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Sammanfattning 
 
Introduktion:  
Ryggbedövning är en smärtlindringsmetod som används vid bland annat 
förlossningssmärtor. Det finns olika typer av ryggbedövning dessa är epidural, spinal och 
kombinerad epidural och spinal bedövning. Ämnena som används är bupivakain, fentanyl 
och morfin. Kombinationen med opioider kallas lågdos-epidural. Epidural injiceras i 
epiduralrummet och spinal injektion injiceras i ryggmärgsvätskan. Fördelen med dessa är 
att de ger en snabb och effektiv smärtlindring. 
 
Syfte:  
Syftet med denna studie är att studera om tillägg av morfin via ryggbedövning till 
bupivakain och fentanyl ger en ökad och förlängd smärtlindring under förlossning, samt 
om biverkningarna ökar med tillägg av morfinen.  
 
Metod:  
Arbetet är en litteraturstudie där 6 artiklar användes för att kunna besvara 
frågeställningarna. Artiklarna hittades genom databasen pubmed och web of science. 
Övrig information som var av intresse för denna studie hittades med hjälp av sökmotorn 
google. 1177.se användes också vid skrivandet av inledningen.  
 
Resultat:  
3 av studierna visade att tillägg av morfin ökar smärtlindringsdurationen och minskar 
smärtutbrotten. 2 studiers resultat visade att morfin inte gav någon bättre effekt. Den 6e 
studien där man hade 3 grupper visade att morfin med bupivakain hade bättre effekt än 
endast bupivakain-fentanyl och bupivakain-fentanyl-morfin. Biverkningarna var till en 
viss del högre för de grupper som hade fått morfin.  
 
Diskussion: 
Morfin kan vara ett bra tillägg vid svårare smärtor under förlossning trots biverkningarna 
då de är väldigt milda och inte många fick dem. Studierna hade alla felkällor som kunde 
påverkat resultatet av studierna.  
 

Slutsats: 
Fler studier behövs där antalet deltagare är högre än de studier som använts. Men man 
kan från de studier som finns tillgängliga utgå från att morfin till en viss del kan öka 
smärtlindringen vid förlossning och att den vid låga doser ger milda biverkningar hos 
vissa personer.  
 
 
Nyckelord: bupivakain, morfin, fentanyl, ryggbedövning 
 
 
Ordlista: 
 
BFM: Bupivakain- fentanyl- morfin 
BF: Bupivakian-fentanyl 
BM: Bupivakain-morfin 
VAS: visuell analog smärtskala 
MAC: minimal alveolär koncentration  
NMDA-receptorer: N-metyl-D-aspartat-receptor 
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1.Introduktion 
 

1.1 Förlossning 
 
Förlossning är en smärtsam upplevelse de flesta kvinnor i fertil ålder får genomgå. Det 
finns olika sätt att föda barn på. Dessa är kejsarsnitt, planerad hemförlossning samt det 
som kallas för normal förlossning. Kejsarsnitt sker genom en operation där barnet föds 
genom att man gör ett snitt i magen och livmodern. Denna typ av förlossning sker oftast 
under vissa förutsättningar tex. då normal förlossning kan vara skadlig för mamman eller 
fostret. Kan även vara på grund av tex. förlossningsrädsla. Kejsarsnitt kan vara antingen 
planerad eller akut [1].  
 
Det finns många faser under förlossningsprocessen vid normal förlossning. Förvärkar är 
livmodersammandragningar och sker långt innan förlossningen. Förvärkar är ett sätt för 
livmodern att träna sig på födseln. Dessa förvärkar ökar ju närmare förlossningen man 
kommer.  När sammandragningarna blir längre och starkare så börjar förlossningen. 
Första fasen av förlossningen kallas för latensfasen och kan hålla på i flera dagar. Efter 
latensfasen så startar den aktiva fasen. Då börjar värkarna komma mer ofta och hålla sig 
under en längre tid. Livmodertappen har då öppnat till 4 cm och vattnet går. Det är ofta 
under den här tiden man börjar ge smärtlindring. Aktiva fasen fortsätter tills 
modermunnen är öppen 10 cm och barnets huvud kommer ut. Det kan då hjälpa att byta 
ställningar ofta då det gynnar både modermunnens öppnande och att barnet kommer ut 
[2].  
 

1.2Ryggmärgen 
 
Ryggmärgen är en del av nervsystemet och är skyddad av 3 ryggmärgshinnor och ligger i 
ryggradskotorna. Ryggmärgen består precis som hjärnan av nervtrådar och nervceller. 
Nervtrådarna består av en grå och vit substans. Den börjar vid slutet av hjärnstammens 
förlängda märg och slutar vid L1-kotan [3].  Ryggraden är uppbyggd av flera delar, dessa 
är: 7 halskotor, 12 bröstkotor, 5 ländkotor, Korsbenet, 4 svanskotor [4]. Detta visas i figur 
1. 
 
De 3 ryggmärgshinnorna som omger ryggmärgen är den yttersta hårda hinnan, 
spindelvävshinnan och mjuka hinnan som ligger längst till ryggmärgen. Epiduralrummet 
ligger utanför den hårda hinnan [5]. Det är i epiduralrummet som epiduralbedövning 
injiceras. För spinalinjektion så är det mellan L2-L3 eller L3-L4 och L4-L5 som nålen 
sätts in för att kunna nå ryggmärgsvätskan där den ska injiceras [6].  
 
 

 
Figur 1. Ryggradens och ryggmärgens utseende, bilden är ändrad [4] 
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1.3 Ryggbedövning 
 
Ryggbedövning är en vanlig teknik för smärtlindring som kan användas vid förlossning. 
Denna typ av bedövningsmedel förhindrar smärtsignalen från nerverna till livmodern. 
Ryggbedövning är ett samlingsnamn för epiduralbedövning, spinalbedövning och 
kombinerad spinal- och epiduralbedövning. När lokalbedövningsmedlet blandas med 
opioider tex. sufentanil eller fentanyl så kallas det lågdos-epidural. För att få 
ryggbedövning måste man träffa en narkosläkare och dessa finns oftast på plats på 
sjukhus när det är dags för förlossningen [7].  
 

