet hospital oplærte 

en gruppe træningsjordemødre, som herefter oplærte resten af jordemødrene på hospitalet 

(Laine, et al., 2012, s. 2). Obstetrikerne på hospitalet, blev derimod oplært og superviseret 

af førsteforfatteren Katariina Laine (Ibid., s. 3). Det er således svært at vide om 

obstetrikerne og jordemødrene har fået samme oplæring, eller om information er blevet 

fejltolket. 

Første del af træningen indebar en praktisk hands-on oplæring på fantomer, hvorefter 

anden del indebar supervision af jordemødrenes og obstetrikernes anvendelse af hands-

on på fødestuerne (Ibid.).  

Interventionen er defineret ud fra de førnævnte fire komponenter, men grundet 

komponenternes vage formulering kan det være svært at vurdere, hvorvidt de er blevet 

opfyldt.  

 

6.1.5 Indsamling af data 

Data er indsamlet i tidsperioden 2003-2010 af førsteforfatteren Laine (Laine, et al., 2012, 

s. 2). Alle sutureringsnotater blev gennemlæst for at få identificeret falsk-positive 

diagnosticeringer af OASIS. Herudfra blev 22 kvinder ekskluderet (Ibid.). 

Alle diagnosticeringer af OASIS blev gennemgået af en til to jordemødre, og altid mindst 

én obstetriker eller gynækolog for at sikre, at den rigtige diagnose blev stillet (Ibid.).  

 

Kvinderne blev inddelt i to grupper; primipara og multipara. Yderligere blev sectio antea 

kvinder, der ikke havde gennemgået en vaginal fødsel, kategoriseret som ‘vaginal 

primipara’, men indgik dog stadig overordnet i kategorien primipara (Laine, et al., 2012, 

s. 5). Forskerne sammenlignede de to grupper ud fra udvalgte risikofaktorer for OASIS. 

Her indgik risikogrupperne; maternel alder, fødselsår, fødselsvægt, forløsningsmetode, 

episiotomi samt længden af presseperioden (Tabel 1, bilag 2). Med en 𝛘2 test blev 

sammenligneligheden, ud fra p-værdien mellem de to perioder, beregnet. P-værdien 

anvendes til at belyse, hvor stor sandsynligheden er for, at forskellen på to kohorter er en 

tilfældighed (Habicht, 2014, s. 56). Denne fastsættes ofte til 0,05 eller 5% (Rasmussen, 

2013, s. 74). Hvis p-værdien er under 0,05, er sandsynligheden for, at denne forskel er 

forekommet ved en tilfældighed, lav eller statistisk signifikant. En lav p-værdi vil således 
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sige, at der er en statistisk signifikant forskel (Habicht, 2014, s. 56). Er p-værdien under 

0,01 er denne forskel højsignifikant (Rasmussen, 2013, s. 74).  

Ud fra Tabel 1 (se nedenfor) ses der ved primipara, at der er en statistisk signifikant 

forskel på seks ud af syv risikofaktorer. Det samme gør sig gældende ved to ud af syv 

risikofaktorer hos multipara (Laine, et al., 2012, s. 3). Forskerne fremhæver, at primipara 

og multipara i første tidsperiode sammenlignet med primipara og multipara i anden 

tidsperiode, kan vurderes homogene (Ibid., s. 8). Det er dog svært at gennemskue, 

hvorledes dette kan vurderes, da p-værdierne i Tabel 1 påviser både ikke-signifikante og 

signifikante forskelle på grupperne (se Tabel 1 nedenfor).  

 
Tabel 1 – Kendte risikofaktorer for hele populationen. Data er vist både i frekvens og antal. P-værdi er 
beregnet ud fra 𝛘 2-test (efter Laine, et al., 2012, s. 3).  

 
 

6.1.6 Studiets resultater 

I den multivariate analyse fastsatte forskerne p-værdien til 5% og valgte at anvende 

justeret odds ratio (aOR) med et konfidensinterval (CI) på 95% (Laine, et al., 2012, s. 3). 

OR bruges til at fastsætte sandsynligheden for en hændelse fordelt blandt de eksponerede 

og ueksponerede (Rasmussen, 2013, s. 75). En justeret OR betyder, at man justerer sin 

analyse ud fra andre parametre end kun det, der ønskes undersøgt, for at undgå en 
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skævvridning af resultaterne (Habicht, 2014, s. 70). Er OR >1 vil hændelsen være 

hyppigere forekommende, og hvis OR <1 vil hændelsen forekomme mere sjældent 

(Rasmussen, 2013, s. 76). CI udtrykker præcisionen på beregningen (Ibid., s. 77). Når CI 

sættes til 95% angives den rækkevidde, med en nedre og øvre værdi, som det sande 

estimat med 95% sikkerhed ligger inden for (Ibid.).  

I dette studie blev de eksponerede for interventionen sammenlignet med dem der ikke 

gjorde, hvorefter der blev justeret for relevante risikofaktorer i den multivariate analyse 

(Tabel 4, bilag 2). Tabel 2 viser den endnu-ikke justerede incidens af OASIS i de to 

tidsperioder, fordelt på primipara og multipara (Tabel 2, bilag 2).  

 
Figur 1 – Frekvensen af OASIS (%) for cup (ventouse), alle vaginale fødsler (all vaginal deliveries) og 
spontane fødsler (spontaneous) gennem studieårene (efter Laine, et al., 2012, s. 5) 

 
 

Studiet fandt at den samlede incidens af OASIS faldt fra gennemsnitligt 4% i den første 

tidsperiode, til gennemsnitligt 1,9% i den anden tidsperiode (Laine, et al., 2012, s. 3-4). 

Dvs. en reducering på ca. 50%. Studiet har dog ikke gjort sig overvejelser om, hvorfor 

incidensen af OASIS begynder at falde, allerede i første tidsperiode.  

Derudover stiger incidensen af OASIS, i anden tidsperiode, ved alle vaginale fødsler fra 

1,8% og til 1,9%, hvilket forskerne ikke forholder sig til (Figur 1).  
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6.1.6.1 Primipara 

I den univariate analyse af primipara i første tidsperiode, blev det fundet at fødselsvægt, 

obstetrisk hovedomfang, forlænget presseperiode, instrumentel forløsning, skulder-

dystoci og occiput posterior, var statistisk højsignifikante risikofaktorer for OASIS, med 

p-værdier under 0,01 (Laine, et al., 2012, s. 6). I anden tidsperiode blev der fundet de 

samme statistisk signifikante risikofaktorer bortset fra forlænget presseperiode (Ibid.). 

Disse resultater blev videreført i en multivariat analyse, hvor det blev fundet, at 

makrosomi, instrumentel forløsning, forlænget presseperiode og occiput posterior var 

statistisk signifikante risikofaktorer for OASIS i første tidsperiode (Ibid., s. 7). I gruppen 

af primipara kvinder, i første tidsperiode, med en fostervægt på 4000-5850 g ses der en 

aOR på 1,50 (Laine, et al., 2012, s. 7). Der vurderes således en øget risiko for OASIS på 

50% i denne gruppe. Som det fremgår af CI (1,16-1,92) er denne risiko signifikant. Dette 

støttes op af en p-værdi på <0,001, der ligeledes viser statistisk højsignifikans (Ibid., s. 

6). 

I anden tidsperiode, efter implementeringen af interventionen, blev det fundet at kun 

instrumentel forløsning og occiput posterior, var signifikante risikofaktorer for OASIS 

(Ibid.).  

 

6.1.6.2 Multipara 

I en univariat analyse af multipara i første tidsperiode blev det fundet, at instrumentel 

forløsning, forlænget presseperiode, skulderdystoci, stort obstetrisk hovedomfang og 

fødselsvægt var statistisk højsignifikante risikofaktorer for OASIS (Laine, et al., 2012, s. 

8). Disse risikofaktorer blev ligeledes fundet statistisk højsignifikante i anden tidsperiode.   

I den multivariate analyse af første tidsperiode blev det fundet, at instrumentel forløsning 

og makrosomi var signifikante risikofaktorer for OASIS (Ibid., s. 7). I anden tidsperiode 

blev der ikke fundet signifikante risikofaktorer. Mængden af disse kvinder, som fik 

OASIS, var dog lille og forskerne finder det således nødvendigt, at disse resultater 

vurderes med forbehold (Ibid.).  

 

6.1.7 Diskussion 

Laine et al. diskuterer, hvorfor de valgte at udføre et kohortestudie i stedet for et RCT-

studie. Her påpeger forskerne, at det mest optimale design for deres forskning ville være 
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RCT, men at problemer med blinding gør dette udfordrende (Laine, et al., 2012, s. 6-7). 

Her italesætter de bl.a., at der findes tidligere RCT-studier, der ikke påviser en fordelagtig 

effekt på OASIS ved brug af hands-on, men at disse RCT-studier har haft problemer med 

bias (Ibid.). Bias er en utilsigtet skævvridning af resultaterne (Habicht, 2014, s. 88). 

Forskerne beskriver herudover, at der på baggrund af andre norske og amerikanske 

kohortestudier, med fokus på hands-on, er set et fald i forekomsten af OASIS (Laine, et 

al., 2012, s. 6-9). Forskerne finder det derfor uetisk at lave et RCT-studie, hvor nogle 

kvinder tildeles hands-off, da der allerede foreligger forskning der påviser en gavnlig 

effekt af hands-on (Ibid., s. 7).  

 

Alle diagnosticeringer er blevet udført af mindst to fødselshjælpere og altid af mindst én 

obstetriker eller gynækolog (Laine, et al., 2012, s. 6). Derudover blev alle journaler med 

en rapportering af OASIS gennemgået grundigt af Laine og kontrolleret i de tilgængelige 

systemer (Ibid.). Ligeledes blev studiet udført på ét stort hospital, hvor der i forvejen var 

fokus på kvalitetssikring af diagnosticering og suturering af OASIS. Derfor vurderer 

forskerne studiets risiko for fejldiagnosticering af OASIS, at være meget lav (Ibid.).  

 

Forskerne pointerer, at faldet i incidensen af OASIS sker samtidig med indførelsen af 

interventionen (Laine, et al., 2012, s. 7). Da der ikke fremlægges nogen forskel på 

grupperne i de to tidsperioder, ud over interventionsprogrammet, konkluderer forskerne, 

at interventionsprogrammet må være hovedårsagen til det store fald i OASIS (Ibid.). 

Derudover nævner forskerne, at man kunne have forventet en forøgelse af forekomsten 

af OASIS, hvis intervention ikke havde fundet sted, da der i anden tidsperiode ses en 

stigning i forekomsten af instrumentel forløsning, som i sig selv øger risikoen for OASIS 

(Ibid.).  

 

Jordemødrenes udførelse af interventionen blev ikke registreret i fødejournalerne og 

derfor kan det ikke vurderes, om interventionen er blevet udført eller ej (Ibid., s. 7). Hvis 

interventionen ikke blev udført ved alle fødsler i anden tidsperiode og blev udført ved 

nogle fødsler i første tidsperiode, mener forskerne dog at virkningen af interventionen vil 

være blevet underestimeret i studiet (Ibid.). 
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6.2 Studiets interne validering 
Den interne validitet angiver kvaliteten af et studies resultater ift. populationen. 

