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❙ ❙ En intressant studie, utförd av Z C Luo och Johan Karlberg
verksamma i Hongkong, publicerades nyligen i British Me-
dical Journal [1]. Den är baserad på data från nationella födel-
seregistret och dödsorsaksregistret och berör samtliga födslar
i Sverige under 23 år. 

Sammanfattningsvis visar man att det föreligger en viss
överdödlighet hos barn som föds på natten (mellan klockan
21och 09) jämfört med på dagen (09–21). Man visar även att
dessa skillnader är större hos barn födda före 37 veckors
gestationsålder än hos fullgångna barn. Studiens styrka är det
stora antalet inkluderade patienter, den höga kvaliteten på
ovanstående register och att man som första forskningsgrupp
separat analyserat prematurfödda och fullgångna barn. 

Man kan väl tänka sig att dödligheten hos fullgångna barn,
särskilt den relaterad till asfyxi, är relaterad till handläggning-
en av förlossningen, medan dödligheten hos prematurfödda i
högre grad är relaterad till neonatalvården. 

Dödlighet hos fullgångna barn
Vad gäller dödligheten hos fullgångna barn var skillnader-
na mellan dag och natt minimala (relativ risk 1,05; konfi-
densintervall 0,99–1,12) och inte signifikanta. Samma re-
sultat erhölls vad gäller dödlighet relaterad till asfyxi hos
fullgångna barn (relativ risk 1,12, konfidensintervall 0,90–
1,39). 

Om man till detta lägger det faktum att den tidiga barna-
dödligheten relaterad till asfyxi under perioden 1973–1995
sjunkit från ca 2/1 ooo till 0,5/1 000 förstår man att betydel-
sen av dessa små svängningar över dygnet inte får överdri-
vas. 

Ett problem är förstås att definiera »asfyxirelaterad« död-
lighet hos fullgångna barn med ICD 9-koderna 767 (förloss-
ningsskada), 768 (intrauterin anoxi och neonatal distress),
769 (idiopatisk respiratorisk distress), 770 (andningsrubb-
ning hos foster och nyfödd samt annat/UNS), där ju egentli-
gen bara kod 768 och ibland kod 767 är relaterade till intra-
partal asfyxi. Av detta skäl utnyttjades den databas vi byggde
upp i samband med genomförandet av en randomiserad kont-
rollerad studie i Göteborg, Lund och Malmö [2], där vi har
lagrat information om förlossningstidpunkt och syra–-

bas/blodgas tagen från navelsträngsartären hos 4 268 barn
(>36 veckors gestationsålder) vid födseln. 

Vi fann att även pH i navelsträngsartären uppvisade en
cyklisk variation över dygnet, med lägre värden på natten
(7,207±0,086, n=1 929) än på dagen (7,221±0,085, n=2 339)
(P<0,0001) (Figur 1). Andelen barn med pH <7,00 (natt 1,14
procent; dag 1,24 procent) eller pH <7,05 (natt 4,04 procent;
dag 3,08 procent) skilde sig dock ej signifikant mellan dag
och natt. 

Dessutom fann K Thorngren-Jerneck och A Herbst i ett
MFR-material (1988–1997, n=1 028 705) att 5-min Agpar 
<7 var signifikant vanligare nattetid än dagtid (relativ risk
1,21, 95 procents konfidensintervall 1,14–1,28) [3].

Dessa data stöder i viss mån Luos och Karlbergs data vad
gäller barnadödlighet relaterad till asfyxi då det finns likartad
cyklicitet och skillnaderna återigen är mycket små. 

Fynden är dock inte i enlighet vare sig med en tidigare pub-
licerad tysk studie [4], där man fann en 3,89 (konfidensinter-
vall 1,51–10,03) gånger (!) högre barnadödlighet relaterad till
asfyxi på natten än på dagen, eller med en studie från Wales,
där man hos barn över 1 500 g också fann en påtagligt ökad
intrapartal dödlighet på natten (relativ risk 1,95, konfidensin-
tervall 1,22–3,10) [5]. 

Den sistnämnda artikeln följdes av en livlig debatt i BMJ.
Man redovisade bl a data från hela England (i de fall där det
fanns kompletta uppgifter), där antalet barn som dog under
förlossningen inte var signifikant större på natten (n=663) än
på dagen (n=606) [5].