1.3.1 Fördelar med ryggbedövning 
 
Ryggbedövning är en mer effektiv smärtlindring och ökar då effektiviteten av värkarbetet. 
Det påverkar inte medvetandet och minskar stresshormonerna i blodet. Ryggbedövning 
ger ett bättre blodflöde i moderkakan vilket också ökar syresättningen till fostret. 
Ryggbedövning är även användbart om man behöver övergå till kejsarsnitt [7].  
 

1.3.2 Nackdelar med ryggbedövning  
 
Det finns vissa nackdelar med ryggbedövning vissa av dessa är milda. dessa är tex. klåda 
som uppkommer när opioider läggs till, svårigheter att kissa sker hos 1 av 10 personer, 
huvudvärk, blodtrycksfall, ryggsmärta och lindriga skakningar, påverkan på barnets 
hjärtfrekvenser. Påverkan på muskelkrafterna är också en biverkan vilket är en 
tyngdkänsla i benen som gör det svårt att gå eller stå. Risken för påverkan på musklerna 
är dosberoende och är övergående. Däremot finns andningsdepression som är en vanlig 
och allvarlig biverkan [7].  
 
Ryggbedövning kan även leda till att värkarbetet blir svagare. Vilket i sin tur leder till att 
det tar längre tid för förlossningen och krystningen kan bli svårare. Blir det svårare så kan 
läkare hjälpa till för att barnet ska komma ut med hjälp av en sugklocka. Det kan även 
vara så att doseringen inte räcker till och man behöver öka doseringen men även att det 
blir något fel och slangen behöver bytas ut [8].  
 
 Ryggbedövningen ska inte ges till kvinnor vars levringsförmåga av blodet inte är normal, 
vid hudinfektioner där man ska ge bedövningen eller har en allmäninfektion. Man ska 
inte heller ge ryggbedövning till personer med nervsjukdomar och vissa ryggsjukdomar 
[7].  
 

1.3.3 Olika typer av ryggbedövning  
 
Epidural 
 
Epiduralbedövning ges oftast när värkarna är intensiva och livmoderhalsen har öppnat 
3–4 cm. Smärtlindringen fungerar som bäst under öppningsstadiet. Under krystningarna 
så är det många som känner en tryckande känsla i underlivet [7]. Epiduralen sätts in 
genom en epiduralnål mellan ryggkotor i ländryggen till ett område som kallas 
epiduralrummet. Man för sedan in en plastslang (epiduralkatet) genom nålen. Denna typ 
av bedövning ges genom injektion med en nål som är ungefär 9 cm lång [7]. I figur 2 kan 
man se vart de olika bedövningarna injiceras. 
 
Spinalbedövning 
 
Spinalbedövningstekniken liknar epiduraltekniken men man använder istället en tunn 
nål som sätts in genom ryggmärgshinnan och läkemedlet sätts in direkt i 
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ryggmärgsvätskan. Den smärtstillande effekten kommer ofta snabbare med denna metod 
och tekniken är enklare. Fördelen med epidural över spinalbedövning är att man vid 
epidural kan ge ytterligare doseringar då det finns en epiduralkatet som läggs in. 
Tekniken används när kvinnan är vid slutet av förlossningen eller som har fött barn 
tidigare [7].  
 
Kombinerad spinal- och epiduralbedövning 
 
Denna bedövningsteknik är en kombination av de två metoderna. Man lägger först in 
spinalbedövningen och för sedan in epiduralkatetern till epiduralrummet. Detta är en bra 
metod då den ger en snabb smärtlindring och man kan ge flera doser [7].  
 

 
Figur 2. En bild på vart de olika bedövningarna injiceras, bilden är ändrad [6]  
 
 

1.4 Ämnen som används i ryggbedövningen  
 

1.4.1 Bupivakain 

Bupivakain är en amid och är ett mer långverkande anestesimedel som används för att 
bedöva vissa delar av kroppen. Bupivakain fungerar genom att blockera 
natriumjonkanalerna runt nerverna. Denna typ av blockering sker från insidan av 
nervcellen. Blockeringen leder till att fortledningen av nervimpulsen hindras och 
smärtimpulsen når inte hjärnan [9]. Lokalanestesin är pH-beroende, de är nästan alla 
svaga baser och binder därför till vätejoner. Dessa kommer i sur miljö att laddas utanför 
nervcellerna och detta gör det svårare för dem att ta sig in i cellerna. Man kan förlänga 
effekten genom att lägga till adrenalin som är en vasokonstriktor och på så sätt dras 
kärlen ihop [10]. 
 
1.4.2Fentanyl  

Fentanyl är en stark opioid och är helsyntetisk och fungerar som smärtstillande medel. 
Fentanyl verkar genom aktivering av my receptorer, det ger en lugnande och 
smärtstillande effekt. Genom att binda till opioidreceptorerna på uppåtstigande 
smärtnerven i ryggmärgen så hämmas smärtimpulserna till hjärnan och de nedåtgående 
smärthämmande nerverna stimuleras. Detta leder till att fortledningen av signalerna 
hämmas [12].  
 
Biverkningarna för fentanyl är också påverkade av myreceptorerna, fentanyl kan vara 
väldigt beroendeframkallande och ge hämmad andning som förgiftningstillstånd. 
Biverkningarna för fentanyl och andra opioider är andningshämning, hostdämpning, 
förstoppning och gallsmärtor. Man kan även få toleransutveckling vilket innebär att 
effekten minskar på grund av upprepad dosering. Vid överdosering som leder till 
förgiftning så används naloxon vilket är en opioidantagonist [13].  
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1.4.3Morfin 

Morfin är ett opiat och utvinns från opiumvallmon. Då morfin är svår att syntetiskt 
framställa så utvinns fortfarande saften från opiumvallmon som utgångsmaterial [1]. Det 
var inte förens under 1970-talet som man började upptäcka opioidreceptorer och 
kroppsegna opioider, innan dess var verkningsmekanismen för morfin okänt. Morfin är 
precis som fentanyl en stark opioid och har samma verkningsmekanism. Biverkningarna 
för morfin är detsamma som tidigare nämnts för fentanyl [12,13].  
 