Validiteten berører gyldigheden af de sammenligninger, som foretages i undersøgelsen 

(Rasmussen, 2013, s. 142). I dette afsnit vil studiets interne validitet blive vurderet ud fra 

informationsbias, selektionsbias, reliabilitet og fejlkilder. 

 

6.2.1 Informationsbias 

Da studiet er et kohortestudie, som indebærer en intervention, der skal oplyses for 

jordemødre og obstetrikere, før de kan udføre den, så har blinding ikke været muligt. 

Mangel på blinding medfører en risiko for, at de involverede fagpersoner, påvirkes af 

interventionens formål, som i dette tilfælde var at nedbringe incidensen af OASIS ved 

udførelse af interventionen (Habicht, 2014, s. 29). Fx kan der være opstået en under-

diagnosticering af OASIS i forbindelse med at obstetrikerne har skulle diagnosticere, 

hvorvidt der var OASIS eller ej, da de har haft et ønske om at nedbringe incidensen af 

OASIS. Dette kaldes informationsbias og kan have influeret resultatet i en ‘positiv’ 

retning, således at effekten af interventionen overestimeres (Rasmussen, 2013, s. 131). 

Dog har forskerne forsøgt at komme dette til livs ved at stille et krav om, at der altid skulle 

være en til to jordemødre og mindst én obstetriker eller gynækolog med til at 

diagnosticere OASIS. Ved at ikke kun én fagperson skulle afgøre, hvorvidt kvinden havde 

pådraget sig OASIS eller ej, mente forskerne, at der var større chance for, at der blev 

diagnosticeret korrekt. Derudover har Laine gennemgået alle journaler og derved sikret, 

at OASIS var kodet korrekt. Dog kan dette studie ikke undgå risikoen for 

informationsbias, da dets intervention uanset hvad, ikke kan blindes, hvorfor dem der 

udfører intervention, vil være påvirket af interventionens formål.  

 

6.2.2 Selektionsbias 

Selektionsbias er en systematisk fejl i selektionen af patienter, med den konsekvens at 

resultaterne bliver skævvredet (Habicht, 2014, s. 83). 

Da studiepopulationen er stor og uselekteret, mindskes risikoen for selektionsbias, i og 

med at risikoen for, at relevante kvinder ekskluderes er lille. Dette øger samtidig studiets 

repræsentativitet. Dog mangler studiet gennemsigtighed ift. hvilke kvinder der er blevet 

ekskluderet undervejs og hvad eksklusionskriterierne har været. 
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Studiets beskrivelse af studiepopulationen er generelt mangelfuld. Herunder kan der 

nævnes manglende inddragede risikofaktorer såsom etnicitet, BMI, rygning samt hvilken 

stilling kvinderne fødte i. Dette er kendte risikofaktorer for OASIS og er således 

manglende faktorer, der kan skævvride studiets resultater og give risiko for selektionsbias 

(Rasmussen, 2013, s. 130). Det vides ikke om disse risikofaktorer er ligeligt fordelt i de 

to grupper, da studiepopulationen ikke er randomiseret (Ibid., s. 103). Idet studiet er et 

kohortestudie, har det sine begrænsninger, da forskerne ikke har kunne vurdere hver 

enkelt patient, men i stedet kun har forholdt sig til foreliggende data.  

 

6.2.3 Reliabilitet 

Reliabilitet refererer til troværdigheden og præcisionen i foreliggende information og 

resultater (Rasmussen, 2013, s. 142).  

På Figur 1 (bilag 2) ses det, at incidensen af OASIS, i første tidsperiode, hvor 

interventionen endnu ikke er indført, falder fra 4,5% til 3,8% ved alle vaginale fødsler. 

Der er således en sandsynlighed for, at faldet i OASIS ikke udelukkende skyldes studiets 

intervention, men at det også kan skyldes Hawthorne-effekten (Juul, 2007, s. 152). 

Hawthorne-effekten er et udtryk for det metodeproblem der opstår, når der kommer et 

øget fokus på en bestemt problemstilling, idet fokusset i sig selv har en effekt allerede 

inden der gøres noget ved det (Ibid.). På den måde er det svært at vurdere, om studiets 

resultater er fremkommet pga. interventionen, eller om der foreligger andre årsager hertil. 

 

For at understøtte studiets resultater og derved højne dets validitet, refererer Laine et al., 

i diskussionen, til andre studier, med tilsvarende resultater (Laine, et al., 2012, s. 5-6). 

Dog er tre af disse studier, som der refereres til, Laines egne studier. Et studies evidens 

afhænger af, hvor mange studier, der har fået lignende resultater. Jo flere studier, der 

opnår lignende resultater, jo bedre bliver det netop udførte studies evidens (Habicht, 2014, 

s. 43-44). Et studies evidens højnes dog ikke, når det er den samme forsker, som 

understøtter egne resultater (Ibid.).  

Derudover diskuterer forskerne kun studiets styrker og ikke dets svagheder. En sådan 

manglende selvkritik kan give mistanke om skjulte problemer (Ibid.). Forskerne kommer 
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således til at fremstå uærlige, da de, i diskussionen, ikke forholder sig til de fejl og 

mangler som studiet har.  

 

6.2.4 Fejlkilder  

Forskerne belyser, at det er interventionen, som reducerer incidensen af OASIS, men idet 

interventionsprogrammet består af fire komponenter, og der ikke er lavet analyser af hver 

komponent, er det svært at vurdere, hvad der reelt har reduceret incidensen af OASIS. 

Det vurderes i dette studie, at en mulig fejlkilde, som forskerne ikke forholder sig til, er 

hastigheden på caput i presseperioden. Denne sænkes indirekte ved brug af 

interventionen, men nævnes ikke direkte som en del af interventionen.  

Derudover mangler studiet en uddybning af, hvordan interventionen blev udført i 

situationer, hvor en eller flere komponenter ikke kunne gennemføres, som fx ved 

instrumentel forløsning, hvor det ikke er muligt at have en hånd på caput. Eller hvis den 

fødende kvinde ikke forstod norsk eller engelsk, og det således kunne være vanskeligt at 

fortælle hende, at hun ikke skulle presse, når caput begyndte at krone. Da sådanne 

situationer ikke er beskrevet, mangler studiet gennemsigtighed, hvilket gør det 

problematisk at gennemskue, om forskerne har taget forbehold herfor eller ej. Er der ikke 

taget forbehold for ovenstående, kan der ligeledes være opstået en forskel i, hvordan 

interventionen er blevet udført. Grundet manglende journalføring kan det ikke vides, om 

kvinderne har modtaget interventionen, som det var hensigten, at den skulle modtages. 

Dette kaldes, med andre ord, mangel på compliance (Juul, 2012, s. 168-169).  

 

Forskerne beskriver, at heterogeniteten i grupperne, i de to tidsperioder, er ubetydelig og 

at denne derfor ikke vil kunne forklare faldet af incidensen af OASIS (Laine, et al., 2012, 

s. 9). Det er dog svært at gennemskue, om dette er sandt, da der, især hos primipara (Tabel 

1, bilag 2), ses flere statistiske signifikante forskelle i sammenligningen af de to 

tidsperioder. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, om studiets endelige resultater 

kan være påvirket af heterogenitet i grupperne.  

 

Ud fra den metodekritiske gennemgang vurderes studiets interne validitet moderat, 

grundet manglen på compliance, mulige fejlkilder, risiko for bias og en manglende 

erkendelse af, at Hawthorne-effekten kan have påvirket studiets resultater.  
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6.3 Studiets eksterne validitet 
Den eksterne validitet indebærer muligheden for at generalisere en undersøgelses 

resultater til andre populationer, end den undersøgelsen inddrager (Rasmussen, 2013, s. 

142).  

Studiet af Laine et al. (2012), blev udført i Norge, hvorfor den undersøgte population må 

antages at udgøre norske kvinder. Fordi Danmark og Norge er skandinaviske lande, må 

det antages at den norske fødselskultur- og befolkning er sammenlignelig med Danmarks. 

 

Da studiet er et uselekteret populations-studie, har forskerne som udgangspunkt inddraget 

alle kvinder der fødte på hospitalet i de to tidsperioder. Dette er umiddelbart en styrke for 

studiets eksterne validitet, da der således ikke er blevet selekteret i den inkluderede 

population. Forskerne redegør dog ikke for, om den population, der er inddraget, vurderes 

sammenlignelig med resten af Norges population. Der redegøres heller ikke for, om Oslos 

Universitetshospital fx har flere højrisiko patienter end andre hospitaler i Norge, hvilket 

er relevant for, hvorvidt studiets resultater kan generaliseres. Forskerne argumenterer dog 

for, at studiets resultater kan generaliseres- og overføres til andre populationer, da det 

også er blevet implementeret succesfuldt på fire andre hospitaler i Norge (Laine, et al., 

2012, s. 9).  

 

Klassificeringen af OASIS er i studiet den samme som DSOG’s, som er den der anvendes 

i Danmark. Dette gør klassificeringen generaliserbar, idet den kan overføres direkte til 

det danske sundhedssystem.  

 

Den eksterne validitet vurderes således til at være moderat.  

 

6.1.8 Konklusion 

Studiet konkluderer, at dets intervention medfører en reduktion af incidensen af OASIS 

på 50% hos vaginalt fødende kvinder. På baggrund af projektets metodekritiske analyse, 

vurderes det dog, at resultatet bør tages med et vist forbehold, da den interne- og eksterne 

validitet kun vurderes moderat.  
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6.4 Analyse af Laine, et al. ift. problemformuleringen 

I dette afsnit vil studiets resultater blive analyseret ift. projektets problemformulering.  

Første spørgsmål i problemformuleringen ønsker at undersøge evidensen bag brugen af 

håndgreb til reducering af incidensen af OASIS. Laine, et al. belyser dette, da de udfører 

en intervention, der består af fire komponenter, med det formål at vurdere hvorledes 

denne sænker incidensen af OASIS (Laine, et al., 2012 s. 2). Komponenterne indebærer 

bl.a. brugen af hands-on.  

Interventionen findes mulig at overføre til den danske fødepopulation og dets resultater 

vurderes således som mulige at indføre i dansk jordemoderfaglig- og obstetrisk praksis.  

I første tidsperiode ses der allerede et fald i incidensen af OASIS før interventionen 

indføres (Figur 1, bilag 2). I den samlede tidsperiode fra 2003-2010 ses det største fald i 

incidensen af OASIS fra år 2005, inden interventionen blev indført, til år 2008, det første 

år hvor interventionen blev indført. Dette fald skal dog tages med forbehold i vurderingen 

af, hvorvidt det er brugen af hands-on eller ej som er årsagen hertil. Dette fordi 

interventionen består af fire komponenter, hvoraf kun nogle af dem indebærer brugen af 

hands-on. Således kan der sås tvivl om, hvorvidt brugen af hands-on alene nedbringer 

incidensen af OASIS.  

