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❙ ❙ Varje år avlider omkring 500 000 nyfödda spädbarn av
neonatal tetanus, och ytterligare ca 460 000 dör av andra bak-
teriella infektioner. Årligen dör alltså omkring en miljon
nyfödda spädbarn av bakterieinfektioner som i många fall ut-
går från naveln. Nyfödda med tetanus har ofta en samtidig in-
fektion med andra bakterier i naveln. Detta tyder på gemen-
samma orsaker till infektionerna, främst bristande hygien vid
förlossning och navelvård [1].

Studier från fattiga länder och slumområden har visat på
upp till 3 procents incidens av neonatal sepsis [1]. I Sverige
är problemet betydligt mindre än i fattiga länder, och neona-
tal tetanus förekommer inte. År 1998 avled 16 spädbarn i Sve-
rige av »infektioner specifika för den perinatala perioden« en-
ligt Dödsorsaksregistret [2].

I denna artikel skall jag redogöra för en Cochrane-översikt
som försöker besvara frågan: Finns det någon form av na-
velvård som förhindrar infektioner bättre än att bara hålla na-
veln torr och ren [3]?

En allvarlig infektion
Navelsträngen är en unik vävnad med två artärer och en ven
inbäddade i Whartons gel som består av hyaluronsyra och
omges av en tunn slemhinna (Figur 1). Någon minut efter bar-
nets framfödande upphör pulsationerna i naveln, navelartä-
rerna dras ihop, och barnmorskan skär av naveln. Naveln får
inte längre någon blodtillförsel och under de närmaste dagar-
na börjar den torka in och bli svart och stel (torrt gangrän). Na-
veln faller av 5–15 dagar efter födelsen. 

En navelinfektion, omfalit, kan hindra navelkärlen från att
obliterera. Bakterierna får därigenom tillträde till blodet. I na-
velkärlen kan det bildas septiska tromber som kan sända sep-
tiska embolier till exempelvis lungorna. Infektionen kan ock-
så spridas direkt från naveln in till bukhålan och förorsaka en
peritonit (Figur 1). Omfalit är sålunda en allvarlig infektion,
som skall behandlas aggressivt med antibiotika intravenöst.
Omfalit känns igen på sedvanliga inflammationstecken: rod-
nad, svullnad, ömhet (Figur 2).  

Lättillgänglig handdesinfektion minskar förekomsten
Epidemiologiska studier av handtvätt och handdesinficering
inom sjukvården har visat att läkare, manligt kön, överbe-

läggning och personalbrist är riskfaktorer för slarv. Kvinnor
och sjuksköterskor är renligast, manliga läkare slarvigast.
Lättillgänglig handdesinfektion, t ex handsprit vid varje ku-
vös och säng på en neonatalavdelning, förbättrar personalens
handhygien och minskar förekomsten av nosokomiala infek-
tioner. För en jäktad sköterska kan desinfektion inom
armslängds avstånd vara en förutsättning för att bestämmel-
ser om handdesinfektion skall kunna efterlevas. Ibland kräver
dessa bestämmelser att sköterska ägnar en fjärdedel av sin ar-
betstid till att tvätta händerna. Det är också viktigt att
tvättspriten innehåller glycerol så att händerna inte blir torra
och fulla med sprickor [5].  

I Sverige använder vi i huvudsak klorhexidin för desin-
fektion av navlar och händer. Klorhexidin säljs som vatten-
lösning i koncentrationer från 0,5 mg/ml (0,05 procent) till 40
mg/ml (4 procent) och som klorhexidinsprit (etanol 70 pro-
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cent v/v [volymsprocent] = 60 procent w/v [viktprocent];
klorhexidin 5 mg/ml = 0,5 procent).