1.5 Icke-farmakologisk smärtlindring 
 
Farmakologisk smärtlindring är inte det enda sättet för smärtlindring under förlossning. 
Det finns även sätt att ge smärtlindring utan läkemedel, dessa kallas för icke-
farmakologisk smärtlindring. Vissa exempel på dessa är:  

1. Ha en stödperson som är närstående tex. ens partner vilket minskar 
stress och ångest och har visats ge en bättre förlossning med mindre 
användning av läkemedel. 

2. TENS står för transkutan elektrisk nervstimulering, färre personer 
upplever den svåra smärtan med denna metod.  

3. Massage ökar blodcirkulationen med en viss smärtlindring, är 
avslappnande och även distraherande.  

4. Upprätt position så som att sitta, stå eller gå under öppningsstadiet kan 
minska smärtan och även användningen av epiduralanalgesi.  

5. Akupunktur  
6. Temperaturbehandling kan användas där smärtan finns som till 

exempel ländryggen.  
TENS, temperaturbehandling, varma bad och massage är alla exempel på sensorisk 
stimulering [14]. 
 

1.6 Olika metoder att mäta smärta  
 
VAS 
 
VAS står för visuell analog skala, det är en skala där patienten själv får ange hur svår ens 
smärta är genom att sätta ett kryss eller en markör på en 10 cm lång linje. Smärtan mäts 
från 0 vilket är ingen smärta till 10 som är den värsta tänkbara smärtan. Man mäter av 
denna ska med en linjal [27].  
 
Bromage skala 
 
Denna metod används för att man ska kontrollera graden blockad av motoriska nervfibrer 
i benen. Att använda denna skala kan hjälpa att upptäcka komplikationer på grund av 
läkemedelsbehandlingen. Det finns 4 skalor vilka är 0–4. 0 är full rörlighet, 1 innebär att 
man kan röra benet men inte lyfta det, 2 innebär att man endast kan röra fotleden och 3 
innebär att man inte kan röra vare sig knä eller fotled [11].  
 

1.7 Smärtlindring efter förlossning 
 
Eftervärkar är vanligt att känna av efter en förlossning. Det sker då livmodern återgår till 
sin normala storlek genom att dra ihop sig. Man kan få en krampkänsla och smärtan 
kommer i intervaller. Är det första förlossningen så brukar man inte ha lika mycket 
smärta som om man fött barn tidigare. Dessa värkar kan gå över efter 3–4 dagar [15].  
 
För smärtlindring kan man alltid först testa icke-farmakologiska metoder så som att 
använda värmekuddar och lägga dem på magen, ta en varm dusch. Man kan även 
använda TENS-apparat för att minska smärtan. Behöver man ta smärtstillande så kan 
man ta paracetamol eller ibuprofen [15].  



 

5 
 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att studera om tillägg av morfin genom ryggbedövning till 
buvipakain och fentanyl ger en ökad och förlängd smärtlindring under förlossning, samt 
om biverkningarna ökar med tillägg av morfin.  
 
Frågeställningar  

1. Kan tillägg av morfin utöver bupivakain och fentanyl förlänga smärtlindringen 
under förlossning?  

2. Kan tillägg av morfin öka smärtlindringen och minska smärtutbrotten? 
3. Är biverkningarna fler vid tillägg av morfin?  

3.Metod 
 
I denna litteraturstudie har information samlats från olika källor. Sökningarna skedde 
mellan 25/1–29/1. Artiklarna som studien var baserad på hämtades från databasen 
pubmed (se tabell 1), med begräsningar till studier som endast är gjorda på människor. 
Det fanns inga begränsningar till hur gamla studierna skulle vara då det fanns ett 
begränsat antal studier. Artiklarna skulle även endast ha studerat effekterna av de tre 
ämnena litteraturstudien handlar om vilket är bupivakain, fentanyl och morfin och de 
skulle vara under förlossning och inte andra operationer man kan använda den typen av 
smärtlindring till. Artiklarna skulle även ha samma syfte av deras studier. Vissa artiklar 
gick inte att läsa i full text direkt från databasen och då användes sökmotorn Google för 
att kunna hitta fulltexter av artiklarna. Även web of science användes för att hitta full text 
till de artiklar som inte fanns i pubmed. Sökorden som användes för att hitta artiklarna 
var fentanyl, morfin, bupivacain, labour, pain relief, pregnancy, epidural. Dessa ord 
kombinerades sedan på olika sätt för att hitta de artiklar som valdes ut.  
 
Tabell 1. Sökningar i pubmed 
Datum för 
sökningar 

sökord begräsningar Antal 
träffar 

referens 

26/1 Bupivacaine, 
morphine, 
fentanyl  

Människor 439 18,20,21,16 

26/1 Bupivacaine, 
morphine, fentanyl, 
epidural 

Människor 253 20,18,16 

28/1 Labor, pain relief, 
morphine 

människor 58 17 

28/1 Morphine, pain, 
labour 

Människor 209 19 

 
Tabell 2. Tillgänglighet av fulltext 
Referenser  Tillgänglighet fulltext i pubmed  Sökmotor där artikel 

hittas i fulltext  

16 Ja    

17 nej  google  

18 ja    

19 ja    

20 Nej  Web of science  

21 nej  google  

För att hitta information för introduktionen användes boken farmakologi. Referenserna 
finns skrivna på referenslista (referens 9-10,12-13). Dessas användes för att beskriva 
bupivakain, fenanyl och morfins verkningsmekanism, funktion och biverkningar. Även 
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sökmotorn Google användes med sökorden förlossningssmärta, förlossningsfaser, morfin, 
fentanyl, epidural, smärtstillande vid förlossning. Endast pålitliga källor så som 1177 
användes för sökning av informationen. Figurer som användes för förtydligande av texten 
”gjordes om så det var möjligt att använda dem orden i bilderna skrevs om till svenska i 
största mån”. 