Derudover skal det, i vurderingen af studiets resultater, medtænkes at incidensen af 

OASIS allerede faldt i år 2005, inden interventionen blev indført. Dette kan skyldes at 

der i 2004, i Norge, kom et øget fokus på at reducere incidensen af OASIS (Laine, et al., 

2012, s. 2), hvorfor der er risiko for, at Hawthorne-effekten har influeret studiets 

resultater.  

Desuden er det heller ikke udførligt beskrevet, hvorvidt jordemødrene har udført 

interventionsprogrammet stringent eller om de evt. har afveget fra en eller flere af de fire 

komponenter.  

Analysen af dette studies resultater belyser således, at evidensen bag brugen af hands-on 

til reducering af OASIS er af moderat kvalitet. 
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6.5 Metodekritisk analyse af Aasheim, et al., 2018 

I dette afsnit vil der kort blive redegjort for- og lavet en metodekritisk analyse af udvalgte 

hovedpointer i det norske review “Perineal techniques during the second stage of labor 

for reducing perineal trauma” af Aasheim, et al. (2018). Herefter vil reviewets interne- 

og eksterne validitet blive vurderet. Endeligt vil reviewet blive analyseret ift. projektets 

problemformulering.  

 

6.5.1 Formål 

Reviewet er en opdatering af et tidligere review fra 2011 med samme titel. Reviewet er 

publiceret af John Wiley & Sons. Formålet med reviewet er at undersøge effekten af 

forskellige tiltag til forebyggelse af OASIS, såsom brugen af varme klude, perineal 

massage og forskellige håndgreb.  

 

6.5.2 Metode 

I reviewet ses der en grundig og nøje beskrevet søgestrategi, som sikrer at alle relevante 

RCT-studier er inkluderet (Aasheim, et al., 2018, s. 9). Forskernes inklusionskriterier var 

prædefineret til at inkludere studier, hvis studiepopulation var gravide, der havde en 

spontan vaginal fødsel, fødte efter GA 36, var singleton-gravide og havde et foster i 

hovedstilling (Ibid.). Reviewet inkluderede ligeledes kun studier, som undersøgte 

forskellige former for perineale teknikker anvendt til forebyggelse af bristninger (Ibid.). 

Derudover blev der i reviewet, ikke opstillet begrænsninger ift. sprog eller årstal. Efter en 

grundig søgning endte reviewet ud med at inkludere 20 RCT-studier, som omfattede 

15.181 kvinder (Ibid., s. 14). 

To af forskerne både udvalgte og kvalitetsvurderede studierne, uafhængigt af hinanden, 

således at risikoen for at udelade relevante RCT-studier blev mindsket (Ibid., s. 10). 

Uoverensstemmelser blev drøftet forskerne imellem.   

 

Da dette projekt ønsker at undersøge evidensen bag hands-on og hands-off, afgrænser vi 

os til kun at fokusere på de studier som sammenligner håndgrebene: hands-off vs. hands-
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on ift. reducering af OASIS (Aasheim, et al., 2012, s. 5-6). Dette omfatter fem1,2,3,4,5 RCT-

studier, som i alt omfatter 7317 kvinder (Ibid., s. 14). 

 

6.5.3 Inkluderede RCT-studier 

Alle inkluderede RCT-studier blev nøje vurderet ud fra Cochranes egne kriterier, som 

inkluderer seks parametre omhandlende bias og blinding (Aasheim, et al., 2018, s. 10-

11). De fem RCT-studier blev kategoriseret til enten at have lav-, høj- eller uklar risiko 

for forskellige bias og blinding (Ibid., s. 16). To af studierne blev vurderet til at have lav 

risiko for selektions- og publikationsbias1,2, to af studierne blev vurderet til at have uklar 

risiko3,4- og det sidste studie blev vurderet at have høj risiko for selektions- og 

publikationsbias5 (Aasheim, et al., 2018, s. 17). 

Forskerne forholder sig til dette og belyser, at det ikke er muligt at blinde, når det kommer 

til at udføre RCT-studier vedrørende hands-off og hands-on, og at det er denne mangel 

på blinding, der gør, at studierne får større risiko for bias (Ibid, s. 16).  

 

6.5.4 Resultater 

Det kan ud fra reviewets resultater ikke påvises, om der er en forskel i incidensen af 

OASIS ved brug af hands-off vs. hands-on. Forskerne benytter relativ risiko, RR, i deres 

analyse. Med RR menes to risici målt ift. hinanden (Habicht, 2014, s. 40). RR, for OASIS 

ved hands-off vs hands-on, er 0.68, med et CI på 0.21-2.26, men da CI indeholder 1 findes 

resultatet ikke statistisk signifikant (se Tabel 2 nedenfor).  

                                                
1 McCandlish, 1998 
2 Rezaei, 2014 
3 De Costa, 2006 
4 Foroughipour, 2011 
5 Mayerhofer, 2002 
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Tabel 2 – hands-off sammenlignet med hands-on til reducering af OASIS (efter Aasheim, et al., 2018, s. 5) 

 

Som det også fremgår i Tabel 2 ovenfor, vurderes de fem inddragede studier at være af 

meget lav kvalitet.  

Forskerne har fastsat, at heterogenitet er tilstede hvis Tau2 >0.0 og I2>50% (Aasheim, et 

al., 2018, s. 12). Heterogenitet betyder, at de enkelte studier har bidraget uens til den 

samlede effekt. Med andre ord er der et eller flere studier, der trækker resultaterne i én 

bestemt retning (Habicht, 2014, s. 47). Heterogenitet medfører en lavere kvalitet af 

resultaterne (Ibid.). Det fremgår af resultaterne at Tau2=0.92 og I2=72%, hvilket er et 

udtryk for betydelig heterogenitet i de fem studier (Ibid., s. 19). De fem studier er således 

usammenlignelige.  
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6.6 Studiets interne- og eksterne validitet 
I følgende afsnit vil reviewets interne validitet blive vurderet ud fra selektionsbias, 

publikationsbias og heterogenitet. Slutteligt vil den eksterne validitet blive vurderet. 

  

Idet søgeprocessen og udvælgelsen af alle de inkluderede RCT-studier er grundigt udført 

og beskrevet, har forskerne mindsket risikoen for selektionsbias. Derudover har forskerne 

inddraget både publicerede- og upublicerede RCT-studier og således mindsket risikoen 

for publikationsbias. Publikationsbias opstår, når én type af undersøgelser og resultater er 

mere tilbøjelige til at blive publiceret end andre (Habicht, 2014, s. 50). Derfor vurderes 

reviewets risiko, for selektions- og publikationsbias, lav (Ibid., s. 47-50).  

For at der kan tolkes på et reviews resultater, er det vigtigt at de RCT-studier der 

sammenlignes i reviewet, først og fremmest kan sammenlignes med hinanden. I de fem 

RCT-studier ses en betydelig heterogenitet, hvorfor studierne vurderes usammenlignelige 

og resultaterne dermed ugyldige.  

Således vurderes den interne validitet at være lav, primært grundet den betydelige 

heterogenitet. Umiddelbart herefter burde der følge en vurdering af den eksterne validitet, 

men da denne vurderes på baggrund af den interne, kan der således argumenteres for, at 

den eksterne validitet ikke kan vurderes.  

Herudover kan det tilføjes, at de fem RCT-studier vedrørende håndgreb er udført i 

Brasilien, Østrig, Iran og UK, som er lande, der kan være svære at sammenligne direkte 

med Danmark, grundet store kulturelle forskelle (Aasheim, et al., 2018, s. 1-4).  

 

6.5.5 Studiets konklusion 

Der kan ikke påvises en forskel i incidensen af OASIS alt efter om der anvendes hands-

off eller hands-on (Aasheim, et al., 2018, s. 34). Dette resultat bør dog vurderes med 

forbehold for den betydelige heterogenitet. Forskerne konkluderer således, at der er brug 

for yderligere forskning på området (Ibid.). 
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6.7 Analyse af Aasheim, et al. ift. problemformuleringen 

I dette afsnit vil resultaterne fra reviewet “Perineal techniques during the second stage 

of labor for reducing perineal trauma” (2018) blive analyseret ift. projektets 

problemformulering.  

Første spørgsmål i projektets problemformulering søger svar på, hvilken evidens der er 

bag brugen af håndgreb, til reducering af incidensen af OASIS. Forskerne samler i 

ovenstående review de nuværende RCT-studier, der er på dette område og gennem den 

metodekritiske analyse af disse, er der blevet givet et indblik i denne evidens. Reviewets 

resultater viser, at der ved sammenligning af hands-off vs hands-on, ikke kan påvises en 

signifikant forskel i incidensen af OASIS. Derudover viser reviewet, at dets fem 

inddragede RCT-studier har stor risiko for bias samt betydelig heterogenitet. Således 

belyser reviewet, at der bør forskes yderligere i hvilke håndgreb, der har bedst effekt på 

reduceringen af OASIS, for at opnå bedre og mere valid evidens, da den nuværende ikke, 

er af høj nok kvalitet.  

7.0 Præsentation og analyse af valgt teori 
I følgende afsnit vil udvalgt teori blive præsenteret og analyseret.  

7.1 Præsentation af Rikke Maimburg og Raymond De Vries, 2019 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for hovedpunkterne i diskussionspapiret “Coach-

ing a slow birth with the woman in an empowered position may be less harmful than 

routine hands-on practice to protect against severe tears in birth” (Maimburg og Vries, 

2019).  

 

Rikke Maimburg og Raymond De Vries publicerede i 2019 et diskussionspapir, hvori de 

forholder sig kritisk til den implementering af Den norske model, der er sket i praksis de 

seneste år i Danmark (Maimburg og Vries, 2019).  

Diskussionspapiret er publiceret i tidsskriftet Sexual & Reproductive Healthcare, som er 

et tidsskrift med særlig tilknytning til de skandinaviske jordemoderforeninger (Elsevier, 

2019).  
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Maimburg, R. og De Vries, R. Belyser, hvorledes den evidens der understøtter brugen af 

hands-on, er opstået ud fra observationelle studier af svingende kvalitet. Her påpeger de, 

hvorledes der findes andre lignende studier samt RCT-studier, der påviser, at hands-on 

ikke nødvendigvis har bedre effekt på reduceringen af OASIS end fx hands-off  

(Maimburg og Vries, 2019, s. 39). Evidensen bag hands-on fremlægges af Maimburg og 

De Vries som divergerende og de påpeger, at der mangler studier af højere kvalitet, til at 

understøtte hands-on: “We still lack high quality evidence to support the use of a specific 

hands-on approach to reduce the risk of anal sphincter tears” (Ibid.).  

