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Post partum blødning efter vaginal fødsel 

Baggrund og problemafgrænsning 

Hvert år fødes der ca. 58.000 børn i Danmark (Danmarks statistik), hvilket gør graviditet og fødselsforløb til 

den hyppigste sundhedsydelse i Danmark. Forebyggelse, forbedret behandling og rehabilitering i 

forbindelse med graviditet, fødsel og barsel har derfor et stort potentiale for, at skabe øget sundhed og 

reducere forbruget af økonomiske ressourcer (Maimburg, R., 2011; Brot, C. & Poulsen, A. , 2013). 

Post Partum blødning (PPH) forekommer ved 5 – 15 % af alle fødslerne i Danmark (Ulbjerg, N. et al., 2014). 

Definitionen af PPH varierer i litteraturen, hvilket kan skyldes at diagnosticering af PPH er subjektiv og med 

deraf følgende et ofte et unøjagtigt skøn af blodtab (Knight M et al., 2009; Biguzzi E et al (2012); Dahlke JD 

et al., 2015). WHO (2012) definere PPH som blødning > 500 ml eller mere indenfor 24 timer efter fødslen, 

mens alvorlig PPH defineres som et blodtab på 1000 ml eller mere inden for samme tidsramme. Efter en 

ukompliceret vaginal fødsel er den tilladelige blødning inden for de første 24 timer ≤ 500 ml. Overstiger 

PPH 500 ml klassificeres den som en patologisk blødning.  Hvis blødningen er vedvarende og skønnes >500 

ml kræver situationen umiddelbar og intensiv handling fra jordemoderen og øvrige samarbejdende 

fagprofessionelle, idet tilstanden kan blive livstruende (RCOG, 2009; WHO, 2012; Rath WH, 2011; Weeks, A, 

2014; Ford JB, 2015). 

Blødning post partum kan skyldes risikofaktorer forud for graviditeten som kvindens alder (>40 år), 

overvægt, anæmi, multipara, tidligere PPH, føtus magnus og placenta prævia. I løbet af fødslen kan 

obstetriske faktorer som igangsættelse af fødslen, et protraheret fødselsforløb eller et sectio være årsag til 

PPH. Efter en fødsel forekommer PPH primært grundet atoni eller separation og fødsel af placenta med 

efterfølgende kontraktion af uterus, men også i forbindelse med eventuel læsion af fødselsvejen (Lutomski 

JE et al., 2011; WHO, 2012; Weeks A, 2014; Bonnet MP & Benhamou D, 2016). 

Patologisk PPH (blødning > 1000 ml) er en af de væsentligste årsager til morbiditet og mortalitet blandt 

fødende kvinder (Knight, M. et al., 2009; WHO, 2012; Weeks, A., 2014; Bonnet MP & Benhamou D, 2016). 

Da andelen af fødende med patologisk blødning var stigende blandt danske fødende kvinder blev PPH 

udvalgt som en af de 10 kvalitetsindikatorer i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF, 2012). Der blev 

efter konsensus fastsat en standard på 1000 ml blødning, da de fleste kvinder fysisk vil kunne kompensere 

for en blødning op til 1000 ml, og blødningen sjældent vil føre til alvorlig påvirkning af kvinden. Standarden 

for PPH blev sat til at højest 4 % af kvinderne bør have et målt blodtab ≥ 1000 ml indenfor 2 timer efter 

fødslen (DKF, 2012). Gennemsnitligt lå andelen af fødende med et blodtab på ≥1000 ml inden for de første 

to timer efter fødslen på 6,4% (ml. 4,1 – 10,3%) i 2015 (DKF, 2015). Ved vaginale fødsler var der 5,2%, der 
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blødte > 1000 ml, ved elektivt kejsersnit var der 6,8% og ved akut kejsersnit var der 14,2% (DKF, 2015). 

Ingen af de 5 regioner i Danmark opfylder standarden for PPH (DKF, 2015). 

Mens det er kendt at andelen af fødende med patologisk blødning efter fødslen har været stigende såvel 

nationalt (DKF, 2015) som internationalt (Belghiti J et al., 2011; Bonnet MP & Benhamou, 2016), har der 

ikke været igangsat indsatser, som har kunnet bremse udviklingen og således derigennem opfylde 

kvalitetsmålet for post partum blødning. Der findes ligeledes foreløbig ingen danske undersøgelser af 

årsagen til den stigende andel af kvinder med patologisk blødning efter fødslen. 

Et stort datamateriale giver mulighed for stratificering på forskellige grupper af fødende hvilket kan 

tilvejebringe ny viden. På Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg har det ikke været muligt at bibringe ny viden om 

det stigende antal patologiske blødninger efter fødslen formentlig grundet et  begrænset datamateriale, 

hvorfor en undersøgelse til videre afklaring formentlig bør foretages på et større datasæt. Et større 

prospektivt indsamlet datamateriale findes i den Århusianske Fødselskohorte der blev etableret i 1989. I 

kohorten findes oplysninger om graviditets- og fødselsforløb for alle fødsler på Aarhus Universitetshospital. 