4. Resultat 

4.1 Studiedesign 
 
För min studie användes 6 artiklar. 5 av artiklarna var dubbelblind studie, de var placebo-
kontrollerade där patienterna som inte fick morfin fick fysiologisk saltlösning som 
placebo istället. De var alla randomiserade studier och man valde ut om patienten skulle 
få morfin eller fysiologisk saltlösning med hjälp en dator. Den sista artikeln var en 
singelblind studie men även här ingick saltlösning som placebo för de som inte skulle ha 
morfin (se tabell 3). I alla 6 studier exkluderades alla kvinnor med kronisk smärta, 
diabetes innan graviditet, överviktiga med ett BMI över 40 samt fostermissbildningar. De 
skulle inte heller ha något tidigare problem med missbruk eller ha en allergi för opioider. 
För studierna valdes totalt 505 gravida kvinnor som var på sjukhuset för att föda barn. 19 
av dessa kvinnor exkluderades från studien (se tabell 4). Av de 486 som blev kvar i 
studien så fick 231 av kvinnorna kombination av morfin, bupivakain och fentanyl. 
Injektionen skedde i ryggraden mellan L3-L4 eller L4-L5 kotan. 
 
Tabell 3. Information om studierna 
Artiklar 
(referens) 

Studiesätt Antal 
deltagare 

Årtal land 

1 (16) Placebo-kontrollerad, dubbelblind,  
randomiserad  

60  
 

2003 USA, Boston 

2 (17) Prospektiv, randomiserad,  
singel-blind 

105  
 

2013 Nairobi 

3 (18) Prospektiv, randomiserad, 
 dubbel-blind 

100  
 

2000 Taiwan 

4 (19) Randomiserad, dubbelblind, 
 placebo-kontrollerad  

60  2006 USA, 
Boston 

5 (20) Prospektiv, randomiserad,  
dubbelblind  

120  2013 Turkiet 

6 (21) Randomiserad,  
dubbelblind 

60 2010 Turkiet  

 
Tabell 4. Anledning för exkludering, grupp 5 och 6 hade inga exkluderingar.  
Artiklar 
(referenser) 

Antal 
exkluderade 
bupivakain, 
fentanyl 
gruppen (BF) 

Antal 
exkluderade 
bupivakain, 
fentanyl, 
morfin(BFM)  

Anledning för exkludering  

1 (16) 2 1 -Olämplig medicinering 
-Oavsiktlig dural punktering med 
epiduralnålen 
-Medicinen spilldes under injektion 

2 (17) 6 0 -Alla blev exkluderade för att få ett jämt 
antal i grupperna 

3 (18) 2 3 -Kunde inte erhålla cerebrospinalvätska 

4 (19) 2 3 -Två för att injektionen misslyckades 
-En upptäcktes ha hjärtarytmi 
-En fick vara i liggande position istället 
för sittande under administrering 
- Epiduralkatetern misslyckades 
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4.2 Allmän information  
 
Kvinnorna som skulle ha placebo eller morfin valdes ut från en dator. Kvinnorna som 
hade fått smärtstillande 4 timmar innan, hade kronisk smärta, diabetes, övervikt eller 
fostermissbildningar exkluderades från denna studie. För kvinnorna som fick morfin så 
övervakade man för andningsdepression. Man hade även en 24 timmars uppföljning efter 
förlossningen.  
 
I de artiklar som arbetet utgick ifrån så var 3 av dessa kombinerad epidural [16,18,19] och 
spinalinjektion. I 2 av artiklarna användes spinalinjektion [17,21]. Det var endast en av 
artiklarna som använde sig av epiduralinjektion [20]. 
 
Tabell 5. Information om kvinnorna och de olika doserna.  

art. Ålder (år) Vikt (kg) Längd (cm) Dos BF 
Fentanyl 
(µg) 
Bupivakain 
(mg) 

Dos BFM 
Fentanyl (µg) 
Bupivakain 
(mg) 
Morfin (µg) 

1 
(16) 

BF:31.5±4.6 
BFM:30.5±5.2 

BF: 85±14 
BFM:81±17 

BF:165.4±6.6 
BFM:163.8±5.8 

F:12.5 
B:2 

F:12.5 
B:2 
M: 125 

2 
(17) 

BF:25.63±4.4 
BFM:25.94±4.9 

BF:69.63±10.5 
BFM:70.08±9.4 

BF: ej angivet  
BFM: ej angivet 

F:25 
B:2.5 

F:25 
B:2.5 
M: 150 

3 
(18) 

BF: 27±6 
BFM: 28±8 

BF:71±1 
BFM:73±8 

BF:158±7 
BFM:157±9 

F:25 
B:2.5 

F:25 
B:2.5 
M:150 

4 
(19) 

BF: 32±11 
BFM: 33±10 

BF: 85±15 
BFM:85±16 

BF:165±6 
BFM:166±8 

F:12.5 
B:2 

F:12.5 
B:2 
M:100 

5 
(20) 

BF:26±3.5 
BFM:25.2±2.85 

BF:70.9±6.25 
BFM:71±7.81 

BF:160.9±2.89 
BFM:161.4±5.28 

F:2µg/ml 
B: ej angivet 

F:2µg/ml 
B: ej angivet  
M: 200 

6 
(21) 

BF:30.9±4.5 
BFM:32.1±5.4 

BF:73.7±9.2 
BFM:75.8±10.3 

BF: 162.2±5.9 
BFM:161.5±6.6 

F:25  
B: ej angivet 

F:12.5 
B: ej angivet 
M: 100/200 

F=fentanyl, B=bupivakain, M=morfin. Där det saknas information så är det på grund 
av att de inte har angett någon specifik dosering utan mer en styrka på läkemedlet. För 
referens 6 så står doseringen för morfin för BFM/MB gruppen 

 

4.3 Sammanfattning av resultaten 
 
För alla studier i detta arbete gjorde man kontroll på vitalparametrarna vilka är puls, 
blodtryck, andningsfrekvens och kroppstemperatur. Man mätte även smärtnivån och 
måttet på livmoderöppningen innan man gav de smärtstillande läkemedlen. Efter att man 
injicerat så kontrollerade man vitalparametrarna igen samt smärtskalan, nivån av 
känslighet för kyla och nålstick, motorblockad och biverkningar varje 5 min de första 15 
minuterna sedan var 15e min och efter en timme var 30e minut tills medlet var slut. Man 
mätte motorblockaden genom Bromage-skalan. 
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4.3.1 Small dose Bupivacaine- Fentanyl spinal analgesia combined 
with morphine for labor [16]. 
 