 

Det fremhæves ligeledes, at forskerne i de norske studier har overset en mulig confounder, 

i form af caputs fart ved forløsning (Maimburg og Vries, 2019, s. 41). I stedet for at farten 

styres vha. hands-on, som kræver frit udsyn til perineum, og dermed begrænser brugen 

af forskellige fødestillinger, fremlægger forfatterne at caputs fart muligvis i stedet kan 

styres ved en let berøring og en god verbal kommunikation i mellem jordemoderen og 

kvinden (Ibid., s. 39-40). Forfatterne påpeger, at der således kan opstå mulighed for, at 

forløse i forskellige stillinger, og at den normale fødselsproces på den måde understøttes 

(Ibid.). Forfatterne anfægter at den nuværende praksis glemmer, at der findes andre måder 

at sænke forekomsten af OASIS på end hands-on, og de påpeger, at der ikke udelukkende 

bør fokuseres på, hvilke håndgreb der bruges ved caputs forløsning i forsøget på at 

reducere incidensen af OASIS (Ibid., s. 40).  

 

Forfatterne fremhæver ydermere studiet af Laine, et al. (2012), som tidligere i dette 

projekt er blevet metodekritisk analyseret. Her belyser forfatterne ligeledes, at det mest 

signifikante fald i forekomsten af OASIS, skete allerede før studiets intervention blev 

implementeret. Dette, påpeger forfatterne, kan være et udtryk for Hawthorne-effekten, 

hvilket kan have haft indflydelse på studiets resultat (Maimburg og Vries, 2019, s. 40). 

Ligeledes kritiserer forfatterne også studiets intervention for at have sit primære fokus på 

hands-on (Ibid., s. 39).  

Overordnet fremlægges interventionen således som kompleks. Forfatterne mener derfor, 

at udviklingen af denne må ske ud fra en grundig og gennemarbejdet proces, før solid 
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evidens kan opnås (Maimburg og Vries, 2019, s. 39). Først når dette er opnået, kan 

implementeringen i praksis begynde (Ibid.). 

7.2 Evidence based medicine: what it is and what it isn’t 

I følgende afsnit vil der blive redegjort for David L. Sacketts teori om- og definition af 

Evidensbaseret medicin, EBM. Denne redegørelse vil løbende blive analyseret ift. 

projektets problemformulering. 

 

Ifølge Sackett defineres EBM, som den samvittighedsfulde, eksplicitte og velovervejede 

brug af bedste og nyeste evidens, i forhold til at træffe beslutninger vedrørende den 

enkelte patients behandling (Sackett, 1996, s. 71). EBM har, ifølge Sackett, til formål at 

sikre kvaliteten af enhver behandling inden for sundhedsvæsenet. 

For at kunne udøve EBM i praksis er det nødvendigt at integrere individuel klinisk 

ekspertise med den bedst tilgængelige evidens fra systematisk forskning (Sackett, 1996, 

s. 71). Med bedst tilgængelige evidens menes klinisk relevant forskning, som ikke kun er 

medicinsk grundforskning, men også patientcentrerede kliniske undersøgelser (Ibid.).  

Anskues dette ud fra projektets problemformulering, skal den bedste og nyeste evidens’ 

anvendelighed, ift. brugen af håndgreb til reducering af incidensen af OASIS, findes og 

vurderes kritisk. Herefter skal den fundne evidens’ anvendelighed medtænkes i 

beslutningen om den behandling og omsorg, som jordemoderen skal yde den fødende i 

forbindelse med  brugen af håndgreb ved caputs forløsning.  

For at jordemoderen kan udføre EBM i praksis og anvende denne til at træffe en sådan 

beslutning, skal hun inddrage sin egen kliniske ekspertise (Sackett, 1996, s. 71). Sackett 

beskriver den kliniske ekspertise, som den dømmekraft og de færdigheder som klinikeren 

erhverver sig gennem klinisk erfaring (Ibid.). En måde hvorpå den kliniske ekspertise 

bedres er ved, at den enkelte patients ønsker og rettigheder inddrages i den kliniske 

beslutningstagen om, hvilken behandling der skal udøves (Ibid.).  

Denne vurdering af bedste og nyeste evidens sammenholdt med klinikerens ekspertise 

samt patientens ønsker og rettigheder kan opsættes som tre parametre, der tilsammen 

danner EBM. Dette ses illustreret i Figur 2 på næste side.  
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Figur 2 – Illustration af de tre parametre indenfor evidensbaseret medicin (egen figur) 

 
For at jordemoderen kan udøve EBM ved caputs forløsning er det nødvendigt, at hun 

forholder sig til alle tre parametre. Hun bør forholde sig til; egen erfaring og ekspertise, 

den fødendes ønsker og rettigheder, samt den nyeste og bedste evidens bag brugen af 

håndgreb til reducering af incidensen af OASIS.  

Videre vil det sige, at jordemoderen bør forholde sig til, hvad hendes egne kliniske 

erfaringer kan mestre, samt hvad den fødende har af ønsker, i vurderingen af om den 

bedste og nyeste evidens kan inddrages i det respektive forløb, som jordemoderen står i. 

Opholdes dette mod projektets problemformulering, er det således ikke alene kvaliteten 

af evidensen vedrørende håndgreb, som er afgørende for, om den kan inddrages i 

jordemoderens praktiske virke. Derudover bør jordemoderen vurdere evidensens 

anvendelighed ud fra, hvilket forløb hun står i, ud fra hendes egen erfaring med håndgreb 

og ud fra den fødendes ønsker til presseperioden.  

Ifølge Sackett anvender gode klinikere både klinisk ekspertise og bedst tilgængelig 

evidens (Sackett, 1996, s. 71). Anvender klinikeren kun sin kliniske ekspertise eller kun 

den bedste evidens er det ikke nok. Uden klinisk ekspertise, vil praksis blive tyranniseret 

af evidens, idet selv fremragende evidens kan blive uanvendelig og upassende for 

individuelle patienter (Ibid.). Modsat risikerer den kliniske praksis, uden evidensen, at 

blive forældet og skadende for patienten (Ibid.). Ift. jordemoderens tilgang hertil, bør hun 

således ikke lade sig underkue af evidensen, men heller ikke udelade den, da væsentlig 

information om omsorgen til den fødende derved kan gå tabt. For at jordemoderen kan 

opfylde dette, bør hun hele tiden holde sig opdateret med nyeste og bedste evidens 

indenfor jordemoderfaget, og herved også evidensen bag brugen af håndgreb til 
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reducering af OASIS. Hun bør være villig til at dedikere sin tid til at læse og vurdere 

forskning (Sackett, 1996, s. 71). Derudover bør hun være villig til at tilpasse sit virke og 

endda aflægge forældede metoder, hvis nye findes bedre.  

 

Sackett lægger vægt på, at praktiseringen af EBM ikke kan nedgraderes til 

‘kogebogsmedicin’, der blot kan følges (Sackett, 1996, s. 72). De definerede parametre 

bør i stedet inkorporeres i det praktiske virke og ikke anvendes slavisk og rutinepræget 

(Ibid.). Det er evidensens opgave at informere, men aldrig dens opgave at erstatte klinisk 

erfaring (Ibid.). Sackett belyser ligeledes, at det altid er klinikeren, der står med den 

endelige beslutning om, hvorvidt den pågældende evidens kan anvendes i behandlingen 

af den enkelte patient (Ibid.).  

Overføres dette til projektets problemformulering, er det jordemoderens opgave at 

vurdere den bedste og nyeste evidens vedrørende brugen af håndgreb til reducering af 

incidensen af OASIS, uden at hun underlægger sig evidensen og gør sig til slave af den. 

Jordemoderen bør vurdere, om den foreliggende evidens kan overføres til den enkelte 

fødende ift. den fødendes ønsker og rettigheder i den pågældende situation.  

 

Når der tales om den bedste og nyeste evidens, er det især RCT-studier og reviews som 

fremhæves. Men EBM er, ifølge Sackett, ikke forbeholdt disse (Sackett, 1996, s. 72). 

Dette grundet, at nogle kliniske spørgsmål ikke kræver RCT-studier eller reviews for at 

blive besvaret (Ibid.). 

Sackett belyser, at det i stedet er nødvendigt altid at søge den bedste evidens, som findes 

til besvarelse af det kliniske spørgsmål, der ønskes besvaret (Sackett, 1996, s. 73). Selvom 

RCT-studier og reviews har en høj placering i evidenshierarkiet, er de således ikke 

nødvendigvis den bedste løsning på en given problemstilling. En problemstilling som i 

dette tilfælde er, hvorledes incidensen af OASIS kan reduceres ved hjælp af håndgreb. 

Jordemoderen må da, i denne søgning efter den bedste og nyeste evidens, fokusere på 

denne problemstilling, og hvordan den løses, frem for hvilket studiedesign der er anvendt.  
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8.0 Diskussion   

I følgende afsnit diskuteres resultaterne fra analysen af empirien og teorien ift. projektets 

problemformulering.  
 
8.1 Anvendelighed af Aasheim, et al. 

Undervejs i dette projekt er det blevet os klart, at anvendelsen af håndgreb til reducering 

af incidensen af OASIS er kompleks. I vores arbejde med forskningen på området har vi 

erfaret, at RCT-studier ikke altid kan anvendes som bedste evidens, til trods for disse 

studiers høje placering i evidenshierarkiet. I valget af studiedesign ift. at undersøge, 

hvorledes håndgreb kan anvendes til at reducere incidensen af OASIS, så har det at udføre 

et RCT-studie sine begrænsninger, da det ikke er muligt at blinde hverken 

jordemødre/obstetrikere eller de fødende kvinder.  

Dette belyses i vores analyse af reviewet ’Perineal techniques during second stage of 

labor for reducing perineal trauma’ af Aasheim, et al. (2018), hvor forskerne i dette 

review fandt frem til, at der ingen forskel kunne påvises i brugen af hands-off vs hands-

on, når det kom til reducering af incidensen af OASIS. Dog vurderede vi ligeledes, at 

dette reviews resultater skulle tages med forbehold, da de poolede studier var betydeligt 

heterogene og af så lav evidens, at resultaterne kunne være fremkommet ved en 

tilfældighed. Da vi startede dette projekt stillede vi os undrende overfor, hvorfor det er 

kohortestudier, som ligger til grund for den evidens, der udøves i praksis, når der også 

ligger RCT-studier på området. Efter en analyse af reviewet måtte vi erkende, at dets 

inkluderede studier var af nedsat kvalitet, og at reviewets resultater derfor kan være svære 

at implementere i praksis.  

Det kan dog også være en mulighed, at brugen af hands-on for nogle jordemødre er 

opstået på baggrund af traditioner frem for evidens. Deres brug af hands-on kan således 

være opstået, fordi de har arbejdet blandt andre jordemødre, som udelukkende har 

anvendt hands-on og derved også selv har taget denne måde, at forløse på, til sig. Der kan 

således være flere forklaringer på, hvorfor det er hands-on, som primært anvendes i 

praksis.  
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8.2 Anvendelighed af Laine, et al. 