Det er derfor muligt i den nævnte fødselskohorte, der hvert år tillægges ca. 4800 nye fødsler, at undersøge 

karakteristika for fødende med patologisk blødning efter fødslen og her igennem forbedre forebyggelse, 

behandlings- og rehabiliteringsforløbet hos fødende kvinder.  

 

Projektets formål 

Baggrunden for projektet er udsprunget af den kliniske problemstilling; at andelen af fødende kvinder som 

får en patologisk post partum blødning er for stor. Projektets overordnede formål er derfor at identificere 

karakteristika og/eller årsager hos fødende kvinder med patologisk blødning efter fødslen.  Disse 

karakteristika og/eller årsager vil blive videreformidlet til jordemødre og læger på landets fødesteder, med 

henblik på at de kan anvende denne nye viden i klinisk praksis og reducere antallet af post partum 

blødninger.  

Rehabiliteringsforløbet efter en fødsel med patologisk post partum blødning kan have alvorlige 

konsekvenser for kvindens fysiske og psykiske helbred, herunder bearbejdning af intensiv behandling af 

blødningsepisoden umiddelbart efter fødslen, træthed i efterforløbet, etablering af amning, overskud til at 

sikre omsorg og tilknytning til det nyfødte barn (Milman, N., 2011; Wielandt, H. et al., 2015). 

Helt overordnet er formålet i forhold til kvinden/barnet/familien, at projektets resultater kan bidrage til, at 

mødre og børn får et sikkert og god fødselsforløb gennem sundhedsfremme, forebyggelse og en optimal 
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behandling i forhold til PPH. Endvidere er det formålet at forløbet opleves som en sammenhængende 

naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed, i overensstemmelse med det 

formulerede formål med svangreomsorgen. (Brot, C. & Poulsen, A., 2013).  

Herudover er det intentionen at denne viden anvendes i undervisningen omhandlende PP 

blødning på jordemoderuddannelsen, og at projektets produktion af ny viden bidrager til ny videns 

grundlag hos de jordemoderstuderende. I undervisningen i forskningsmetodik vil projektets design 

og metode blive anvendt som et eksempel på klinisk forskning. De studerende får indsigt i hvordan 

kvantitativ forskningsmetodik ved hjælp af indsamlede data fra jordemødrene bliver anvendt til at 

producerer ny viden og resultaterne kan implementeres og anvendes i den kliniske praksis til gavn 

for såvel jordemødre som de fødende kvinder. 

 

Forskningsspørgsmål 

En beskrivelse af de karakteristika der forekommer hyppigere hos fødende  kvinder med patologisk PPH 

Herunder undersøge om den øgede forekomst at PPH er betinget af: 

• Faktorer relateret til kvinden selv, som fx alder, BMI eller paritet.  

• Faktorer relateret til indgreb i fødslen fx igangsættelse, ve-stimulerende drop eller 

vacuumforløsning.  

 

Målgrupper 

Projektet har to målgrupper. 

1) Den ene er jordemødrene og øvrigt relevant fagpersonale der i forbindelsen med fødslerne kan 

anvende den nye viden om karakteristika/årsager til patologisk PPH og derved kan forbedre 

forebyggelsen af PPH og reducere andelen af disse. 

2) Projektets  anden målgruppe er kvinderne, barnet og den nye familie. På kort såvel som længere 

sigt kan denne forebyggende intervention i forhold til kvinden have stor betydning for kvindens 

fysiske- og psykiske tilstand og derved hendes livskvalitet, som får afsmittende effekt på barnet og 

den ny familie. 
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Projektdesign, metoder og operationalisering   

Design, datakilde og population 

Projektet er et registerstudie, et observationelt kohortestudie med prospektivt indsamlede data, der 

efterfølgende er valideret og indtastet i den Aarhusianske fødselskorte. Den århusianske fødselskohorte 

indeholder karakteristika om den fødende som alder, BMI og paritet ligesom der findes oplysninger om 

fødslen i form af indgreb, forløsningsmåde og blødningsmængde efter fødslen. Undersøgelsen vil benytte 

data fra perioden 2004 til 2012, hvor antallet af vaginale fødsler konservativt er estimeret til 38.000 

fødende kvinder.  

Data management og statistiske analyser 

Associationen mellem de udvalgte karakteristika og patologisk blødning beskrives først med bivariable 

analyser. Hyppigheden af de valgte karakteristika estimeres i den samlede population og i gruppen af hhv. 

fødende med / uden patologisk PP blødning. Med udgangspunkt i hyppigheden (proportionerne) i de to 

grupper udregnes ved hjælp af en Chi2 test et risikoestimat, relativ risiko (RR) med 95 % Confidens interval 

(CI) for den undersøgte association.  