Denna artikel använde kombinerad spinal-epiduralbedövning. Smärtlindringsdurationen 
i BFM-gruppen jämfört med BF-gruppen var 89min versus 84min. Men det var ingen 
signifikant skillnad mellan dessa (p=0.12).  Man fick först ett signifikant resultat på 0.03 
men detta räknades om då vissa kvinnor i MBF-gruppen hade längre smärtlindring vilket 
gav ett skevt resultat så man beräknade om och fick då ett p-värde på 0.12. Vitala 
parametrar och motor blockaden skiljde sig inte mellan grupperna. Smärtutbrotten per 
timme var högre för BF-gruppen jämfört med BFM-gruppen (0.15±0.14 utbrott/h vs. 
0.26±0.18 utbrott/h) med en signifikant skillnad (p=0.02). För biverkningarna 
illamående och klåda fanns det ingen signifikant skillnad (se tabell 6).  
 
Tabell 6.  Resultat gällande smärtlindringsdurationen och smärtutbrotten  [16].  
Effektmått BFM (n= 29) BF (n= 28) p-värde 

Smärtlindringduration 
(min) 

89 84 0.12 

Smärtutbrott 
(utbrott/h) 

0.15±0.14 0.26±0.18 0.02 

Biverkningar (personer) Illamående:4  
Klåda: 15  

Illamående:0 
Klåda:16 

0.46 
0.83 

 

4.3.2 A comparative study on the efficacy of two regimens of single-
shot spinal block for pain relief in women presenting in established 
labour [17]. 

Denna artikel använde spinalbedövning. För smärtskalan VAS så var det ingen signifikant 
skillnad mellan de två olika grupperna de första 90 minuterna. Efter detta så 
rapporterade BF- gruppen mer smärta än BFM-gruppen (p= 0.0001). Nöjdheten för 
smärtlindringen var mycket högre för BFM-gruppen. Biverkningarna var högre för BFM-
gruppen när det gäller både illamående och klåda (se tabell 7).  
 
Tabell 7. Resultat mättes med hjälp av VAS, smärtlindringsduration [17] 
Effektmått BFM (n= 48) BF (n= 48) p-värde 

Smärtlindringduration (min) 180 120 Ej angivet 

Smärtskala (VAS) 
Innan injektion: 
5–60 min: 
90min: 
2 h: 
2,5 h: 
3 h: 

 
7.67±1.872 
0±0 
0±0 
0.104±0.425 
0.63±1.31 
0.87±1.66 

 
8.02±1.35 
0.04±0.29 
1.39±1.76 
2.63±1.82 
3.62±1.96 
3.42±3.65 

 
0.29 
0.32 
<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
0.07 

Nöjdhet (%) 81.3 54.2  

Biverkningar: antal personer 
(%) 

Illamående:4 (8.4) 
Klåda: 7 (14.6) 

Illamående:2 (4.2) 
Klåda: 3 (6.3) 
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4.3.3 The addition of morphine prolongs fentanyl-bupivacaine spinal 
analgesia for the relief of labour pain [18].  
 
Denna artikel använde kombinerad spinal-epiduralbedövning. Smärtlindringsdurationen 
för denna studie var längre i BFM-gruppen jämfört med BF-gruppen med en signifikant 
skillnad (252±63 min vs. 148±44 min) (p<0.01).  smärtskalan mättes med VAS men man 
har endast angett resultat för innan injektion och 5 minuter efter injektion. 
Biverkningarna hade ingen signifikant skillnad mellan grupperna när det gäller både 
illamående och klåda (se tabell 8). 
 
Tabell 8. Resultatet mätt med VAS samt smärtlindringsduration [18].  
effektmått BFM (n=47) BF (n=48) p-värde 

Smärtlindringduration 
(min) 

252±63 148±44 0.01 

Smärtskala (VAS) 
Innan injektion 
5min:  
 

 
88±9 
4±9 

 
86±12 
5±8 

Ej angivet 

Biverkningar (personer) Illamående: 16 
Klåda: 36 

Illamående:13 
Klåda: 32 

 

 

4.3.4 Intrathecal morphine reduces breakthrough pain during labour 
epidural analgesia [19].  

Denna artikel använde kombinerad spinal-epiduralbedövning. Smärtlindringsdurationen 
var längre för BFM-gruppen jämfört med BF-gruppen (300 min vs. 180min) det var en 
signifikant skillnad för smärtlindringsdurationen (p=0.03). Smärtutbrotten per timme 
hade en signifikant skillnad och var högre för BF-gruppen (p=0.005). Biverkningarna 
sågs endast hos BFM-gruppen men det fanns ingen signifikant skillnad (se tabell 9). 
Behovet för medicinering efter förlossningen var lägre för BMF-gruppen (p=0.05). 
 
Tabell 9. Resultat för smärtutbrotten mätt som utbrott per timme [19].  
effektmått BFM (n=27) BF (n=28) p-värde 

Smärtlindringduration 
(min) 

300 180 o.o3 

Smärtutbrott 
(utbrott/h) 

0.1 0.3 0.005 

Biverkningar 
(personer) 

Illamående:4 
Klåda:1 

Illamående:0 
Klåda:0 

 

 

4.3.5 Maternal and neonatal effects of adding morphine to low-dose 
bupivacaine for epidural labor analgesia [20]. 
 
Denna artikel använde epiduralbedövning.  Smärtskalan var lägre för BF-gruppen de 
första 45 minuterna där man mätte vid 15 min, 30 min och 45 min jämfört med BFM-
gruppen (p=0.0001, 0.001, 0.006). Efter detta fanns det ingen signifikant skillnad mellan 
de två olika grupperna. Nöjdheten av bedövningen vid första doseringen var högre för BF-
gruppen (p=0.0001). Det fanns även en signifikant skillnad i den totala dosen för 
bupivakain mellan de två olika grupperna där den var lägre i BFM-gruppen (p=0.0001). 
Biverkningarna sågs endast hos BFM-gruppen där man såg en signifikant skillnad 
(p=0.003) (se tabell 10).  
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Tabell 10. Resultat mätt med VAS [20].  
effektmått BFM (n=60) BF (n=60) p-värde 
Smärtlindringduration Ej angivet Ej angivet  
Smärtskala (VAS) 
15min 
30min 
45min 
60min 
90min 
120min 
180min 