Kohortestudiet ”Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the 

perineum: cohort study” af Laine, et al. (2012) påviste i stedet et samlet fald af incidensen 

af OASIS på 50%, efter interventionens implementering. Dette studie påviser, modsat 

Aasheim, et al. (2018), således en god effekt af deres interventionsprogram, som bl.a. 

indebærer hands-on. Men da vi vurderer studiet til at være af lav kvalitet, grundet risiko 

for bias, mulige fejlkilder og mangel på compliance, finder vi det relevant at diskutere 

dets resultater. Dette bl.a. fordi faldet i incidensen af OASIS skete allerede inden studiets 

intervention blev indført. Norge satte i 2004 landsdækkende fokus på at indføre tiltag, der 

havde til formål at reducere incidensen af OASIS (Laine, et al., 2012, s. 2). Så snart en 

problematik gives opmærksomhed, vil der ske en positiv effekt allerede inden et 

forbedrende tiltag indføres (Juul, 2007, s. 152). Vi mener derfor, at forskerne burde have 

forholdt sig til, at Hawthorne-effekten kunne have påvirket deres resultater og finder dette 

problematisk. På baggrund heraf kan det anfægtes, at det måske ikke udelukkende er 

interventionen, som var skyld i faldet af OASIS på Oslos Universitetshospital.  

I diskussionspapiret “Coaching a slow birth with the woman in an empowered position 

may be less harmful than routine hands-on practice to protect against severe tears in 

birth”, af  Maimburg og De Vries (2019) påpeges det ligeledes, at Hawthorne-effekten 

kan have influeret andre af de nuværende studier, der påviser en god effekt af Den norske 

model.  

 

Interventionen i studiet af Laine, et al. (2012) består af fire komponenter, men i 

fremstillingen af resultaterne er det kun komponenterne vedrørende hands-on, der 

fremhæves. Ud fra beskrivelsen af interventionsprogrammet, er det muligt at forskerne 

primært forholder sig til komponenterne vedrørende hands-on, da de er håndgribelige at 

udføre og nemme at måle på, hvorimod komponent tre og fire er mindre konkrete og 

derved sværere at vurdere og måle på. Fokus fjernes, efter vores opfattelse, således fra 

komponent tre og fire. Komponent tre som er, at kvinden skal have at vide, at hun ikke 

skal presse, defineres vagere end hands-on komponenterne.  

 

Ligeledes har forskerne ikke analyseret hver komponent selvstændigt, og derfor finder vi 

det problematisk, at forskerne konkluderer, at det er deres intervention som helhed, der 
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har en gavnlig effekt på OASIS. Hvad hvis det, at jordemoderen taler med kvinden og 

instruerer hende i ikke at presse, viser sig at have størst effekt på reduceringen af OASIS, 

og at det slet ikke er komponenterne der indebærer hands-on? Eller hvad hvis det rent 

faktisk kun er hands-on og ikke kommunikationen med kvinden, som spiller en afgørende 

rolle? 

 

Den kompleksitet, der opstår ved, at der skal udføres en intervention, bestående af fire 

komponenter påpeger Maimburg og De Vries også. Her påpeger de, at forskere som 

udfører en sådan kompleks interventionen, bliver nødt til at forholde sig til de 

usikkerheder dette kan indebære.  

 

8.3 Hands-on eller fart til reducering af OASIS 

Undervejs i vores analyse af kohortestudiet af Laine, et al. (2012), fandt vi at caputs fart 

var en mulig fejlkilde i udøvelsen af hands-on. Dette understøttes også af Maimburg og 

De Vries i deres diskussionspapir (Maimburg og Vries, 2019, s. 41). De påpeger, at hvis 

hastigheden på caput har en indflydelse på forekomsten af OASIS, bør der forskes i, 

hvordan denne kan nedsættes.  

Et bud på hvorledes caputs fart kan sænkes, kunne være bedre kommunikation med 

kvinden i presseperioden. Som det fremkom i analysen af Laine, et al. (2012), er det svært 

at udlede, hvilken indflydelse komponent tre, har haft på den faldende incidens af OASIS, 

idet komponenterne ikke selvstændigt er blevet analyseret. Men vi ser flere fordele i at 

sænke farten på caput vha. kommunikation. Brugen af kommunikation ved caputs 

forløsning sætter bl.a. ingen begrænsninger ift. kvindens fødestilling og således 

jordemoderens mulighed for at anvende sit faglige skøn til at vurdere, hvad der er bedst 

for kvinden, når caput skal forløses. Hvis jordemoderen kan anvende sit faglige skøn i 

stedet for udelukkende at anvende hands-on, bliver det muligt at anvende andre 

forebyggende tiltag mod OASIS, som fx fødekar. Kommunikation kan dog også have 

sine begrænsninger i form af sprogbarrierer, hvilket kan påvirke den relation, der bør 

opbygges i mellem kvinden og jordemoderen, for at caput kan forløses langsomt. Vores 

erfaringer er også, at nogle kvinder kan være svære at kommunikere med, hvis de er meget 

smerteforpinte eller udmattede grundet et langvarigt fødselsforløb. Her kan hands-on 

muligvis være en bedre måde at forløse caput på. Behovet for jordemoderens skøn 
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understøttes af resultaterne fra vores analyse af EBM, hvor det fremgår, at klinikerens 

ekspertise kombineret med en varetagelse af kvindens ønsker og rettigheder, er vigtige 

parametre for, at EBM kan praktiseres og høj kvalitet af klinikerens behandling derved 

kan opnås. 

 

8.4 Sackett og EBM 

I analysen af EBM fandt vi, at jordemoderen, for at udøve EBM, bør inddrage alle tre 

parametre; nyeste og bedste evidens, jordemoderens erfaringer og ekspertise samt 

kvindens ønsker og rettigheder, ligeligt.  

I lyset af dette, ser vi dog en tendens i praksis til, at den evidens der understøtter hands-

on, overtrumfer de to andre parametre. Det kan således være problematisk for nutidens 

jordemødre at vægte de tre parametre i EBM lige højt, hvis der på deres arbejdspladser er 

en retningslinje omkring forløsning, der sporer dem i én retning. 

En anden problematik i dette kunne være, hvis en jordemoder kun oplæres i at anvende 

hands-on og således ikke opnår forskellige færdigheder i at kunne forløse caput på anden 

vis. I stedet får jordemoderen kun få redskaber i sin værktøjskasse og hendes 

forudsætninger for at kunne respektere og tilpasse sig den enkelte kvindens ønsker, 

begrænses således.  

Når en ny retningslinje implementeres i praksis bør det således overvejes, hvilke 

konsekvenser det kan medføre.  

Da det primært er jordemødre, der underviser og vejleder jordemoderstuderende i 

klinikken, vil de studerende ikke få et indblik i, hvordan man ellers kan forløse, hvis 

jordemoderen kun udøver hands-on på baggrund af en retningslinje. Det kan have 

konsekvenser for fremtiden, da erfaring kan gå tabt. Som jordemoderstuderende bør man 

kunne udforske og undersøge de muligheder, som jordemoderfaget indeholder, og på den 

måde opnå erfaring. Hvis dette ikke er muligt får vi muligvis en generation af 

nyuddannede jordemødre, som kun kan handle ud fra sygehuses konkrete retningslinjer 

og ikke er oplært i at tænke ud af boksen. 

Ved udelukkende at anvende hands-on opstår der ligeledes en risiko for, at jordemoderen 

kommer til at se bort fra de ønsker til fødslen, som kvinden har, fordi disse ikke kan 

tilpasses til jordemoderens udøvelse af hands-on, og fordi jordemoderen ikke har erfaring 

med andet. 
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På baggrund af vores analyse af EBM, finder vi det således nærliggende at variere vores 

brug af forskellige håndgreb, for at kunne bevare vores kliniske ekspertise og opbygge 

erfaring. Således bevarer vi muligheden for at kunne tilpasse os hver enkelt kvinde.  

Da der endnu ikke er entydig forskning på, hvilket håndgreb der har bedst effekt til 

reduceringen af incidensen af OASIS, finder vi det ligeledes relevant at udforske og 

anvende den nuværende evidens på forskellig vis i stedet for entydigt at ty til hands-on. 

Dette forudsætter dog, at der gives frihed hertil, hvilket vi ser en udfordring i på 

forskellige fødeafdelinger i Danmark. Da vores kliniske del af jordemoderuddannelsen 

foregår på syv forskellige fødeafdelinger, har vi fra vores medstuderende erhvervet os 

viden om, hvordan brugen af hands-on er implementeret på andre fødesteder, end der 

hvor vi har været i praktik. Vi er blevet informeret om, at nogle af disse fødeafdelinger 

har taget DSOG’s guideline til sig, og ud fra dette ændret deres praksis. På Odense 

Universitets Hospital skal alle jordemødre fx certificeres i hands-on, før de kan blive 

ansat. Derudover bliver de løbende superviseret, i deres anvendelse heraf, af kliniske 

vejledere. På Sygehus Sønderjylland har man valgt at indføre Modificeret rietgens 

manøvre (Det finske håndgreb) og oplære alle jordemødrene i dette håndgreb. På Sygehus 

Lillebælt har man valgt ikke at ændre praksis. Her er det op til hver enkelt jordemoder at 

udføre det håndgreb, som hun finder bedst. Praksis er således ikke ens. Den væsentligste 

problematik er i vores øjne dog, at hvis jordemoderen pålægges at udføre ét bestemt 

håndgreb, så begrænses hun i at udøve EBM.  

 

8.5 Den norske model i praksis 

Ud fra vores analyser, har vi fundet frem til, at der mangler yderligere forskning af højere 

kvalitet, når det kommer til evidensen bag brugen af håndgreb til reducering af incidensen 

af OASIS. Dog er hands-off vs hands-on en kompleks intervention, hvor det er svært at 

blinde, hvilket medfører risici for bias. Således mindskes muligheden for at opnå 

forskning af høj kvalitet.  

Hver fødeafdeling må aktivt vurdere, hvilke tiltag til reducering af OASIS, de vil indføre. 

Kompromiset er blevet, på nogle fødegange, at anvende Den norske model eller lignende 

udgaver af denne, da denne har påvist en gavnlig effekt, til trods for disse studiers 

metodemæssige udfordringer. Som jordemødre må vi derfor tolke al evidens bag 

håndgreb med forbehold og ligeledes anvende den i praksis med forbehold. Ud fra EBM 
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er det samtidig jordemoderens opgave at tilpasse den nuværende evidens til sin egen 

ekspertise og den individuelle kvinde. Her sætter vi spørgsmålstegn ved, hvorvidt Den 

norske model giver plads til dette, da den muligvis stiller limiterende krav i form af 

begrænset brug af fødestillinger, et muligt manglende fokus på kommunikation og ringe 

mulighed for at efterleve kvindens ønsker i praksis. 

 

8.6 Hands-on, men hvad med alt det andet? 

I praksis er vores erfaring, at hands-on opfattes som den ”rigtige” måde at forløse caput 

på, hvis man vil mindske risikoen for at kvinden brister. Vi oplever således, at anden 

evidens vedrørende forebyggende tiltag, til reducering af incidensen af OASIS, bliver 

nedprioriteret. Denne observation understøtter Maimburg og De Vries, i deres 

diskussionspapir. Her kritiserer de nuværende praksis for at glemme, at der findes andre 

måder at sænke incidensen af OASIS på. Maimburg og De Vries mener, at der ikke 

udelukkende bør fokuseres på, hvilke håndgreb der anvendes ved caputs forløsning, men 

at der også bør inddrages supplerende alternativer (Maimburg og Vries, 2019, s. 40).  