❙ ❙ Material och metoder
Den aktuella systematiska översikten publicerades i Coch-
rane-bibliotekets »Pregnancy and childbirth group« 1998 [3].
Cochrane-översikter skall efter hand uppdateras, men inga
större ändringar är hittills gjorda i denna översikt. Arbetet är
en del av ett projekt inom World Health Organization (WHO),
som presenteras utförligare i en WHO-rapport från 1999 [1]. 

Inklusionskriterier för litteratursökningarna var att
studierna skulle vara randomiserade eller kvasirandomisera-
de och jämföra olika metoder för navelvård. Studiernas pri-
mära effektmått skulle vara kliniska tecken till navelinfektio-
ner eller till systemisk bakteriell infektion eller död. Kvasi-
randomisering innebär oftast att varannan patient behandlas
med metod 1 och resten med metod 2 (alternerande alloke-
ring). 

Man sökte i Cochrane Controlled Trials register (sökord:
»Umbilical and Cord*«) och i Medline (sökord ej angivna)
samt kontaktade WHO och experter inom området för att få
tips om fler kliniska studier.    

Alla relevanta studier granskades av de två författarna.
Kunde de inte enas om huruvida artikeln skulle vara med i
undersökningen eller ej hänsköts avgörandet till en tredje
person. Tio studier uppfyllde inklusionskriterierna: fyra
från USA, två från vardera Kanada och Norge och en från
vardera Israel och Storbritannien. Alla undersökningar var
begränsade till friska, fullgångna barn födda på sjukhus i i-
länder. WHOs målsättning att få fram undersökningar från
fattiga länder och hemförlossningar misslyckades alltså. De
tio studierna jämförde antiseptiska preparat med ingen spe-
ciell behandling (fem studier), antiseptiskt puder med ad-
stringerande dito (en studie), antiseptiskt preparat med hyd-
rofob kompress (en studie), antibiotikum med trippelfärg
(triple dye; en studie), antibiotikum med ingen särskild be-
handling (en studie) eller dagligt bad med bara ett initialt
bad (en studie). Åtta av studierna var randomiserade. Längst
uppföljning var sex veckor, och störst antal patienter
(N=2 441 i en undersökning) har Alf Meberg i sina studier
från Sentralsygehuset i Vestfold i Tönsberg, Norge [6, 7]. I

övriga studier har barnen i allmänhet bara följts upp tills na-
veln ramlat av. 

❙ ❙ Resultat
Översiktens resultat sammanfattas i Tabell I och II. Resulta-
ten är magra. Ingen patient drabbades av någon allvarlig, in-
vasiv infektion eller död. Man hittar inga påtagliga fördelar
eller nackdelar med någon metod för navelvård. Lokalbe-
handling med alkohol eller antibiotika får naveln att sitta kvar
längre än normalt, vilket oroar en del mammor men tycks i öv-
rigt inte ha för- eller nackdelar. Antiseptika och antibiotika
minskar koloniseringen av naveln med  Staphylococcus au-
reus m fl bakterier, men det är ovisst om det leder till färre in-
fektioner. Resultaten gäller bara för fullgångna barn i rika
länder.

❙ ❙ Diskussion
Författarna konkluderar att deras översikt inte visar vilka me-
toder för navelvård som är bäst för barnen. Grundregeln att
hålla naveln torr och ren gäller fortfarande: ingen annan me-
tod är bevisat bättre för fullgångna, friska barn i höginkomst-
länder. 

Cochrane-författarna fann inga välgjorda undersökningar
av spädbarn med hög risk för sepsis: prematurer, barn på in-
tensivvårdsavdelningar och barn i fattiga länder, dvs de fles-
ta barn. Dessa barn löper ökad risk för sepsis. Antiseptika är
sannolikt inte skadliga för dem och kan kanske reducera ris-
ken för allvarliga infektioner. Författarna drar slutsatsen att
man bör fortsätta med antiseptika till dessa barns navlar. 