 
31.4±26.0 
24.5±23.0 
19.6±13.9 
22.7±17.7 
24.2±20.7 
25.9±15.3 
25.8±16.7 

 
15.26±17.3 
12.8±11.7 
12.6±12.4 
17.1±12.5 
19.0±13.8 
24.7±15.5 
21.0±13.4 

 
0.0001 
0.001 
0.006 
0.06 
0.181 
0.705 
0.177 

Biverkningar 
(personer) 

Illamående:8 
Klåda: 0 

Illamående:0 
Klåda: 0 

0.003 

 

4.3.6 The effects of morphine and fentanyl alone or in combination 
added to intrathecal bupivacaine in spinal anaesthesia for caesarean 
section [21]. 
 
Denna artikel använde spinalinjektion. Artikeln var annorlunda från de andra artiklarna 
då de utförde kejsarsnitt. Man hade 3 olika grupper i denna artikel samt att denna artikel 
inte mätte smärtan med hjälp av VAS eller smärtutbrott per timme utan man frågade 
kvinnorna om nöjdheten med smärtlindringen. Förfrågning av smärtlindring efter 
kejsarnitet mellan de olika grupperna hade en signifikant skillnad där det skedde tidigare 
hos BF-,BFM- gruppen jämfört med BM-gruppen (p<0.05). Man efterfrågade mer 
smärtlindring i BF-gruppen och BFM-gruppen (p<0.01). När det gällde nöjdheten så 
fanns det ingen signifikant skillnad mellan de olika grupperna. När det gäller 
biverkningarna så fanns det inte heller någon signifikant skillnad men man såg 
illamående och klåda i alla 3 grupper (se tabell 11). 
 
Tabell 11. Resultat mätt som nöjdhet med respektive behandling [21]. 
effektmått BFM (n=20) BF (n=20) MB (n=20) p-värde 
Nöjdhet  
Väldigt nöjd  
Nöjd 
Rimlig  
Inte alls nöjd 
 

 
19 
1 
0 
0 
 

 
19 
1 
0 
0 

 
17 
3 
0 
0 

 
Ej 
angivet 

Tid till önskad 
smärtlindring efter 
operation (h) 

12.7±4.1 4.2±3.9 20.5±6.7 0.05 

Biverkningar 
(Personer) 

Illamående: 9 
Klåda: 9 

Illamående: 8 
Klåda: 14 

Illamående: 10 
Klåda: 8 
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5. Diskussion 
 
Denna litteraturstudie utfördes för att veta om tillägg av morfin till ryggbedövning med 
läkemedlen bupivakain och fentanyl förlänger smärtlindringsdurationen och ökar 
smärtlindringen samt minskar smärtutbrotten under förlossning. Även om tillägget av 
morfin ökar biverkningsrisken så som illamående och klåda för kvinnorna utvärderades.  
 

5.1 Resultatdiskussion  
 

5.1.1 Smärtlindringsdurationen 
 
3 av de 6 artiklarna [17,18,19] visade en skillnad i smärtlindringsdurationen mellan de två 
olika grupperna BFM-och BF-gruppen med en bättre smärtlindringsduration för gruppen 
som fick tillägg av morfin. En artikel [16] visade ingen signifikant skillnad med tillägg av 
morfin. Skillnad i durationen av smärtlindringen var inte statistiskt signifikant i studie 1. 
Detta kan bero på att dosen av bupivakain och fentanyl var mindre än tex. artikel 3 [18] 
vilket gav en mindre smärtlindring och smärtlindringsduration. Att smärtlindringen var 
kortare för artikel 1 kan vara att morfinen inte hann ge sin fullständiga effekt innan 
bupivakain-fentanyl effekten hade avslutats. Även morfindosen var lägre vilket också kan 
ha påverkat effekten [16]. För denna studie har man även tagit upp möjligheten av att 
förlossningslängden kan skilja för en första gången föderska och för kvinnor som fött 
tidigare och att även detta kan påverka tiden för smärtlindringen då de kan hinna föda 
innan smärtlindringen tagit slut [16].  
 
För artikel 3 så födde alla kvinnor barn för första gången och deras förlossning varade 
tillräckligt länge för att kunna evaluera smärtlindringsdurationen. Detta ger då en ökad 
riktighet i resultatet då smärtlindringsdurationen och förlossningstiden kan skilja mellan 
kvinnor som fött barn första gången och kvinnor som fött barn tidigare. För vissa andra 
studier hinner även förlossningen avslutas innan smärtlindringen tar slut [18].  
 
I en av artiklarna [20] hade inte tillägg av morfin någon fördel vid 
smärtlindringsdurationen utan det var BF-gruppen som hade en ökad 
smärtlindringsduration.  
 
För sista artikeln [21] där det fanns 3 studiegrupper så hade BM-gruppen en bättre 
smärtlindringsduration jämfört med de två andra grupperna, BF-,BFM-gruppen. 
 
Att tillägg av morfin ökar smärtlindringsdurationen vid förlossning är utifrån dessa 
resultat inte självklart då det behövs flera artiklar som även har större antal 
deltagarsiffror och där man har antingen endast förstföderskor eller kvinnor som fött 
tidigare för att kunna ge en slutsats att smärtlindringsdurationen ökar med tillägg av 
morfin.  
 

