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      Appendix 1A 

European Practices in the Management of Accidental Dural Puncture in 

Obstetrics (EPiMAP Obstetrics)        

A European prospective multicentre observational study 

PATIENTINFORMATION  O M ANON Y M R EGIS TR ERI N G AV HAN DLÄGGNINGSR UTIN ER  

OCH EFFEKT EN  AV  BEHA N DLI NG VI D LÄGES BER O EN DE HUV UDV ÄRK  I  S AM BAN D MED 

RY GGBEDÖVNIN G HOS  GR AVI DA KVINNO R  
 

HEJ   

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna europeiska forskningsstudie. Läs igenom informationen i 
lugn och ro innan Du bestämmer Dig.  
 

Varför genomförs studien/registreringen? 

Vi vill genom denna europeiska studie registrera rådande praxis kring handläggning av den ovanliga 
komplikationen (oavsiktligt punktion av ryggmärgshinnan) när man får ryggbedövning vid förlossning 
eller kejsarsnitt  
 
Ryggbedövning, epidural smärtlindring, är en etablerad och vanlig metod för smärtlindring i samband 
med förlossning och kejsarsnitt. En känd men relativt ovanlig komplikation av ryggbedövningen är 
oavsiktligt punktion (accidentell dura punktion) av den hinna som omsluter ryggmärgsvätskan. 
Komplikationen leder ofta till lägesberoende huvudvärk. Det finns flera metoder för att behandla 
denna ofta mycket svåra huvudvärk: konservativ behandling (smärtstillande mediciner, 
vätskebehandling, sängläge) eller behandling med blodinjektion vilket innebär är att man injicerar 
patientens eget blod epiduralt i samma nivå av ländryggen där den oavsiktliga punktionen skedde. 
Behandling med blodinjektion lyckas fullt hos 50-60% av alla patienter vilket är klart bättre än 
effekten av konservativa behandlingsmetoder.  

Hur man handlägger lägesberoende huvudvärk skiljer sig mellan olika sjukhus och mellan  olika 
europeiska länderna. Dessutom behövs vidare förståelse för varför behandling med blodinjektion 
och/ eller konservativ behandling lyckas eller misslyckas. 
 
Vad innebär studien/ registreringen för din del? 
  
Oavsett om du väljer att delta i eller avstå från studien kommer din vård att vara densamma och 
oförändrad.  
 
Om du väljer att delta i studien kommer dina symtom och handläggningen av dina besvär att 
registreras baserad på standardiserade metoder. Vi kommer att följa upp dig under din vårdtid och 
upptill en vecka efter förlossningen. Du kommer även att kontaktas efter ca tre månader. De 
registrerade uppgifterna kommer inte att kunna kopplas till dig när de är insamlade utan registreras 
anonymt med en studiekod i ett web-baserat dataformulär.. 
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Avbrytande av ditt deltagande i studien  
Det är helt frivilligt att delta i denna observationsstudie. Om Du av någon anledning inte vill fortsätta 
kan du avbryta när som helst utan att ange orsak. Ditt omhändertagande kommer inte att förändras 
utan följer våra behandlingsrutiner. 
 
Sekretess och användning av insamlade data 
 
För att kunna bedriva studien kommer vi att:  
 

 Samla in och spara data från varje deltagare i en databas 

 . Använda ett kodningssystem för att bibehålla sekretessen för varje deltagare 
 
Hur får jag reda på studieresultatet? 
 
Resultatet från denna studie kommer att publiceras i en vetenskapligt internationell tidskrift. 
 
Övrigt  

 
För att få kunskap om undersökningens resultat kommer uppgifterna att sammanställas av Docent, 
Överläkare Anil Gupta vid Anestesi- och Intensivvårdskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna. Uppgifterna kommer att hanteras enligt gällande sekretessregler och vid publicering kommer 
resultaten att redovisas på ett sådant sätt att inga enskilda deltagare kan identifieras.  
Data från projektet kommer att sparas i minst 10 år. 

Enligt personuppgifts-lagen (PUL) har Du rätt att gratis en gång per år få ta del av den 
information som behandlas om Dig i studien och vid behov få eventuella fel rättade. 
 

KONTAKT UPPGIFTER:  __________________________________ Contact details:____________ 
 

 
 