I fattiga länder bör randomiserade, kontrollerade kliniska
prövningar genomföras med jämförelser mellan olika regi-
mer för navelvård. En metod som bör testas är användning av
kolostrum på naveln. Författarna konkluderar att framtida
forskning bl a bör besvara följande frågor: Vilket är natural-
förloppet när navelstumpen fälls? Vilka preparat är bäst för att
hindra infektioner att tränga in i kroppen genom naveln: al-
kohol, antiseptika, antibiotika eller kolostrum? Puder, lös-
ningar eller salvor – när skall de användas? Ett lämpligt förs-
ta projekt i ett låginkomstland vore att erbjuda mödrar utrust-
ning för navelvård och att randomisera grupper av mödrar till
tvål och vatten eller klorhexidinlösning. 

Svårt att bedöma Cochrane-översiktens tillförlitlighet
Miljontals nyfödda barn behandlas varje år på olika sätt för
att förhindra navelinfektioner. Trots detta ger de kontrolle-
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Figur 1. Ett tvärsnitt genom bukväggen med navelstump med
en ven (a) och två artärer (b) [1].

Rodnad som sprider sig
(cellulit)

Figur 2. »Röd hud runt naveln är ett allvarligt tecken«, skriver
King, King och Martodipoero i sin klassiska lärobok i barnhäl-
sovård och fortsätter: »Det är ett farligt tecken, ty det visar att en
infektion sprider sig och orsakar cellulit. Barnet kan få sepsis
och dö.« [4].
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rade prövningarna av dessa behandlingar inga resultat som
kan tillämpas på underburna eller sjuka barn, eller barn i u-
land, eller på svåra bakteriella infektioner. De kontrollerade
studierna är få och små. Detta överraskar författarna: »Few
interventions for cord care have been evaluated by ran-
domized controlled trials. This is surprising given the milli-
ons of newborns in developed countries that are treated one
way or another.« The Cochrane library började som en data-
bas i perinatalmedicin. Trots detta vilar många metoder i peri-
natalmedicinen fortfarande på ett vetenskapligt gungfly [8].

Författarna sökte elektroniskt i Cochrane Controlled Tri-
als register (sökord: »Umbilical and Cord*«) och fick 146
träffar 1997. Jag fick 340 träffar när jag gjorde om sökning-
en i december 2001; alltså mer än dubbelt så många. I juni
2001 sökte jag »Umbilical and Infection« på Medline. De 200
första träffarna (arbeten publicerade ungefär oktober
1999–juni 2001) verkade inte innehålla någon betydande ny-
het om navelvård och navelinfektioner.

I den WHO-rapport [1] som delvis sägs bygga på Coch-
rane-översikten refereras en studie från Pakistan som visat att
lokalbehandling av navelstumpen med antibiotika effektivt
förebygger tetanus [9]. Denna undersökning, som är en
fall–kontrollstudie, bör diskuteras i en uppdatering av Coch-
rane-översikten. Visserligen uppfylls inte inklusionskriterier-
na om randomiserad studie, men när man inte lyckats hitta en
enda randomiserad studie från u-länder bör man granska den-
na välgjorda observationsstudie. 

Det finns en osäkerhet i författarnas rekommendationer ef-
tersom ingen av studierna innehöll några sepsisfall. Detta vi-
sar att neonatal sepsis är en sällsynthet bland fullgångna, väl-
skapta barn i rika länder. Även en liten skillnad i risken för
sepsis kan emellertid vara kliniskt signifikant eftersom risken
för handikapp eller död är stor. Undersökningar från Sverige
[10] och Norge [6] [Alf Meberg, Tønsberg, pers medd, 2001]
visar att incidensen av ytliga infektioner mer än halverades

när man gick över från tvål och vatten till Hibiscrub (4-pro-
centig klorhexidin-/tvållösning) vid navelvård på BB. Det är
därför tänkbart att även förekomsten av sepsis är olika med
och utan klorhexidin. Å andra sidan kan nutidens rooming-in
och korta vårdtider på BB ha minskat risken för sepsis hos
barnen oavsett typ av navelvård.  