5.1.2 Ökad smärtlindring & minskat antal smärtutbrott  
 
För första artikeln [16] så var smärtutbrotten per timmer färre hos BFM-gruppen jämfört 
med BF-gruppen (p=0.02). Även för artikel 4 [19] så sågs minskat antal smärtutbrott per 
timme hos BFM-gruppen jämfört med BF-gruppen (p=0.005). För båda dessa sågs en 
signifikant skillnad. Koncentrationen av bupivakain var låg i denna studie och då den kan 
ha en påverkan på hur ofta särtutbrotten kommer så kan det också vara en felkälla när det 
kommer till resultatet. Men en ökad koncentration av bupivakain minskar endast 
utbrotten och eliminerar inte dem [19]. Man skulle kunna göra en studie där man har 
olika grupper där en grupp har högre koncentration av bupivakain med morfin och en 
grupp med mindre koncentration bupivakain med morfin. 
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För 3 av artiklarna [17,18,20] där man använde VAS för mätning av smärtskalan mellan 
de två olika grupperna så visade en av artiklarna [17] att det inte fanns någon signifikant 
skillnad på smärtnivån mellan de två grupperna de första 90 minuterna. Sedan minskade 
smärtnivån med fördel till BFM-gruppen (p<0.0001). Även nöjdheten för denna grupp 
var högre för BFM gruppen med 81.3% nöjdhet jämfört med 54.2% för BF-gruppen. För 
artikel 3 [18] så mätte man bara smärtskalan endast innan injicering och 5 min efter. Man 
såg då en minskning av smärtnivån hos BFM-gruppen. 
 
För artikel 5 [20] så var resultatet för smärtnivån högre hos BFM-gruppen vilket skiljer 
sig från de andra 2 artiklarna som använde samma smärtskala. För de första 45 
minuterna då man mätte varje 15 minuter så fanns det en signifikant skillnad där 
smärtnivån var lägre hos BF-gruppen (p=0.0001, 0.001. 0.006). Efter denna tid så sågs 
ingen signifikant skillnad mellan dessa två grupper. För artikel 5 så var koncentrationen 
för bupivakain i bupivakain-fentany gruppen 0,0625% och i morfin-bupivakain-fentanyl 
gruppen var koncentrationen 0,1%. Man minskade koncentrationen av bupivakain för att 
försöka minska motorblockaden vilket gör det möjligt för kvinnorna att röra sig under 
förlossningen. Detta kan påverka smärtlindringens effekt och man valde därför att öka 
morfindosen [20]. Men det kan även vara därför resultatet var annorlunda jämfört med 
de andra studierna i detta arbete. Men även att ingen dos var angiven gör det svårare att 
jämföra med de andra studierna. 
 
För sista artikeln [21] så mättes effektmåtten på ett annat sätt där de endast frågade om 
nöjdheten och kollade på tid tills kvinnorna efterfrågade om smärtlindring efter 
operationen. Kvinnorna önskade smärtlindring tidigast i BF-gruppen, sedan BFM-
gruppen och längst tid till efterfrågan var för MB-gruppen. Nöjdheten var liknande för de 
olika grupperna och man fann ingen signifikant skillnad mellan dessa grupper. För sista 
artikeln, artikel 6 där man utförde kejsarsnitt och hade 3 olika grupper för studien så gav 
bupivakain- morfin gruppen bättre effekt än de andra två grupperna.   
 
Trots att artikel 6 [21] var en annan typ av förlossning var den mer intressant än de andra 
5 artiklarna som användes under detta arbete. Att morfin-bupivakain gruppen gav bättre 
effekt kan innebära att man inte behöver fentanyl för att få en mer effektiv smärtlindring. 
Men det kan även vara så att smärtlindringen var bättre för denna grupp då dosen morfin 
var högre för bupivakain-morfin gruppen jämfört med de andra två grupperna. Även för 
denna grupp så skulle antalet deltagande i studien behöva vara större för att ge ett bättre 
resultat då antalet deltagare i varje grupp var låg. Flera typer av denna typ av studie skulle 
behövas och det skulle även vara intressant att få se dessa grupper i en normal förlossning 
istället för kejsarsnitt. I studien så var det ingen av de kvinnorna som klagade under 
operationen och behövde därför ingen mer smärtlindring utöver den angivna. Detta 
innebär enligt studien därför att morfin ger liknande smärtlindringseffekt som fentanyl 
[21]. Man kan diskutera behovet av användning av fentanyl om morfin ensamt med 
bupivakain ger en tillräcklig smärtlindring. Men för att kunna göra en sådan jämförelse så 
bör dosen morfin ges i samma dos som den gavs för de andra 2 grupperna då det annars 
inte ger ett rättvist resultat. 

 
Precis som för smärtlindringsdurationen så är det svårt att ge en slutsats om att tillägg av 
morfin minskar antalet smärtutbrott utan detta kräver flera studier där man använder sig 
av samma mätningsmetod, resultaten i denna studie är inte tillräckliga.  
 

5.1.3 Biverkningar 
 
Illamående var högre i de grupper som fick morfin som tillägg till bupivakain och fentanyl 
och för artikel 6 [21] så var den högre för MB-gruppen. För klåda så var det ungefär 
samma antal kvinnor som fick klåda i båda grupperna. Det fanns ingen signifikant 
skillnad i någon av artiklarna för biverkningarna mellan grupperna.  
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För artikel 4 så fokuserade man biverkningarna mest på de kvinnor som hade starkare 
reaktion till smärtlindringen, man registrerade inte kvinnor som hade mildare reaktioner. 
Detta påverkar resultatet vid jämförande med andra studier då man i andra studier 
registrerat alla kvinnor som fått biverkningar. 
 
Man kan alltså från studien utgå ifrån att tillägg av morfin ökar illamåendet hos 
kvinnorna men ökar inte chansen att få klåda. Men detta kräver ytterligare studier med 
just fokusering på biverkningarna och även här krävs större antal deltagare då det kan ge 
ett annat studieresultat.  
 

5.2 Andra faktorer som påverkar resultatet    
 
Studierna hade samma exkluderingskrav trotts att de utfördes i olika länder vilket var 
positivt då det skulle kunna leda till mer likvärdiga resultat. Metoderna av 
ryggbedövningarna skilde sig i de olika artiklarna men då resultaten visade sig vara 
liknande i artiklarna så kan man utgå från att det inte har större påverkan vilken 
bedövningsmetod man använder sig av. De tre artiklarna som använde sig av kombinerad 
epidural och spinalinjektion visade liknande resultat vilket var att morfin ökade 
smärtlindringen. De två studierna som använde sig av spinal visade sig däremot ha 
motsatta resultat till varandra. 
 