I kohortestudiet af Laine, et al. (2012) fremstår hands-on som den bedste måde at reducere 

incidensen af OASIS på, og alternativer til hands-on drøftes således ikke. Disse 

alternativer bliver derimod undersøgt i reviewet af Aasheim, et al. (2018). 

Reviewet har generelt svært ved at konkludere på dets studier, men kommer dog alligevel 

frem til, at supplerende tiltag, såsom varme klude samt massage af perineum, kan have 

en reducerende effekt på risikoen for OASIS. 

 

Med afsæt i EBM er det ikke forkert, at jordemoderen ønsker at anvende hands-on, så 

længe hun ikke går på kompromis med kvindens ønsker, eller sin egen erfaring og 

ekspertise. 

En problematik kan dog opstå, hvis jordemoderen fx beder kvinden om at komme op af 

fødekaret, og føde på fødelejet, fordi jordemoderen her kan udøve hands-on, selvom der 

ingen faglig indikation er for, at kvinden ikke kan blive i vandet og føde der. Ifølge Laine, 

et al. (2012) vil jordemoderen, ved at udføre hands-on, mindske kvindens risiko for at 

pådrage sig OASIS. Dog er der anden evidens, der peger på at kvindens risiko for at 

pådrage sig OASIS muligvis mindskes, hvis hun føder i vand, da vandfødsler giver øget 

mobilitet og bedre fleksibilitet i bækkenet (Nutter, et al., 2014). 
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Der opstår således et problematisk paradoks, når jordemoderen vælger at udøve hands-

on med kvinden på fødelejet, til trods for at kvindens risiko for OASIS, muligvis allerede 

var mindsket, fordi kvinden var i vand.  

Når jordemoderen har så stort et fokus på at mindske kvindens risiko for OASIS via 

hands-on, stiller vi spørgsmålstegn ved, om jordemoderen i dette arbejde går på for stort 

et kompromis med andre aspekter af fødslen. 

 

8.7 Implementering af evidensen i praksis  

DSOG’s definering af Den norske model, indebærer at perineum skal være synligt, når 

caput forløses (DSOG, 2015, s. 47). Der står ingen steder, at perineum skal være synligt 

under hele presseperioden. I klinikken ser vi dog, at det ofte er det, der praktiseres. Vi 

oplever, at kvinden ofte opfordres til at lægge sig på lejet fra første presseve, så 

jordemoderen kan være klar til at udføre hands-on. I vores øjne ville det være mere 

optimalt at mobilisere kvinden og evt. udnytte tyngdekraften ved at få kvinden til at stå 

op undervejs i presseperioden. Ser vi på definitionen af interventionen i studiet af Laine, 

et al. (2012), beskrives det, at det er nok, at perineum er synligt- og at der udføres hands-

on under de sidste få presseveer, når caput kroner. Disse beskrivelser ligger begge op til, 

at det først er til sidst i presseperioden, at jordemoderen skal have sine hænder på 

perineum og udføre hands-on. Vi ser i praksis således en fejltolkning fra jordemødres 

side i brugen af Den norske model og lignende interventioner, der resulterer i, at kvinden 

kommer op på fødelejet langt før, det er nødvendigt.  

Beskrivelserne burde understøtte, at kvinden kan bevæge sig frit helt indtil de sidste veer 

i presseperioden, hvorefter jordemoderen først dér kan opfordre hende til at indtage en 

fødestilling, der muliggør udøvelsen af hands-on. Dette har efter vores opfattelse flere 

positive følger. Hvis kvinden kun ligger ned i de sidste presseveer, understøttes bl.a. 

caputs nedtrængning, fordi kvinden indtil da kan mobilisere frit. Ligeledes kan det tænkes 

at kvinden vil få en bedre oplevelse af fødslen, idet hun selv et langt stykke hen ad vejen 

får lov at bestemme, hvilken stilling hun finder bedst at være i. 

 

Vi ser derudover en udfordring i udførelsen af hands-on ift. jordemoderens arbejdsmiljø. 

Vi ved af egen erfaring, hvor fysisk hårdt det kan være for fingre, hænder, skuldre og ryg, 

at udføre hands-on. For når man som jordemoder skal holde så tæt på perineum med kun 
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to fingre, og presse sammen, for at lette presset på commisura posterior, kan det ikke 

undgås at have en betydning for fingre og hænders slitage. 

Vi ved af erfaring at jordemødre på Sygehus Sønderjylland skal anvende hands-on fra 

caput er synligt, til det er forløst og således ikke først, når caput kroner. I sådanne tilfælde 

kan jordemoderen komme til at være fastlåst i samme stilling, og måske i en unaturlig 

stilling, i lang tid, hvilket ikke er godt for ryg og krop.  

9.0 Kritisk refleksion over projektets metode  

I følgende afsnit vil der blive udført en kritisk refleksion over styrker- og svagheder ved 

projektets valgte metode. 

Vi valgte, at projektet ud fra problemformuleringen skulle tage afsæt i positivismen og 

Poppers falsifikationsteori, da denne teori ligger til grund for kvantitative studier. 

Med udgangspunkt i projektets problemstilling og problemformulering, ser vi dog 

relevans i også at have inddraget kvalitative studier, da dette kunne have bidraget til en 

bredere og mere nuanceret forståelse af projektets emne. 

Til dette kunne vi fx have lavet en spørgeskemaundersøgelse henvendt til jordemødre for 

at afdække deres anskuelser og holdninger til brug af håndgreb til reducering af OASIS. 

Derudover kunne vi have belyst kvindens fysiske og psykiske oplevelser i fødsels- eller 

efterforløbet med OASIS. Ligeledes kunne vi have belyst kvindens vinkel på 

jordemoderens brug af håndgreb, og hvilken betydning det kan have for kvinden. Vi 

kunne have belyst de omkostninger OASIS har for samfundet, samt hvilken påvirkning 

hands-on har for det neonatale outcome. Dette er faktorer, som vi er bekendte med, kunne 

have haft relevans for projektet. På baggrund af projektets begrænsede omfang- og 

tidsramme, har vi været nødt til at afgrænse os herfra.  

Vi mener dog, at vi ved udelukkende at have benyttet en kvantitativ tilgang, har haft rig 

mulighed for få afdækket projektet ud fra et naturvidenskabeligt perspektiv. Ved kun at 

have haft fokus på én videnskabsretning har vi bedre kunne klarlægge empirien, hvilket 

har resulteret i et håndgribeligt og konkret projekt.  

 

Vi valgte at benytte en struktureret litteratursøgning med udgangspunkt i PICO-modellen, 

hvor vi brugte afgrænsende emneord og MeSH-Termer, da vi søgte efter empiri. I 
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forbindelse med dette kan vi evt. have forpasset litteratur, der kunne have relevans for 

problemformuleringen. Dertil skal nævnes vores sproglige begrænsninger, da vi har valgt 

kun at søge på engelske-, danske-, norske- og svenske studier. Derfor kan der være anden 

relevant litteratur, vi har overset. Dette søgekriterie tilføjede vi dog først som sidste led i 

vores søgestrategi, da vi havde opnået en bred men fokuseret søgning, og vi mener derfor, 

at risikoen for at have overset relevant litteratur er lav. Grundet projektets omfang har vi 

været nødsaget til at selektere i vores litteratur, og vi er derfor bevidste om, at vi har 

fravalgt andre norske interventionsstudier med samme fokus, som det vi har valgt. Dette 

kunne have bidraget til en bredere forståelse af Den norske model, og hvad der er gået 

forud for implementeringen af denne. Derudover er upublicerede studier ikke blevet 

inkluderet i dette projekt. Ligeledes fandt vi, i vores søgestrategi, frem til 13 artikler der 

kunne have haft relevans ift. projektets problemformulering. Efter gennemlæsning endte 

vi dog kun ud med de tre artikler, som vi mente havde størst relevans ift. projektets 

problemformulering. Vi vurderer dog, at det kunne have været relevant at inddrage 

yderligere studier. Dette især fordi håndgreb er et komplekst emne med mange aspekter 

at belyse. Det har dog ikke været muligt grundet projektets begrænsede omfang. Vi er 

opmærksomme på, at en større samling af relevant empiri til besvarelse af 

problemformuleringen, kunne have nuanceret svaret på vores problemformulering, samt 

givet os en dybere forståelse af emnet. Dette har dog, ligeledes, ikke været en mulighed 

på grund af projektets begrænsede omfang og tidsramme. 

10.0 Konklusion 

Dette projekt søgte at undersøge evidensen bag anvendelsen af håndgreb til reducering af 

incidensen af OASIS, samt hvorledes jordemoderen kunne anvende denne evidens i 

praksis. 

I vores arbejde hermed har vi erfaret at den nuværende forskning vedrørende dette, er 

sparsom og divergerende. Dette erfarede vi ud fra de resultater vores søgestrategi gav, da 

antallet af kvantitative studier vedrørende håndgreb som primærintervention til 

reducering af OASIS, var sparsomt. Ligeledes erfarede vi undervejs i vores analyse af 

vores udvalgte studier, Laine, et al. (2012) og Aasheim, et al. (2018), at den evidens der 

foreligger, er af hhv. lav- og moderat kvalitet. 
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Ud fra dette kan det konkluderes, at yderligere og bedre forskning på området ville være 

relevant og nødvendig, for at kunne afdække hvilke håndgreb, der har bedst effekt til 

reducering af OASIS. Dette kan konkluderes på baggrund af reviewet af Aasheim, et al. 

(2018), hvis udfald påviste, at der ikke endegyldigt kan påvises en statistisk signifikant 

forskel i incidensen af OASIS afhængigt af, om der anvendes hands-off eller hands-on. 

Dog vurderes reviewets resultater ikke at være  helt pålidelige, da reviewet er blevet 

vurderet at være af lav kvalitet, da det har inddraget studier af betydelig heterogenitet og 

med en høj risiko for bias.  

Med afsæt i vores diskussion blev det i projektet også fundet, at der kan sås tvivl om, 

hvorvidt hands-on i sig selv, anvendt ved caputs forløsning, har en indflydelse på 

reduceringen af OASIS. 

Dette kan konkluderes på baggrund af kohortestudiet af Laine, et al. (2012), hvor vi i 

vores analyse fandt, at det ikke kan påvises, hvorvidt hands-on som enkeltstående 

komponent, har en positiv effekt på risikoen for OASIS. Dette kan konkluderes, da 

studiets resultater fremkommer af et samlet interventionsprogram, bestående af fire 

komponenter, hvor hver enkelt komponent ikke er blevet analyseret selvstændigt.  

 

I projektet er det blevet belyst, at jordemoderens anvendelse af evidensen bag håndgreb 

til reducering af OASIS er kompleks, da evidensen er divergerende til trods for, at det 

primært er hands-on tilgange, som praktiseres på de fleste danske fødeafdelinger. 