Jag tycker sammanfattningsvis att Cochrane-översikten
bör uppdateras eftersom nya artiklar tillkommit, observa-
tionsstudier (kohort- och fall–kontrollstudier) från u-länder
inkluderas, sökvägarna anges betydligt bättre, och hänsyn
måste tas till att sepsisfall saknas i undersökningarna. Det är
nu svårt att bedöma hur pålitlig översikten är. 

Banbrytande upptäckt
Det känns inte rätt att diskutera hygienen på förlossnings- och
BB-avdelningar utan att nämna Ignaz Philipp Semmelweis
(1818–1865). Semmelweis föddes i Budapest, utbildade sig
till läkare i Wien och till gynekolog vid Allegemeines Kran-
kenhaus i Wien. Till dess stora förlossningsklinik fördes ogif-
ta, gravida kvinnor och andra kvinnor från samhällets skugg-
sida. Barnsängsfeber skördade skrämmande antal dödsfall
bland nyförlösta mödrar och nyfödda barn på Första kliniken,
där läkare utbildades. Andra kliniken, som låg vägg i vägg
med Första kliniken och där barnmorskor utbildades, hade be-
tydligt lägre dödlighet. När Semmelweis och hans assistenter
i maj 1847 började tvätta händerna i klorinhaltigt vatten efter
morgonens obduktioner sjönk mortaliteten bland patienterna
på läkarkliniken snabbt ned till barnmorskeklinikens nivå.
Barnmorskorna ägnade sig aldrig åt obduktioner.

Semmelweis insåg att han gjort en banbrytande upptäckt:
mödrarna och de nyfödda barnen dödades av ett smittämne
som överfördes från en död mor till en ännu levande via lä-
karnas händer. Hans klassiska bok »Die Aetiologie, der Be-
griff, und die Prophylexis des Kindbettfiebers« (1860) [11]
utgör ännu efter 140 år en faktiskt mycket lärorik läsning för
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Tabell I. Resultat av randomiserade studier med jämförelse av navelvård med respektive utan antiseptika. NNT = number needed to treat (har
beräknats från tabelldata i referens 3). NNT = 22 för mödrars oro för naveln betyder att ca 22 navlar måste alkoholbehandlas för att en mor ska
lugnas.

Studieobjekt Resultat Anmärkningar

Kolonisering av stafylokocker Färre navlar koloniserade efter vissa antiseptika
Tid tills naveln fällts Naveln fälldes 1,6 dagar senare efter alkoholtvätt P<0,01, N=1 811
Navelinfektion Ingen skillnad, ingen tydlig trend P=0,8, N=2 360
Systemisk infektion Inga systeminfektioner förekom N=1 811
Död Inga dödsfall förekom N=1 811
Mödrars oro över naveln Färre mödrar var oroliga (NNT=22) och något färre barn

fick antibiotika (NNT=117) efter isopropanol på naveln 
jämfört med ingen behandling N=1 807

Tabell II. Resultat av randomiserade studier med jämförelse av olika metoder för navelvård. 

Jämförda metoder för navelvård Resultat

Antibiotika/antiseptika Minskad kolonisation med Staphylococcus aureus 
efter bacitracin (N=283) men inga fall av infektion i 
någon grupp (N=205)

Puder/inget puder Naveln fälldes något tidigare efter puder i en undersökning
Puder en gång/puder varje dag Ingen skillnad i tid tills naveln fälldes
Kompress/öppen behandling Inga kliniskt betydelsefulla skillnader
(Salvkompress jämfördes med 
daglig rengöring med 0,5-procentig 
klorhexidin i 70-procentig etanol; N=2 441)
Helkroppstvätt/ej tvätt Ingen skillnad i kolonisering med Staphylococcus aureus



epidemiologiskt intresserade. Nu vet vi att barnsängsfeber or-
sakas av streptokocker. Semmelweis’ noggranna handhygien
är lika viktig idag som den var 1847. 

