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Føtal Vekstrestriksjon 

• Henrik Husby

Føtal

Vekstrestriksjon

Ekstern:

Tobakk

Alkohol

Kokain

Virus infeksjon

Maternell:

hypertensjon

Preeclampsi

Antifosfolopidsyndrom

Trombofili
Føtal :

Kromosomdefekt

Mendelsk enkelt gen avvik

Strukturell misdannelse

Andre (Cornelia de Lange)

Placenta:

Placenta mosaikk

Placentasjon

Uterus anomali

Genetikk og fostervekst

•Trisomi 18     4,8% av populasjon vekstrestriksjon n 239

•AC < 3 P

Genetikk og fostervekst

•Trisomi 18

•Wolf-Hirschhorn syndrome

•Rubinstein-Taybi syndrome

•Miller-Dieker syndrome

•Smith-Magenis syndrome Mikrodelesjon /

•Di George syndrome, duplikasjon

•Williams-Beuren syndrome

•XQ distal duplication

Genetikk og fostervekst

•N: 133
FGR < 2 P
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• Spiralarterier
Maternel: 600 ml/min ved termin 
Føtal: 200-400 ml/kg/min

Small for gestational age – SGA

Fetal growth restriction – FGR

Føtal vekstrestriksjon

Konstitusjon /  vekstpotensiale

5% persentil:

Ca 20 % fostre SGA har ikke 
vekstrestriksjon, men er genetisk små.

Mamelle 2001

Definisjon?

10% persentil
5%  persentil
3%  persentil

eller
Vekstkurven

Føtal vekstrestriksjon

Det finnen ingen behandling av vekstrestriksjon

i svangerskapet.
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•1. Identifikasjon av små fostre

•2. Fysiologi

•3. Differensier mellom SGA og FGR

•4. Timing av fødsel

•1. Identifikasjon av små fostre

•2. Fysiologi

•3. Differensier mellom SGA og FGR

•4. Timing av fødsel
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• Nakling 1993

• Identifikasjon av vekstrestriksjon ved bruk
av SF kurve 15% i lav risikpopulasjon

• 3799  inkludert

1. Selektiv ultralyd – indikasjon

2. Universel ultralyd – uke 20 – 28 – 36
• quantified growth velocity as the difference in

abdominal circumference…,comparing the last
scan before birth and the scan at 20 weeks

EFW < 10th percentile + AC  growth velocity 
( lowest decile ) 

18 times increased risk of

SGA infant with neonatal morbidity

40 times increased risk of

SGA infant with a severe adverse

perinatal outcome.

•1. Identifikasjon av små fostre

•2. Fysiologi

•3. Differensier mellom SGA og FGR

•4. Timing av fødsel
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Shunts i fosterlivet!

• Ductus venosus

• Foramen ovale

• Ductus arteriosus

1. Tidlig venøs redistribusjon

• Vena umbilicalis volumen flow ↓

• Intrahepatisk redistribusjon.  Blod shuntes til
venstre lever bort fra høyre leverlapp

• Shunting forbi lever mot hjerte - Ductus venosus

• Andel av cardiac output til placenta ↓

• Venøs omfordeling fører til
nedregulering av glucose-
insulin –IgF vekst akse

• → glucogen lagre ↓

• → leverstørrelse ↓

• → AC ↓

2. Arteriell Doppler

• 1/3 obstruksjon av
villøse kar i placenta
→ økt PI i Umbilical
arterie

• Føtal BT  ↑

• O2 opptak ↓

3. Arteriell Doppler

• Obstruksjon av ½ av
villøse kar i placenta →
a. umb opphevet /
reversert flow →

risiko for føtal 
hypoxemi / acidemi

UA A/RED

• Høy placentar motstand

• → høyre ventrikkel afterload ↑

• → foramen ovale flow ↑

• → venstre ventrikkel output ↑
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Istmus Aorta

• Føto-placentar motstand ↑
• → diastolisk flow reduseres /

reverseres

•

• Omfordeling →

• Relativ blodvolumen til

myocardium / hjerne ↑

:

Ductus venosus Ductus venosus
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Ductus venosus