 Herefter analyseres data med stratificerede analyser, hvorefter der konstrueres forskellige 

regressionsmodeller til kontrol for relevante confoundere samt for effektmodifikation. Resultaterne herfra 

vil blive formidlet som Odds Ratio (OR) med 95 % CI. Alle analyser beregnes med et signifikansniveau 

P<0,05.  

Til datamanagement og analyse af data benyttes statistikprogrammet STATA. Der vil være et behov for 

indkøb af statistikprogrammet STATA til behandling og analyse af data. 

Etiske overvejelser 

Projektet udføres på allerede indsamlede data/informationer (sekundære data), hvor kvinderne allerede 

har givet tilladelse til at informationerne må blive anvendt i forskningsøjemed. Kvinderne bliver ikke 

yderligere belastet af udførelsen af dette projekt. Undersøgelsen er anmeldt til datatilsynet. Sagsnr. 1-16-

02-513-16.  

Samarbejdspartnere. 

Projektet udføres i et samarbejde med jordemoder, klinisk lektor, MPH, ph.d. Rikke Damkjær Maimburg, 

der  er leder af Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Y, Aarhus 

Universitetshospital 
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Rikke Damkjær Maimburg vil være behjælpelig med tilgang til data fra den Århusianske fødselskohorte 

samt sikre videnskabelig  sparring og vejledning i projektforløbet. Det er ligeledes aftalt, at ansøger kan 

opnå kontorplads i den Perinatale Epidemiologiske Forskningsenhed i undersøgelsesperioden og dermed 

indgå i afdelingens tværfaglige undervisnings- og forskningsmiljø. Rikke Damkjær Maimburg har været og er 

vejleder for kandidat-, master-, phd- og postdoc studerende samt for afdelingens speciallæger under 

forskningstræningsforløb. Der er i afdelingen en lang tradition for publicering af den viden, der produceres i 

afdelingen.  Således har flere af afdelingens kandidatstuderende publiceret deres afhandlinger i 

internationale peer-review tidsskrifter.  

Rikke Damkjær Maimburg har publiceret 37 artikler i fagtidsskrifter og internationale peer-review 

tidsskrifter og er editorial board member på et internationalt videnskabeligt tidsskrift indenfor 

jordemodervidenskab. 

Aktivitets- og tidsplan 

August – september, 2016: 

Endelig udfærdigelse af projektbeskrivelsen, litteratursøgning/læsning omkring projektets emne, 

oprensning af data fra den Århusianske fødselskohorte. 

Oktober , 2016 – Maj, 2017: 

Databearbejdning, artikelskrivning samt udfærdigelse af en videnskabelig artikel  

Maj – juni, 2017: 

Indsendelse og publicering af den videnskabelige artikel til et internationalt tidsskrift. 

Formidling 

Det forventes at undersøgelsens resultater publiceres i et internationalt peer-review tidsskrift og dele af 

undersøgelsen publiceres i tidsskrift for jordemødre. Derudover forventes resultaterne præsenteret ved 

nationale og internationale konferencer. Der udarbejdes en samarbejdsaftale forud for projektstart.  

Projektets resultater præsenteres ligeledes for kliniske samarbejdspartnere samt der vil blive lavet oplæg 

for jordemødre i Region Syddanmark og Region Syddanmark, som har interesse i dette.  

På sigt ønskes projektets resultater ønskes formidlet på danske/internationale konferencer/kongresser, 

enten oralt eller med posterpræsentation. 

Endelig så er projektet er tænkt som et start på et ph.d. forløb. Kravet for at ansøge universitetet 
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om økonomisk tilskud til et ph.d. forløb, er at ansøgeren har publiceret en videnskabelig artikel. 

Den videnskabelige artiklen, som er det endelige produkt af projekt, vil blive grundlagt for den 

økonomiske ansøgning. Artiklen er desuden tænkt som den første af de 3 videnskabelige artikler 

som indgår i en ph.d. inden for den naturvidenskabelige område. 

Kontaktpersoner 

Hanne Graugaard  

Jordemoder, cand.scient.san., lektor, jordemoderuddannelsen UC Syd, Institut for Sundhedsuddannelse, 

Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø. Tlf.: 72662809, hlgr@ucsyd.dk 

Rikke Damkjær Maimburg 

Jordemoder, klinisk lektor, MPH, ph.d. Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Gynækologisk Obstetrisk 

Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital. Palle Juul-Jensens Boulevard 99. 8200 Aarhus N Tlf.: 40808191, 

rikkmaim@rm.dk 
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