När barnsalar infördes på BB under 1940-talet blev de
nyfödda barnens navlar i ökad utsträckning koloniserade med
Staphylococcus aureus, vilket beredde vägen för stafylo-
kockinfektioner i hud och navelstump. Under 1980- och
1990-talen infördes rooming-in, stöd av amning och hudkon-
takt mellan barn och föräldrar och begreppet »baby-friendly
hospital« [12], vilket minskar risken för smitta mellan barnen
[1].  

Mina konklusioner
Enligt Zupan och Garner bör vi i Sverige och andra rika län-
der hålla barnens navlar torra och rena på BB med hjälp av
tvål och vatten. Klorhexidin bör reserveras för barnen på neo-
natalavdelningar. Jag kan med viss tvekan och reservationer
acceptera deras slutsatser. Jag anser att avsaknaden av sep-
sisfall medför att slutsatserna bara kan betraktas som prelimi-
nära och att vi därför bör följa upp incidensen av neonatal sep-
sis vid olika regimer för navelvård. Vi har här »no evidence
of effect« av klorhexidin, men vi har inte »evidence of no ef-
fect«. Författarna gör det vanliga felet att inte hålla isär dessa
två begrepp [13]. 

I Sverige kan vi för en uppföljning använda våra perinata-
la databaser. De genomgår nu en förändring som förhopp-
ningsvis innebär en mer omfattande datainsamling om peri-
natal hälsa och sjuklighet. En rundringning till en handfull
svenska BB-avdelningar visar att svenska navelstumpar tvät-
tas med klorhexidinsprit eller vattenlösning av klorhexidin el-
ler bara tvål och vatten, beroende på vilket BB barnen vårdas
på. Det går nog inte att nu randomisera svenska BB till olika
rutiner, men det bör finnas möjlighet till en observationsstu-
die för att utröna om olika navelregimer innebär olika risk för
sepsis.

I u-länder med förekomst av neonatal tetanus bör gravida
kvinnor vaccineras mot tetanus (antikroppar går då över i
fostrets blod) och lära sig navelhygien med desinfi-
cerande/antimikrobiella lösningar eller puder i stället för ko-
dynga. Jordemödrar (traditional birth attendants) skall lära sig
ren förlossning (clean delivery). 

Cochrane-översikten bör uppdateras och förbättras (se
ovan). Cochrane-översikter skall vara öppna för »post-publi-
cation peer review«. Jag ämnar därför sända mina kommen-
tarer till Cochrane »Pregnancy and Childbirth Group« på det
sätt som beskrivits i Läkartidningen [14]. 
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SUMMARY

Topical umbilical cord care at birth

Inge Axelsson
Läkartidningen 2002;99:1563-6

One million newborn infants die every year by bac-
terial infections, which often have entered the body
via the umbilicus. A Cochrane systematic review on
»Topical umbilical cord care at birth« by J Zupan
and P Garner is reviewed. Zupan and Garner con-
clude that simply to keep the umbilical cord dry and
clean is sufficient for healthy, term neonates in rich
countries; disinfectants do not offer any advantage.
However, cleaning the umbilical cord with disin-
fectants may reduce the risk of serious bacterial in-
fections in babies in poor countries or in neonatal
wards. Observational studies in poor countries in-
dicate that the life of numerous infants can be 
saved if pregnant women are vaccinated against te-
tanus and disinfectants are substituted for harmful
cord care traditions.
This Cochrane review is credible, but it should be
updated and considered tentative since no data on
sepsis are included. The search strategy should be
better described and observational studies (case
control and cohort studies) from poor countries
should be included since there are no randomized
control trials from these countries.
Correspondence: Inge Axelsson, Dept of Pediatrics, Ös-
tersunds sjukhus, SE-831 83 Östersund, Sweden.


