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Rutiner för avnavling av nyfödda barn har diskuterats
i flera decennier och varierar kraftigt mellan olika kliniker. Vid
ett symposium anordnat av Svensk förening för perinatalmedicin hösten 2007 gjordes en kritisk genomlysning av evidensläget. Efter mötet fick en arbetsgrupp med representanter för
barnmorskor, obstetriker och barnläkare uppdraget att utarbeta förslag till nationella riktlinjer. Rapportens innehåll har
granskats av Barnmorskeförbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och neonatalsektionen av Svenska barnläkarföreningen.
Fysiologiska förhållanden
Den första avnavlingsstudien genomfördes i Frankrike på 1870talet och tydde på att det nyfödda barnet fick en blodtransfusion
från placenta om man väntade med att navla av efter förlossning
[1]. Att det sker ett nettoflöde av blod från moderkakan till barnet via navelsträngens ven under de första minuterna efter födelsen har sedan verifierats i flera studier. Under 1960- och 70talen uförde John Lind et al omfattande studier av fysiologin för
blodtransfusionen från placentan och dess kortvariga effekter
på barnet [2-5]. Man kunde bland annat visa att den totala volymen fosterblod var cirka 115 ml/kg; av denna fanns 70 ml/kg i
barnet och 45 ml/kg i placenta och navelsträng. Placentatransfusionen innebär att upp till 35 ml/kg av fosterblodet i placenta
överförs till barnet efter födelsen. Det motsvarar totalt cirka
100 ml blod till ett barn som väger 3 kg. Omräknat till en vuxen
motsvarar det cirka 1,5–2 liter blod. Större delen av transfusionen sker den första minuten efter födelsen. Efter tre minuter
har huvuddelen av blodet överförts (Figur 1) [2, 6]. Man kan påskynda placentatransfusionen genom att hålla barnet under
placentanivå utan att det påverkar den totala överförda mängden nämnvärt. Placentatransfusionen förändras i stort sett inte
när man lägger upp barnet på mammans bröst (cirka 20 cm
ovanför placentanivå) medan den avstannar om barnet hålls
50–60 cm ovanför placentanivå [3].
Tidig avnavling – gällande praxis
I litteraturen definieras tidig avnavling vanligtvis som permanent avklämning eller avklippning av navelsträngen 0–20 sekunder efter födelsen [7-10]. Sen avnavling har definierats på olika sätt a) i tidsintervallet 2–3 minuter efter födelsen [7, 9] eller b)
när pulsationerna i navelsträngen avtar [10, 11]. I Sverige varierar
kliniska rutiner för avnavling från att den i princip sker omedelbart till att man väntar till cirka 10 minuter efter barnets födelse.
Även i Europa finns det stora skillnader i praxis för när avnav3208

lingen bör ske [12]. Vid en rundringning till landets förlossningskliniker 2007 rapporterade en klar majoritet att tidig avnavling
var praxis [pers medd Ola Andersson, barnkliniken, Halmstad].
Vanliga argument för tidig avnavling är önskemål om provtagning på navelsträngsblod, minsta möjliga dröjsmål i omhändertagandet av barnet (för omedelbar hudkontakt med modern eller
bedömning av barn-/ narkosläkare) samt att risken för neonatal
gulsot och polycytemi skulle kunna reduceras. I anglosaxiska
länder ingår också tidig avnavling i den aktiva handläggningen av
efterbördsskedet för att minska postpartumblödning [13].
Sen avnavling och placentatransfusion anses underlätta cirkulationsomställningen vid födelsen genom att detta tillför volym som fyller ut lungkretsloppet, vilket öppnar sig vid första
andetagen. Placentatransfusionen fungerar också som en reserv för akut blodförlust och är rik på stamceller. Stamcellerna
kan ha skyddande, preventiva och reparativa funktioner inte
bara i nyföddhetsperioden utan även senare i livet [14].
Det senaste decenniet har effekter av sen avnavling undersökts. Studierna har visat att sen avnavling medför högre
hematokrit i nyföddhetsperioden och vid två månaders ålder
[11]. Dessutom minskar risken för anemi vid fyra månaders ålder [10]. Hos mexikanska barn som följdes upp till sex månaders
ålder fann man ingen skillnad i Hb-värden vid sen jämfört med
tidig avnavling. Man fann däremot ett signifikant högre ferritinvärde i blodet, en ökad blodkroppsvolym (MCV) och färre barn
med järnbristanemi (0 vs 4 procent; P=0,01) [9]. Skillnaden i polycytemi (13 vs 8 procent) och klinisk gulsot (17 vs 14 procent)
vid nyföddhetstiden var inte statistiskt säkerställd i studien.
Gynnsamma effekter av sen avnavling
I en nyligen publicerad översiktsartikel drog man slutsatsen
att sen avnavling är ett fysiologiskt sätt att förbättra hematologiskt status och förebygga anemi de första tre månaderna samt
för att berika järnförråd och ferritinnivåer upp till sex månaders ålder [15]. I en Cochranerapport från 2008 [16] rekommenderar författarna att sen avnavling används oftare, under
förutsättning att man har möjligheter att utreda och ljusbehandla eventuell neonatal gulsot. Slutsatserna begränsas dock
av att det saknas data från en europeisk befolkning. En viktig
randomiserad kontrollerad studie i Sverige har som primärt
mål att utreda långtidseffekter av tidig respektive sen avnavling på blod- och järnparametrar hos barnen. Riktlinjer som
presenteras i detta vårdprogram får och ska inte användas för
att påverka vilka patienter som inkluderas i detta eller andra
forskningsprojekt om avnavlingens betydelse.
Behovet av syra–bas-status och/eller laktat kvarstår
Barn med låga Apgarpoäng behöver inte ha utsatts för hypoxi
under förlossningen. Sykes et al [17] visade att bland barn med