Interventionsprogrammet i Laine, et al. (2012) konkluderes dog, ud fra projektets analyser 

og diskussion, at give gode resultater i praksis, hvorfor det kan retfærdiggøres, at anvende 

dette.  

Ud fra vores analyse af Sacketts teori om EBM, fandt projektet dog en anerkendelse af 

vigtigheden i ikke udelukkende at fokusere på de studier med de bedste resultater, men i 

stedet huske, at evidensen bag anvendelsen af håndgreb er ringe. Der kan således ikke 

forefindes et endegyldigt svar på, hvilket håndgreb til forløsning af caput, der bør 

anvendes i praksis. Med afsæt i EBM kan det således i dette projekt konkluderes, at en 

bedre løsning ville være, at jordemoderen anvendte EBM til at vægte hvilket håndgreb 

hun ville anvende, fra gang til gang, alt efter hvilken kvinde hun fødte med. Projektet kan 

ud fra analysen af reviewet af Aasheim, et al. (2018), som ligger højest i evidenshierarkiet 

sammenlignet med kohortestudiet af Laine, et al. (2012), som ligger lavere, konkludere, 
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at det ikke nødvendigvis er de højest rangerede studiedesigns, som besidder den bedste 

evidens, når det kommer til anvendelsen af håndgreb til reducering af OASIS. 

Jordemoderens anvendelse af evidensen bag håndgreb i praksis, kan således ikke 

generaliseres og almengøres i form af én retningslinje, der pålægger jordemoderen kun at 

udføre fx hands-on. Projektet konkluderer således, at evidensen i stedet bør tilpasses den 

enkelte kvinde, samtidig med at der tages højde for jordemoderens kliniske ekspertise og 

erfaringer. Lykkes dette, vil jordemoderen med fordel kunne anvende EBM i praksis og 

således sikre sig, at den enkelte kvinde får den bedst mulige omsorg. 

Overordnet kan det således konkluderes, at anvendelsen af hands-on som 

primærintervention til at reducere incidensen af OASIS, er tvivlsom og kræver yderligere 

forskning. Med afsæt i dette kan det konkluderes, at jordemoderens anvendelse af den 

nuværende evidens på området, således bør differentieres og ikke bør gøres rutinemæssig, 

da evidensen bag hands-on ikke er af stærk nok kvalitet, til at dette kan retfærdiggøres. 

Projektet konkluderer at en løsning i stedet kunne være, at der i den danske praksis, gives 

plads til, at jordemoderen, med afsæt i EBM, kan udøve det håndgreb hun finder bedst i 

en given fødselssituation og derved kan forene evidensen med sin kliniske ekspertise samt 

kvindens ønsker og rettigheder. 

11.0 Perspektivering 

Dette projekt giver ikke et entydigt svar på, hvilke håndgreb der bedst reducerer kvindens 

risiko for at pådrage sig OASIS. Vi er efter udførslen af dette projekt, blevet klogere på, 

at evidensen bag håndgreb til reducering af OASIS er sparsom og divergerende. Dette 

fordi håndgreb er en kompleks intervention, der er vanskelig at forske i. Dette projekt 

viser dog, at der til trods for denne kompleksitet er behov for yderligere forskning. 

Fremtidig forskning bør dog tage højde for de fundne problematikker, der kan opstå 

undervejs i forskningen af håndgreb til reducering af OASIS. Projektet har belyst at der i 

RCT-studier vedrørende håndgreb er problemer med blinding. Ligeledes belyser det, at 

kohortestudierne på området er modificerede, idet de sammenligner to tidsperioder, 

hvilket også er problematisk. Fremtidig forskning bør derfor tage højde for disse 

problematikker for at opnå bedre forskning.  
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Ligeledes kan dette projekt anvendes til at belyse problematikken i, at der på nuværende 

tidspunkt primært anvendes hands-on i praksis, på baggrund af studier af moderat 

kvalitet. Vi anser derfor vores projekt som et relevant grundlag for, at en faglig dialog 

kunne opstå, blandt jordemødre og obstetrikere, på forskellige fødeafdelinger i landet.  

Projektet kan også anvendes til at skabe opmærksomhed om den problematik, projektet 

fandt, i jordemødrenes tolkning af nuværende guidelines- og studiers definition af hands-

on. Her kan projketet anvendes til at sætte fokus på, at det først er til sidst i presseperioden, 

at hands-on bør udføres og ikke allerede fra første presseve.  

Ligeledes finder vi det relevant, at anvende vores projekt som afsæt og motivation for, at  

implementere en anden tilgang til håndgreb end den nuværende. Vi mener, at fokus bør 

flyttes fra hands-on til i stedet at beskue bristnings-problematikken i et bredere 

perspektiv. Vi har i projektet allerede belyst, at der findes andre tiltag, såsom varme klude 

på perineum og perineal massage, der også kan reducere risikoen for OASIS (Aasheim, 

et al., 2018). Projektet lægger således op til, at andre tiltag til reducering af OASIS ikke 

må glemmes og at hands-on i stedet bør indgå som ét redskab af mange i jordemoderens 

værktøjskasse. 
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Jordemoderfaglig problemstilling: 

Vi oplever en divergens i brugen af håndgreb til reducering af bristninger. Vi er 
udelukkende blevet oplært i at anvende hands-on, og vi stiller os undrende over for at 
vi ikke er blevet introduceret for andre forløsningsmetoder. Vi har derfor formuleret 
følgende forskningsspørgsmål: Hvilke håndgreb anvendt under fødslen kan forebygge 
bristninger?  
 

Problemformulering: 

Hvad er evidensen bag brugen af håndgreb til reducering af incidensen af OASIS, og 
hvordan kan jordemoderen anvende denne evidens praksis?  

 

Søgeord og inddeling i blokke: 

Problemformuleringen inddeles i blokke på baggrund af de centrale nøgleord, der er i 

problemformuleringen. Antallet af blokke varierer alt efter, hvad det er man ønsker svar 

på. Hvis man på baggrund af sin litteratursøgning ønsker svar på mere end ét spørgsmål, 

bør man opstille det tilsvarende antal bloksøgninger. Fx: hvis ens problemformulering 

består af to forskellige spørgsmål, der begge skal belyses ved hjælp af to forskellige vi-

denskabelige artikler, da bør der også opstilles to separate skemaer, da søgningen ellers 

ikke kan udføres systematisk. Lokalisér derudover danske og engelske synonymer til de 

enkelte søgeord og notér også disse i søgeprotokollen. Overvej eventuelt trunkering og 

maskering. 
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 Blok 1  Blok 2 Blok 3 

Søgeord 
 
 
 

Fødsel Håndgreb Bristninger 

Danske synony-
mer, overtermer 
og undertermer 
såfremt der sø-
ges i danske da-
tabaser 
 
 

Førstegangsfødende 
Flergangsfødende 
 

Modificeret rietgens 
”den norske model” 
”den finske model” 
Pistolgreb 

 

Engelske syno-
nymer, overter-
mer og under-
termer såfremt 
der søges i in-
ternationale da-
tabaser 
Overvej også 
evt. latinske ud-
træk 

Labour* 
Labor* 
Birth* 
Delivery* 
Parturition* 
Second stage of labour  
Second stage of labor 
Labour stage, second 
Labor stage, second 
Childbirth* 
 
 

Hands off 
Hands on 
HOPE 
Modified ritgen* maneuver 
Modified ritgen* maneuver 
Hands poised 
Ritgen* maneuver 
Manual assistance 
Hands-on 
Hands-off 
Hands-poised 
Perineum protection 
Perineal protection 

Perineal trauma* 
Perineal tissue trauma*  
Perineal tear* 
Perineal injury 
Perineal injuries 
Perineal rupture* 
Sphincter rupture*  
Perineal laceration* 
Genital tract trauma* 
OASIS 
Third degree tear* 
Fourth degree tear* 
Anal sphincter 
Anal laceration* 

MeSH termer  
 
 

Parturition [MeSH 
Terms] 
Delivery, obstetric 
[MeSH Terms] Labor, 
obstetric [MeSH 
Terms] 

 Birth injuries [MeSH 
Terms] 
Anal Canal [MeSH 
Terms] 

Cinahl Subject 
Headings 

Labor 
Childbirth 
Delivery, obstetric 

  

 

Informationskilder: 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 
(databaser, søgemaskine, internet-hjemmesider m.v.) 
Pubmed Vi har valgt at søge i databasen PubMed, da denne er en af 

National Library of Medicine’s vigtigste bibliografiske databaser 
(Lund et al. 2014, s. 49). Pubmed indeholder mere end 5.500 
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sundhedsvidenskabelige tidsskrifter med mere end 28 millioner 
artikler (Pubmed.dk, 2019).  
 

Cinahl Vi har søgt i CINAHL da denne database indeholder blandt 
andet sygeplejefaglig- og paramedicinsk litteratur (Lund et al. 
2014, s. 49) 
 

Cochrane Vi har søgt litteratur i databasen Cochrane, da denne synes at 
have en høj troværdighed og har mere end 700.000 artikler. 
Cochrane Library’s CENTRAL database arbejder på interna-
tionalt, at identificere alle randomiserede kliniske undersøgelser 
(RCT-studier), og indeholder derfor hovedsageligt disse (Lund 
et al. 2014, s. 48) 
 

SveMed+ Vi har lavet en søgning i SveMed+ for at afdække eventuelle 
skandinaviske studier. 
 

Google Scholar Vi har søgt i Google Scholar for at afdække om der var litteratur 
som ikke blev fundet i de 4 databaser. Vi brugte også 
søgemaskinen for at finde relevante emneord til vores søgninger.  

 

 

Søgninger:  

Nedenfor ses de gennemførte relevante søgninger i de forskellige databaser. Disse er 

udført på baggrund af identificerede søgeord sammensat af de boolske operatorer Or og 

AND. 

Database: 
PubMed 
Dato: 28. marts 19 
Antal hits: 102 
Antal relevante 
hits: 13 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Labour* 
Labor* 
Birth* 
Delivery* 
Parturition* 
Second stage of la-
bour  
Labor stage, second 
Childbirth* 
 

Hands off 
Hands on 
HOPE 
Modified ritgen 
maneuver* 
Modified ritgens 
maneuver* 
Hand poised 
Ritgen maneuver 

Perineal trauma* 
Perineal tissue 
trauma*  
Perineal tear* 
Perineal injury 
Perineal injuries 
Perineal rupture* 
Sphincter rupture*  
Perineal lacera-
tion* 
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Genital tract 
trauma* 
OASIS 

MeSH-Termer Parturition [MeSH 
Terms] 

  

 

 

Efter vores første søgning i PubMed, vurderede vi, at vores søgefelt blev for snævert. Vi 

forsøgte derfor at finde flere fritekstord samt flere kontrollerede emneord. 

Vi forsøgte at sætte blok 1 AND blok 3 sammen, hvilket gav 1342 hits. Dette blev 

vurderet som for bredt, og der blev foretaget en ny søgning.  