• Normal
hastighetsprofil

• Patologisk
hastighetsprofil

Føtal respons til placenta 
dysfunksjon

1. Venøs omfordeling

2. Arteriell omfordeling

3. Kritiske Doppler endringer
/ biofysiske avvik

•1. Identifikasjon av små fostre

•2. Fysiologi

•3. Differensier mellom SGA og FGR

•4. Timing av fødsel

Føtal vekstretardasjon

• SF mål

• Ultralyd biometri

• Biofysisk profil

• Doppler

• CTG

•Biofysisk profil
Føtal vekstrestriksjon:

Tidlig / 
Sen
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Føtal vekstrestriksjon:

Tidlig   < uke 32 

•HECHER 2001

<UKE 32

•DV

•STV

• Tidlig vekstrestriksjon

•Baschat

•1. Identifikasjon av små fostre

•2. Fysiologi

•3. Differensier mellom SGA og FGR

•4. Timing av fødsel

•Hva er den beste metoden for overvåkning
av tidlig IUGR?

•Hva er anbefalt tidspunkt for forløsning ved
tidlig IUGR?

Inklusjon

• Singel foster
• 26 – 32 uker
• AC < p 10
• PI i AU > p 95

• Normal flow i ductus venosus (PI < p 95)
• Estimert vekt > 500 g
• STV > 3,5 (uke 26-29) og > 4 (uke 29-32)
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Randomisering
1. CTG

Korttidsvariabilitet
3,5 ms < 29 u
4 ms > 29 u

2. Ductus venosus PI >
p 95 (DVp95)

3. Ductus venosus
absent/reversed A
wave (DV no A)

Alle grupper:

• AU Doppler og CTG minst en gang/uke

• Safety net

• Forløsning uansett kriterier hvis:

1. STV < 2,6 ms (< 29 u) eller < 3 ms (> 29 u)

2. Decelerasjoner på CTG
Anbefalt forløsning 

3. AU absent > 30 u., AU reversed > 32 u.

4. Etter uke 32 basert lokale kriterier (CTG, STV,
a.umbilicalis Doppler).

Primary outcome: Survival without
neurodevelopmental impairment at 2 years of age.

• Bayley test – kognitiv funksjon

• Nevrologisk undersøkelse , syn,
hørsel

• Anamnese fra første utskrivning
til 2 års undersøkelse og biometri

•55 (11%) forløst på føtal 
indikasjon (off protocol)

•54 (11%) forløst pga. maternell 
sykdom 

•147 (29%) etter uke 32 ut fra lokale 
guidelines

•Primary outcome at 2 years of corrected age.

•Overlevelse uten 
nevrol. skade
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•Perinatal mortality was higher in the < 29 week group  14% vs. 4%.

•Proportion of surviving infants with abnormal neurodevelopment was similar 8% vs. 9%.

•

IUGR < 34 uker

• Viktige determinanter for neonatal
utkomme:

• Gestasjonsalder

• Fødselsvekt

• Hver dag øker overlevelse med 1-2%
(26 - 29 uker)

IUGR < 34 uker

• Viktige determinanter for neonatal
utkomme

• Gestasjonsalder

• Fødselsvekt

• Hver dag øker overlevelse med 1-2%
(26 - 29 uker)

Nevrologisk utvikling

Nevrologisk utvikling
Tidlig vekstrestriksjon   uke 29-32

Mortalitet

AGA >20P

5%

SGA   <10p

11%

CP 8% 3%

Kognitiv 29% 41%

Adferd 19% 19%

Skole 18% 28%

Guellec 2011 (EPIPAGE)

Føtal vekstrestriksjon:

Sen  vekstrestriksjon > uke 32
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Neonatal mortalitet / vekt. 
USA 2004

• Matthews 2007

•IUD  45
40% of stillbirths have been associated with suboptimal fetal
growth

Risk of stillbirth increases beyond 37 weeks

Sen vekstrestriksjon

IUGR > 32 uker

Hecher et al 2001

Arterie cerebri media
MCA
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Arterie cerebri media
MCA

Progression of Doppler indices in live births vs stillbirths that occur >34
weks of gestation

•The gray lines represent regression lines for liveborn infants; the black lines are regression lines for

•stillborn infants; the dashed lines represent the median pulsatility index (DPI) for each Doppler index;

•and the solid lines represent the 95% confidence interval for each Doppler index. For stillbirths:

•Crimmins. Doppler and biophysical profile in FGR stillbirths. Am J Obstet Gynecol 2014.