sammanfattat
Tidig avnavling av det nyfödda barnet, det vill säga inom
20 sekunder efter födelsen,
är praxis på de flesta svenska
förlossningskliniker.
Evidensläget talar för en förändring av rutinen. Den nya
rekommendationen är att
barnet hålls under placentanivå de första 30 sekunderna
efter födelsen och avnavlas
först efter 2–3 minuter när det
gäller friska fullgångna barn

respektive efter 30–120 sekunder när det gäller för tidigt
födda barn.
Prov på navelsträngsblod bör
tas även i fortsättningen men
på ett sådant sätta att barnet
inte går miste om tillförseln
av blod och stamceller via
navelsträngen.
Vid asfyxi väger behovet av
omedelbar hjärt–lungräddning tyngst. Dessa barn ska
avnavlas direkt vid födelsen.
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Apgarpoäng <7 vid fem minuters ålder uppvisade endast 19
procent metabol acidos (pH <7,10, base deficit >10 mmol/l)
medan endast 14 procent av de acidotiska barnen hade låga
Apgarpoäng vid fem minuters ålder. I flera studier har man
visat samband mellan laktacidos och neonatal morbiditet först
vid navelsträngs-pH <7,00 [18–21), vilket betyder att det är
nödvändigt att analysera navelsträngsblod för att klargöra om
hypoxi förekommit eller inte. Enbart en klinisk bedömning ger
inte någon säker vägledning. I första hand bör artärblod analyseras eftersom det speglar barnets syra–basstatus. Vid fetal
hypoxi sjunker artärblodets pH tidigare och djupare än navelvenens. Det finns två skäl till att provet ska tas så snart som
möjligt efter förlossningen: navelartären kollaberar inom de
första 60–90 sekunderna efter födelseln, och vid fördröjning
ökar risken för att provtagningen misslyckas.
Man har också kunnat visa att pH sjunker och att base deficit,
pCO2 och laktat stiger vid en senarelagd provtagning på en icke
klampad navelsträng [22]. Eftersom pH-värdet är minst 0,02
enheter lägre i navelartär än i navelven krävs dubbla prov, från
både artär och ven, för att med säkerhet kunna uttala sig om
källan till blodet [23]. I upp till 18 procent av provtagningar
från navelsträng har artär- och venprov förväxlats eller
sammanblandats [23]. Syra–basstatus är stabilt i rumstemperatur upp till 60 minuter i klampad navelsträng eller med blodet förvarat i hepariniserad provtagningsspruta [24]. Däremot
stiger laktat linjärt med tiden och måste analyseras inom 10–15
minuter efter provtagning [25, 26].
Socialstyrelsen rekommenderar att syra–basanalys görs rutinmässigt på navelsträngsblod [27]. Argumenten är att man
får ett objektivt mått på hypoxins svårighetsgrad. Analysen kan
också avfärda hypoxi som etiologi hos nyfödda som är medtagna av andra orsaker. I anmälningsärenden eller om man upptäcker utvecklingsförsening senare i barndomen kan informationen bidra till den etiologiska bedömningen och få betydelse
för den fortsatta bedömningen och vården. Provet ger också
värdefull information i undervisning om CTG och ökar förståelsen för det patofysiologiska skeendet vid intrapartal hypoxi.
Rutinmässig provtagning ger bättre kvalitet än provtagning på
indikation (sjukt barn) och anses minska risken för att provet
missas i samband med den stress som uppstår när det överraskande föds ett medtaget barn [27].
En invändning mot rutinmässig provtagning är att nästan
hälften av de acidotiska barnen föds oväntat och att prognosen
för barnen totalt sett är god [27]. Andra nackdelar är att provtagningen kan upplevas störande vid barnets födelse och att ett
avvikande värde hos ett friskt barn kan behöva förklaras. De
flesta barn med måttlig acidos är friska och pigga vid förlossningen. Om den rutinmässiga provtagningen av vitala barn
innebär tidig klampning av navelsträngen får dessutom det nyfödda barnet inte tillgång till den reserv av blod och stamceller
som finns i navelsträng och placenta.
Rekommendation för friska nyfödda barn
För att vitala barn ska kunna tillgodogöra sig de positiva effekterna av placentatransfusionen bör det nyfödda barnet hållas
under placentanivå de första 30 sekunderna. Avnavling bör ske
först 2–3 minuter efter födelsen. Behovet av provtagning för
syra–basstatus och/eller laktat tillgodoses med tillfällig manuell avklämning av cirkulationen i navelsträngen. Det är viktigt
att informera de blivande föräldrarna om fördelarna för barnet
med den rutin som föreslagits.
Praktisk handläggning
Provtagning från navelsträngen underlättas om den ansvariga
barnmorskan får assistans vid förlossnigen. Den assisterande
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Figur 1. Förändringar efter födelsen i barnets blodvolym i förhållande
till tiden för avnavling. Om barnet hålls under placentanivån påskyndas placentatransfusionen, och blodvolymen expanderar snabbare.
Om barnet i stället hålls 50–60 cm över placentanivå avstannar
transfusionen helt. Källa: Yao et al [1].