 

Database: 
PubMed 
Dato: 2. april 19 
Antal hits: 1150 
Antal relevante 
hits:  

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Labour* 
Labor* 
Birth* 
Delivery* 
Parturition* 
Second stage of la-
bour  
Labor stage, second 
Childbirth* 
 

Hands off 
Hands on 
HOPE 
Modified ritgen 
maneuver* 
Modified ritgens 
maneuver* 
Hand poised 
Ritgen maneuver 
Manual assistance 
Hands-on 
Hands-off 
Hands-poised 
Perineum protec-
tion 
Perineal protection 

Perineal trauma* 
Perineal tissue 
trauma*  
Perineal tear* 
Perineal injury 
Perineal injuries 
Perineal rupture* 
Sphincter rupture*  
Perineal lacera-
tion* 
Genital tract 
trauma* 
OASIS 
Third degree tear* 
Fourth degree tear* 
Anal sphincter 
Anal laceration* 

MeSH-Termer Parturition [MeSH 
Terms] 
Delivery, obstetric 
[MeSH Terms] La-
bor, obstetric 
[MeSH Terms] 

 Lacerations 
[MeSH Terms] 
Wounds and inju-
ries [MeSH Terms] 
Rupture [MeSH 
Terms] 

  
AND AND 
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Efter vores anden søgning i PubMed fandt vi for mange hits, og vi vurderede derfor at 

vi var nød til at indsnævre vores søgeord. Vi gik derfor ikke videre med de 1150 artikler 

men foretog i stedet en ny søgning.  

 

Database: 
PubMed 
Dato: 2. april 19 
Antal hits: 206 
Antal relevante 
hits: 7 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Labour* 
Labor* 
Birth* 
Delivery* 
Parturition* 
Second stage of la-
bour  
Second stage of la-
bor 
Labour stage, sec-
ond 
Labor stage, second 
Childbirth* 
 
 

Hands off 
Hands on 
HOPE 
Modified ritgen* 
maneuver 
Modified ritgen* 
maneuver 
Hands poised 
Ritgen* maneuver 
Manual assistance 
Hands-on 
Hands-off 
Hands-poised 
Perineum protec-
tion 
Perineal protection 

Perineal trauma* 
Perineal tissue 
trauma*  
Perineal tear* 
Perineal injury 
Perineal injuries 
Perineal rupture* 
Sphincter rupture*  
Perineal lacera-
tion* 
Genital tract 
trauma* 
OASIS 
Third degree tear* 
Fourth degree 
tear* 
Anal sphincter 
Anal laceration* 

MeSH-Termer Parturition [MeSH 
Terms] 
Delivery, obstetric 
[MeSH Terms] La-
bor, obstetric 
[MeSH Terms] 

 Birth injuries 
[MeSH Terms] 
Anal Canal [MeSH 
Terms] 

 

 

Database: Cinahl 
Dato: 28. marts 19 
Antal hits: 59 
Antal relevante 
hits: 18 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Labour* 
Labor* 
Birth* 
Delivery* 
Parturition* 

Hands off 
Hands on 
HOPE 
Modified ritgen 
maneuver* 

Perineal trauma* 
Perineal tissue 
trauma*  
Perineal tear* 
Perineal injury 
Perineal injuries 
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Second stage of la-
bour  
Labor stage, second 
Childbirth* 
 

Modified ritgens 
maneuver* 
Hand poised 
Ritgen maneuver 

Perineal rupture* 
Sphincter rupture*  
Perineal lacera-
tion* 
Genital tract 
trauma* 
OASIS 

Cinahl Subject 

Headings 

   

 

Udfaldet af PubMed søgningen samme dag, gjorde at vi vurderede, at en ny søgning var 

nødvendig. Vi ændrede derfor også på søgeordene i Cinahl for at opnå et større søgefelt.  

 

Database: Cinahl 
Dato: 2. april 19 
Antal hits: 54 
Antal relevante 
hits: 7, dog 
grundet 
gentagelser af 
artikler i 
databaserne endte 
vi med 2 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Labour* 
Labor* 
Birth* 
Delivery* 
Parturition* 
Second stage of la-
bour  
Second stage of la-
bor 
Labour stage, sec-
ond 
Labor stage, second 
Childbirth* 
 
 

Hands off 
Hands on 
HOPE 
Modified ritgen* 
maneuver 
Modified ritgen* 
maneuver 
Hands poised 
Ritgen* maneuver 
Manual assistance 
Hands-on 
Hands-off 
Hands-poised 
Perineum protec-
tion 
Perineal protection 

Perineal trauma* 
Perineal tissue 
trauma*  
Perineal tear* 
Perineal injury 
Perineal injuries 
Perineal rupture* 
Sphincter rupture*  
Perineal lacera-
tion* 
Genital tract 
trauma* 
OASIS 
Third degree tear* 
Fourth degree 
tear* 
Anal sphincter 
Anal laceration* 

Cinahl Subject 

Headings 

Labor 
Childbirth 
Delivery, obstetric 
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Database: 
Cochrane 
Dato: 28. marts 19 
Antal hits: 131 
Antal relevante 
hits: 6 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Labour* 
Labor* 
Birth* 
Delivery* 
Parturition* 
Second stage of la-
bour  
Labor stage, second 
Childbirth* 
 

Hands off 
Hands on 
HOPE 
Modified ritgen 
maneuver* 
Modified ritgens 
maneuver* 
Hand poised 
Ritgen maneuver 

Perineal trauma* 
Perineal tissue 
trauma*  
Perineal tear* 
Perineal injury 
Perineal injuries 
Perineal rupture* 
Sphincter rupture*  
Perineal lacera-
tion* 
Genital tract 
trauma* 
OASIS 

    

 

Udfaldet af PubMed søgningen samme dag, gjorde at vi vurderede en ny søgning var 

nødvendig. Vi ændrede derfor også på søgeordene i Cochrane for at opnå et større 

søgefelt.  

Database: 
Cochrane 
Dato: 2. april 19 
Antal hits: 856 
Antal relevante 
hits: 7, dog 
grundet 
gentagelser af 
artikler i 
databaserne endte 
vi med 2 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Labour* 
Labor* 
Birth* 
Delivery* 
Parturition* 
Second stage of la-
bour  
Second stage of la-
bor 
Labour stage, sec-
ond 
Labor stage, second 
Childbirth* 
 
 

Hands off 
Hands on 
HOPE 
Modified ritgen* 
maneuver 
Modified ritgen* 
maneuver 
Hands poised 
Ritgen* maneuver 
Manual assistance 
Hands-on 
Hands-off 
Hands-poised 
Perineum protec-
tion 
Perineal protection 

Perineal trauma* 
Perineal tissue 
trauma*  
Perineal tear* 
Perineal injury 
Perineal injuries 
Perineal rupture* 
Sphincter rupture*  
Perineal lacera-
tion* 
Genital tract 
trauma* 
OASIS 
Third degree tear* 
Fourth degree 
tear* 
Anal sphincter 
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Anal laceration* 

 

Database: 
SveMed+ 
Dato: 2. april 19 
Antal hits: 0 
Antal relevante 
hits: 0 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Labour* 
Labor* 
Birth* 
Delivery* 
Parturition* 
Second stage of la-
bour  
Second stage of la-
bor 
Labour stage, sec-
ond 
Labor stage, second 
Childbirth* 
 
 

Hands off 
Hands on 
HOPE 
Modified ritgen* 
maneuver 
Modified ritgen* 
maneuver 
Hands poised 
Ritgen* maneuver 
Manual assistance 
Hands-on 
Hands-off 
Hands-poised 
Perineum protec-
tion 
Perineal protection 

Perineal trauma* 
Perineal tissue 
trauma*  
Perineal tear* 
Perineal injury 
Perineal injuries 
Perineal rupture* 
Sphincter rupture*  
Perineal lacera-
tion* 
Genital tract 
trauma* 
OASIS 
Third degree tear* 
Fourth degree 
tear* 
Anal sphincter 
Anal laceration* 

    

 

Vi forsøgte kun at sammensætte blok 1 AND blok 3, og vi fik herefter 33 hits. Ingen af 

disse blev vurderet relevante.  
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Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen: 

Inklusion / eksklusion Begrundelse  

Publikationsår / tidsperiode: 
Der søges inden for tidsperioden 2009-
2019 

 

For at opnå den nyeste viden, blev alle 
artikler ældre end 10 år ekskluderet. 
 

Sprog: 
Dansk, engelsk, norsk og svensk 

Vi har kun valgt artikler på dansk, engelsk, 
norsk og svensk. Dette for at vi kunne læse 
og forstå artiklerne.  

Studiedesign: 
Kvantitativt 

Vi har valgt kun at inddrage kvantitative 
studier, da dette udelukkende findes 
relevant til besvarelse af vores 
problemformulering.  

Geografi: 
Europa og Skandinavien 
 
 

Vi har undervejs i vores søgning, været 
bevidste om hvilke lande studierne er 
foretaget i. I første omgang ekskluderede vi 
ikke studierne på baggrund heraf. Først ved 
gennemlæsning af abstracts, er de artikler 
som ikke blev vurderet sammenlignelige 
med Danmark blevet ekskluderet.  
Vi har valgt at inddrage studier fra Europa 
og Skandinavien da disse landsdele 
vurderes sammenlignelige med 
befolkningen og sygehusvæsenet. Særligt 
sammenligneligheden med Skandinavien 
vurderes god, da det oftest er det tætteste vi 
kommer på sammenlignelige forhold.  

Andre specifikke afgrænsninger: 
Ingen 

 

 

De 11 artikler som blev gennemlæst: 

- A Multicenter Interventional Program to Reduce the Incidence of Anal Sphincter 

Tears – Hals, et al 2010 

- The impact of an intervention programme employing a hands-on technique to 

reduce the incidence of anal sphincter tears: interrupted time-series reanalysis – 

Freithem, et al 2013 
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- The effect of ‘‘hands on’’ techniques on obstetric perineal laceration: A struc-

tured review of the literatur – Wang, et al 2015 

- Modified Ritgen’s Maneuver for Anal Sphincter Injury at Delivery – Jönsson, et 

al 2008 

- Manual perineal support at the time of childbirth: a systematic review and meta-

analysis – S. Bulchandani, et al 2015 

- Is Ritgen’s maneuver associated with decreased perineal lacerations and pain at 

delivery? – Aquino, et al 2019 

- Importance of Individual Elements for Perineal Protection in Childbirth: An In-

terventional, Prospective Trial – Rasmussen, et al 2018 

- Reducing the incidence of obstetric sphincter injuries using a hands-on tech-

nique: an interventional quality improvement project – Rasmussen, et al 2016 

- Perineal techniques during second stage of labour for reducing perineal trauma 

– Aasheim, et al 2017 

- Perineal injury associated with hands on/hands poised and directed/ undirected 

pushing: A retrospective cross-sectional study of non-operative vaginal births, 

2011–2016 – Lee, et al 2018 

- Incidence of obstetric anal sphincter injuries after training to protect the peri-

neum: cohort study – Laine, et al 2012  
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14.0 Bilag 2 
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