Sen vekstrestriksjon

Baschat

•Brain sparing

•Beskytte

•Skade

MCA

• CPI a Prediktor of adverse Perinaal
Outcome. (Gramellini 1992)

• N=45  SGA  G- alder 30-41

• Even in mild IUGR evidence of
redistribution impairment of
neurodevelopment (Gratacos)

SGA term fetuses with isolated abnormal
MCA-PI may have a higher risk of subtle
neurodevelopmental deficits at 2 years of
age 

Eixarch 2008 et al   et al

Preterm fetuses: brainsparing was
associated with worse perinatal result and 
impaired cognitive outcome at 5 years of
age.

Scherjon 2000



•13

Nevrologisk utvikling
Sen vekstrestriksjon

• Brain sparing

• 23% økt forekomst for
• Adferdsproblem

• Regionale forskjelle i hjernen
Frontale lobe mest utsatt

Roza et al 2008

Sen vekstrestriksjon:
Nevrologisk utvikling
Mikrostruktur i hjerne

• Vekt < 10 p
• Normal Doppler: A.umb

• MRI undersøkelse:
• Endring av mikrostruktur i hjerne
• Astrocyt aktivering – reaktiv gliose
• (resultat av hypoxi)

Sanz-cortes, Gratacos 2010

At term

Am J Obstet Gynecol 2014

•CONCLUSION: Lower fetal CPR,
regardless fetal size, independently
associated with the need for operative
delivery and with NNU admission at term.

•Am J Obstet Gynecol 2014;

Screening med MCA ?
DIGITAT

1.Fetal and maternal outcomes equivalent in suspected
intrauterine growth restriction at term

2.Induction is not associated with any increase in operative and
instrumental delivery rates

3.Infants with suspected growth restriction are more likely to be
admitted to an intermediate level of care

4.It is rational to choose induction in patients with intrauterine
growth restriction near term to prevent possible neonatal morbidity 
and stillbirth

Boers et al 2010
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DIGITAT:   Uke 36+0 - 41+0
induksjon eller observasjon

Randomisert studie N=650

• Fetal abdominal circumference < 10th percentile,

• Estimated fetal weight < 10th percentile

• Flattening of the growth curve in the third trimester (as
judged by a clinician),

• Boers et al 2010

IUGR  > 34 uker
• Ingen typisk sekvens fra umbilical til

venøse Doppler avvik

• Risiko faktorer:
Ny oppstått brain sparing
Manglende pustebevegelser 
Redusert fostervann    
Nedsatt  variabilitet

Hyppig Observasjon / forløsning
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Tvillinger 

 

Kurs obstetrikk, Oslo,  

17.01.2019 

Professor Guttorm Haugen 

Fostermedisinsk avdeling 

Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet 

Twins (multiple pregnancies) 

• Zygosity versus chorionisity 

• Diagnosis 

• Incidence 

• (Maternal adaptation) 

• Complications 

• Unique complications 

– Twin-twin transfusion syndrome (TTTS) 

– Twin anemia-polycytemia sequence (TAPS) 

– Monoamnionic twins 

• (Antenatal care) 

• (Delivery) 

• Dizygotic versus monozygotic  

    (”fraternal” versus ”identical”) 

 

• Dichorionic (DC) versus monochorionic (MC) 

  

 Chorionisity is a result of placentation, not zygosity 

 

  Monochorionic always monozygotic 

  Dichorionic can be mono- or dizygotic 

Twins – zygosity and chorionisity 

Copyright restrictions may apply. 

Skiadas, C. C. et al. Hum. Reprod. 2008 23:1366-1371; doi:10.1093/humrep/den045 

Timeline of zygotic splitting and resulting placentation 

Dizygous (dichorionic/diamniotic)    80 % 

Monozygous                    20 % 

• dichorionic/diamnionic        33 % 

• monochorionic/diamnionic 66 % 

• monochorionic/monoamnionic      1 % 

Conjoined twins                1 : 60.000 

Twins – zygosity and chorionisity 

Williams Obstetrics, 21st edition, 2001 

ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin pregnancy 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

Volume 47, Issue 2, pages 247-263, 2 FEB 2016 DOI: 10.1002/uog.15821 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.2016.47.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
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Twins, incidence 

Monozygotic 

• 1:250 

• independent of race, 

heredity, age and parity 

Dizygotic 

• Increasing frequency last 

decades 

 - infertility treatment 

 

• Also dependent on 

 - race  

 - heredity  

 - parity  

 - maternal age 

 