Flera studier med en mer specifik studieteknik och val av studiepersoner och metoder av 
smärtlindring för att kunna ge ett rättvist resultat behövs. Antalet medverkande i de olika 
grupperna skulle också behöva vara samma för att ett ojämnt antal medverkande kan 
också påverka resultatet speciellt om det som i vissa av dessa studier visar nöjdheten i 
antal personer eller procent istället för hur lång tid smärtlindringsdurationen varade eller 
hur ofta smärtutbrotten visade sig. Detta var även ett problem vid dessa studier då det 
blev svårt att skriva resultatet på ett konkret sätt.  
 
En annan felkälla för dessa artiklar är att de som ingår i studierna är både kvinnor som 
föder barn för första gången och kvinnor som fött barn tidigare och detta kan påverka 
resultatet som tidigare nämnts för artikel 1. Artiklarna behöver större antal personer som 
deltar för att kunna ge ett mer säkert resultat, man behöver ha uppföljning med dessa 
deltagande för att kontrollera mammans påverkande av läkemedlet samt barnets 
påverkan. 
 
Då kvinnorna själva skulle säga till när deras smärta kom tillbaka för ytterligare dosering 
påverkar det också resultatet för de olika behandlingsgrupperna då vissa kan ha väntat 
lite längre med att be om ytterligare smärtlindring då de inte känt av stark smärta utan 
väntat tills smärtan blivit stark igen innan de bett om en ny dos.   

 
Artiklar inom detta område där alla 3 substanserna bupivakain, fentanyl och morfin fanns 
tillgängliga och där de användes under förlossning var svårt att hitta. De artiklar som 
användes för detta arbete refererade även de till varandra. Så de var väldigt begränsat 
antal studier vilket också kan vara en faktor som påverkar resultaten. Det fanns en review 
artikel som kollade på om tillägg av morfin ökade effekten av smärtlindringen och dessa 
fann att tillägg av morfin hade en liten men icke signifikant fördel vid ökning av 
smärtlindring [28]. Denna review artikel hade även tagit med de artiklar som används för 
denna studie och även här tog man upp behovet av ytterligare studier.  
 

5.4 Övrig diskussion  
 
Användandet av ryggbedövning speciellt epiduralbedövning har ökat med 55% de senaste 
20 åren i Sverige [22].  Metoden som användes så kallad lågdos-epidural där man 
använder fentanyl eller sufentanil tillsammans med bupivakain är även en välanvänd 
metod i Sverige när det gäller lokalbedövning vid förlossning [7].  
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Smärtlindring där man kombinerar olika mekanismer är rekommenderat, men trots att 
låg-dos morfin i ryggbedövning ger god effekt så är användningen begränsad till 
biverkningarna då man är rädd för andningsdepression riskerna hos mamman [23].  
 
I en studie som utfördes i Sverige 2018 undersökte man om låg-dos morfin som 
ryggbedövning kunde öka smärtlindringen med ökad tid av effekt. I denna studie använde 
man sufentanil istället för fentanyl. Även för denna studie visades det att morfin ökade 
smärtlindringen [24]. Användningen av denna metod är trotts den positiva effekten 
begränsad i vissa sjukvårdsenheter i Sverige på grund av rädsla för andningsdepression 
[24]. Man skulle kunna använda det som ett tillägg till ryggbedövning då kvinnan har en 
större chans för fler smärtutbrott. Detta är till exempel kvinnor som kräver smärtlindring 
tidigt under förlossningen, som har ett större foster eller en kvinna som föder barn för 
första gången [16].  
 
En annan studie som också är utförd i Sverige jämförde bupivakain med sufentanil och 2 
olika doseringar av morfin, 5oµg och 100µg samt en grupp utan morfin. Denna studie 
visade ingen signifikant skillnad i resultat när de gäller de 3 olika grupperna och hittade 
ingen fördel med att lägga till morfin, varken högre eller lägre doser, till bupivakain och 
sufentanil under förlossning [25].  
 
Förlossningen ser olika ut för varje person och kan även skilja sig mellan förlossningar för 
samma person. Människor upplever smärta på sitt sätt och vissa mediciner som hjälper 
en person kan vara mindre effektiv för en annan och då kan man behöva testa annat 
läkemedel eller öka doseringen. Även biverkningar skiljer sig, vissa personer klarar inte 
av och är allergiska mot opioider.  
 
Är det inte första gången man föder barn så kan det vara enklare att välja smärtlindring 
då man vet vad som fungerar och inte fungerar och då blir processen av förlossningen 
enklare och kvinnan kan känna sig säkrare om att hon inte kommer ha lika mycket 
smärta. Tillägg av morfin vid förlossning kan alternativt användas när kvinnan får fler 
och starkare smärtutbrott än vanligt.  
 
En annan faktor som är viktig att hålla koll på under en förlossning är hur kvinnan mår, 
rädsla under förlossning kan öka smärtorna [26] och man kan då kräva mer medicinering 
än vad som egentligen hade behövts och kan vara anledning till ökat smärtutbrott. Klåda 
som är en vanlig biverkan för opioider som fentanyl och morfin kan vara stressfullt för en 
som redan är i smärta. Detta kan påverka förlossningen negativt då man kan bli orolig 
och det kan då leda till mer smärta och behov av mer smärtlindring. Det är också därför 
viktigt att tänka på detta även om biverkan är väldigt mild. 

6. Slutsats 
 
Från de artiklar som används så kan man utgå ifrån att tillägg av morfin till en viss del 
ökar smärtlindringdurationen och minskar smärtutbrotten. Biverkningarna var fler vid 
användning av morfin, speciellt illamående. Alla artiklar var högst 20 år gamla. Fler 
studier med större antal deltagare kan behövas för att kunna få en bättre jämförelse och 
resultat.  

7. Tack 
 
Jag vill börja med att tacka min handledare Maria Sjölander för allt stöd och synpunkter 
under arbetets gång. Jag vill även tacka min familj och vänner som varit ett stöd under 
denna tid.  
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