personen (barnmorska/undersköterska) förbereder med en
eller två prehepariniserade sprutor. När barnet fötts fram rekommenderar vi att det hålls lågt under 30 sekunder för att
underlätta transfusionen av blod från placenta till barn. Under
de 30 sekunderna torkar barnmorskan av barnet och gör en
första vitalitetsbedömning. En slynga av navelsträngen kläms
av med ena handen. Navelartären punkteras och 1–2 ml blod
aspireras distalt om handen, närmast barnet. Därefter tas venöst prov på samma sätt. När proven tagits släpps den manuella stasen och sprutan tas bort. I de allra flesta fall läcker inget
eller endast minimalt med blod. Skulle det uppstå ett större
läckage komprimeras insticksstället med en kompress under
några minuter. Barnet läggs upp på mammans mage. Två till tre
minuter efter födelsen har den väsentliga delen av blodöverföringen till barnet skett, och barnet kan avnavlas permanent.
Om barnet är påverkat, navelsträngen »för kort« eller när det
finns annat som talar för tidig eller direkt avnavling väger dessa argument tyngre. I sådana situationer ska man dubbelklampa ett 1–2 decimeter långt segment av navelsträngen, från vilket man senare kan ta blodprov (prov för syra–bas inom 60 minuter, för laktat inom 10–15 minuter).
Vid förlossning med kejsarsnitt överlämnar den förlösande
obstetrikern barnet till barnmorskan, som håller barnet lågt
bredvid mamman under de första 30 sekunderna. Om barnet är
medtaget avnavlas det omedelbart för ett snabbt omhändertagande och neonatal hjärt–lungräddning. Operationsassistenten tar syra–basprov på samma sätt som beskrivits tidigare.
Om placenta förlöses tidigare än vid rekommenderad avnavlingstid, 2–3 minuter efter födelsen, kan barnet flyttas till
kvinnans bröst eller till barnbordet under pågående placentatransfusion. Innan den permanenta avnavlingen gjorts är det
viktigt att barnet så långt det är möjligt hålls i nivå eller helst lägre än placenta. Permanent avnavling ska ske efter 2–3 minuter.
Avnavling av för tidigt födda
Mycket för tidigt födda barn (före 32 graviditetsveckor) har
hittills oftast avnavlats tidigt (inom 5–10 sekunder efter födelseln) för att undvika en fördröjning i omhändertagandet. Tvärt
emot denna utbredda praxis visas i en översiktsartikel från
Cochrane, som omfattar totalt 297 barn i 7 randomiserade
prövningar, att tidig avnavling av prematurfödda (<37 graviditetsveckor) är förknippad med ökat transfusionsbehov både för
tidig anemi (relativ risk, RR = 2,01) och för lågt blodtryck
(RR = 2,58). Tidig avnavling tycks också ge en ökad risk för intraventrikulär hjärnblödning (RR = 1,74) jämfört med sen av3209
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navling (30–120 sekunder efter födelsen) [28]. En mindre, nyligen publicerad randomiserad prövning, indikerar att senare
avnavling kan minska risken för intraventrikulär hjärnblödning och neonatal sepsis särskilt bland prematurfödda pojkar,
Tabell I [29]. Andra fördelar med att avvakta något med avnavling av för tidigt födda innefattar minskad svårighetsgrad av
andnödssyndrom (respiratory distress syndrome, RDS) och
reducerat respiratorbehov [30]. Båda dessa fördelar står dock
på en svagare evidensbas.
Orsakerna till att sen avnavling av för tidigt födda är fördelaktig tillskrivs ett (i förhållande till fullgångna nyfödda) större
behov av cirkulerande blodvolym för att undvika så kallat
stöldfenomen och kardiovaskulär instabilitet när barnet börjar
andas, lungkärlsresistansen faller och lungkretsloppet öppnar
sig. Placentatransfusionen medför också ett tillskott av leukocyter och hematopoetiska stamceller som anses skydda mot infektioner. Även om det inte ges någon förklaring till könsskillnaderna är de intressanta. Det är väl känt att prematurt födda
pojkar löper ökad risk för neonatal morbiditet jämfört med
flickor. En förhållandevis enkel åtgärd som att avnavla senare
kan minska risken.
Evidensläget talar med andra ord för att för tidigt födda ska
avnavlas först 30–120 sekunder efter födelsen. Omedelbart efter att barnet fötts fram hålls det under plancentanivå i 30 sekunder. Hjälp under tiden barnet att återfå kroppskontrollen
genom att försiktigt samla ihop armar och ben, gör en första bedömning av vitaliteten och torka av barnet. Först därefter görs
avnavling. Mycket för tidigt födda (<32 veckor) överförs till
upplivningsbord och barnläkare medan måttligt prematurt
födda barn (32–36 veckor) som mår bra med fördel kan läggas
på moderns bröst. Provtagning för syra–basstatus och/eller
laktatbestämning görs som vid fullgången graviditet.
Vid uppenbar asfyxi väger behovet av omedelbar hjärt–
lungräddning tyngst, och barnen ska som fullgångna barn avnavlas direkt vid födelsen. Tidig avnavling bör också i fortsättningen övervägas vid omhändertagande av prematurfödda med på förhand expanderad blodvolym (barn med hjärtsvikt, mottagaren i tvillingtransfusionssyndrom och barn
med diabetesfetopati).
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IVH
Sepsis
NEC