Divergerande fynd
Dessa data stöder uppfattningen att uppgifterna i litteraturen
vad gäller fullgångna barn är minst sagt varierande, och att vi
måste ha ytterligare information innan vi drar alltför långtgå-
ende slutsatser. 

Det är dock viktigt att man följer upp Luos och Karlbergs
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intressanta studie, och det skall bli spännande att följa Hong-
kong-gruppens framtida aktivitet, inte minst mot bakgrund av
att man på många håll i vårt land har för avsikt att ytterligare
försämra bemanningen på förlossningsavdelningarna nattetid
vad gäller såväl barnmorskor som läkare. 

Dödlighet hos de underburna barnen
Störst skillnad i dödlighet mellan de barn som fötts på natten
och dem som fötts under dagtid finner Luo och Karlberg i
gruppen underburna barn (födda före 37 veckors gestations-
ålder). En signifikant överdödlighet förelåg hos dem som
fötts under natten under tidsperioden 1990–1995. Detta gäl-
ler både tidig neonatal död (inom sex dagar) och död under
det första levnadsåret. 

Vid asfyxirelaterade dödsfall före sex dagars ålder var den
relativa risken 1,70 (konfidensintervall 1,22–2,38). Att i be-
greppet asfyxirelaterad dödlighet inbegripa diagnoser för
både perinatal asfyxi och neonatal andningsstörning måste
ifrågasättas i än högre grad hos gruppen underburna barn än
hos fullgångna. Neonatal lungsjukdom som dödsorsak vid
underburenhet avspeglar i huvudsak omognad hos det nyföd-
da barnet och behöver inte vara relaterad till perinatal asfyxi.

Fler underburna barn överlever idag
Till skillnad från förhållandet avseende fullgångna barn speg-
lar troligen mortaliteten bland underburna barn i huvudsak det
neonatala omhändertagandet. Från de resultat man redovisar
när det gäller ökad dödlighet hos underburna barn födda på
natten drar Luo och Karlberg slutsatsen att »ingen förbättring,
snarare en försämring, av neonatalvårdens kvalitet under nat-
ten jämfört med under dagtid har skett under perioden 1973
till 1995«. 

Enligt vår bedömning är detta en felaktig slutsats, som inte
stämmer med neonatalvårdens utveckling under senare delen
av 1900-talet i Sverige. Att utifrån presenterade data bedöma
eventuell förändring i neonatalvårdens kvalitet under en så
lång tidsperiod är, enligt vår uppfattning, omöjligt. Mycket
stora förändringar har skett till det bättre i neonatalt omhän-
dertagande i Sverige under 1990-talet, bl a användningen av
prenatala steroider vid hotande förtidsbörd, exogen tillförsel

av surfaktant vid neonatal lungsjukdom, modern andnings-
hjälp med nasal kontinuerlig övertrycksandning (CPAP) och
spädbarnsrespiratorer. Detta har medfört en kraftigt förbätt-
rad överlevnad hos gravt underburna barn i Sverige. Så är t ex
överlevnaden idag 80–85 procent hos barn födda efter 24–26
graviditetsveckor, medan endast ett fåtal barn under 1970-ta-
let överlevde efter denna korta graviditetslängd. Denna för-
bättring i överlevnad är en följd av förbättrad perinatalvård
och en utveckling av den neonatala intensivvården vid grav
underburenhet. Detta ställer givetvis mycket större krav på re-
surser dygnet runt idag än för 30 år sedan. 

Den överdödlighet som Luo och Karlberg presenterar hos
underburna barn som fötts på natten under perioden
1990–1995 bör emellertid uppmärksammas. Den avspeglar
troligen skillnader i neonatala och perinatala intensivvårdsre-
surser mellan dag och natt, vilket bör vara ett observandum
för resursansvariga inom perinatalvården. 
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Figur 1.
pH i navelsträngsartären som funktion 
av tidpunkt på dygnet hos 4 268 barn födda
i Göteborg, Lund och Malmö under perioden
1998–2000. Artär-pH var signifikant lägre 
på natten än på dagen. Boxarna anger 
medianvärden för varje timma samt 25:e 
och 75:e percentilerna. Dessutom presenteras
10:e och 90:e percentilerna med felstaplar.
Data från Amer-Wåhlin och medarbetare [2].