Tidig avnavling

Sen avnavling

Pojke (n=19)
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6 (32)*
3 (16)*

Pojke (n=23)
2 (9)
0 (0)
0 (0)

Flicka (n=17)
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Efter Mercer et al [29].

Farhågor med sen avnavling
De neonatala tillstånd som har förknippats med sen avnavling
hos fullgångna barn är främst pulmonella adaptationsproblem,
hyperbilirubinemi (gulsot) och polycytemi. I senare års metaanalyser har man inte kunnat belägga att andningsstörningar
ökat i frekvens efter sen avnavling. Risken för behandlingskrävande gulsot är omdiskuterad [15, 16]. Ett ökat antal barn som
kan kräva ljusbehandling kan inte uteslutas. Eftersom nyfödda
med mycket höga bilirubinnivåer nyligen rapporterats i Sverige pekar en omläggning av avnavlingsrutinerna på behovet av
utbildning om gulsot för föräldrar och öppenvårdspersonal
samt bilirubinbestämning respektive riskbedömning inför utskrivning till hemmet [31]. Polycytemi är vanligare efter sen
avnavling än efter tidig [15, 16]. Även om polycytemi i många
fall är ett godartat och självbegränsande tillstånd kan det orsaka akuta störningar i mikrocirkulationen [32]. Sämre långtidsprognos hos nyfödda med polycytemi har rapporterats [33],
och därför bör obegränsad (>3–5 minuters) placentatransfusion undvikas.
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