Dizygotic twins, incidence 

Age and parity 

• Independent of each 

other 

Race (per 1000) 
• Nigeria   50 
• UK       9 
• Japan    1.3 
 
 
Heredity 
• maternal more 

important than 
paternal genes 
 

Common pathway: 

FSH  

Twins in Norway  
(Medical Birth Registry of Norway) 

• 1967 – 2004: 2.19 mill. pregnancies; 

27.849 twin pairs  

• 50 % increase during 1988 – 2004 

excluding ART pregnancies  

• Neither ART nor maternal age can 

explain the rise in twinning rate 

Twin pregnancies, maternal adaptation 
(compared to singletons) 

• Larger blood volume increase (50-60 % vs. 40-
50%) 

• Increased blood cell mass; less than in 
singletons  → ”physiological anemia” more 
pronounced 

• Increased cardiac output (both SV and HR ↑) 

• Diastolic blood pressure lower at mid-term, 
higher at term 

• Larger average blood loss at delivery (~950 ml 
vs. ~500 ml) 

 

 

Twins, fetal growth 

• Increased frequency of growth restriction 

• Parallel growth to singletons until 28-30 

weeks, thereafter progressively smaller. 

• The larger the number of fetuses, the greater 

the degree of growth restriction 

• Upper limit of maternal support capacity? 

 

 

Twins, fetal growth discordance 

• DC twins: different growth potential 

• Unequal distribution of uteroplacental blood flow 

• Umbilical cord abnormalities 

  - Velamentous or marginal insertion, vasa previa 

• Discordance for malformations or syndromes 

• MC twins: 

  - unequal sharing of single placenta 

  - vascular anastomoses/TTTS 

Breathnach & Malone. Semin Perinatol 2012;36:175 



3 

Twins, fetal growth discordance 

Percent growth discordance:  

(Larger – Smaller) / Larger x 100 % 
 

One prospective study (ESPRIT – Evaluation of Sonographic 

Predictors of Restricted growth In Twins), Ireland, n=977 

 

Composite perinatal morbidity if discordance ≥ 18 % 

– When both are AGA:  hazard ratio 2.1 ( 95% CI 1.6 – 2.8) 

– When one is SGA:      hazard ratio 4.5 (95 % CI 1.8 – 10.8) 

 

                 Breathnach et al, Obstet Gynecol 2011;118:94  

 

              

 

Diagnostic accuracy of ultrasound in predicting 

birth-weight discordance in twin pregnancies: 

systematic review and meta-analysis 
Leombroni M et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2017;50:442 

Estimated fetal weight discordance ≥ 20 % 

 

Sensitivity 65 % 

Specificity 91 % 

 

Sensitivity / specificity within 

• 1 month  61 % / 95 % 

• 2 weeks 72 % / 85 % 

• 3 days 79 % / 86 % 
 

    

      

Twins, malformations 

unique to monozygotic twins  

• e.g. conjoined twins 

not unique but more often in twins  

• e.g. NTD, hydrocephalus, CHD 

crowding  

• e.g. clubfoot 

 

 

Lewi L et al. AmJOG 2008;199:514 

DCDA  1 : 25 

MCDA  1 : 15 

MCMA  1 : 6 

Unique complications in monochorionic 

twin pregnancies 

• Twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS) 

• Twin anemia-polycytemia sequence (TAPS) 

• Monoamnionic twins 

• Conjoined twins 

• Acardiac twin; twin reversed-arterial-

perfusion sequence (TRAP sequence) 

Dizygous            80 % 

Monozygous                     20 %   

• diamnionic/dichorionic        33 %  

• diamnionic/monochorionic       66 % 

 twin-to-twin transfusion syndrome  

 (TTTS) 10-15 % of diamn./monochor. 

• monoamnionic/monochorionic         1 % 

Conjoined twins                1 : 60.000  

Twins – zygosity  

Williams Obstetrics, 21st edition, 2001 

Clinical judgment:  

 

 Rapidly growing symphysis-fundal 

height (abdominal distention) in twin 

pregnancy (monochorionic?):  

 

• twin-twin-transfusion syndrome 

• polyhydramnios 

 

 Prompt referral (by phone)  

 

NB! 
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Stage Poly-

oligohydr. 

Absent 

bladder in 

donor 

Critical 

abnormal 

Doppler 

Hydrops Fetal 

demise 

I + - - - - 

II + + - - - 

III + + + - - 

IV + + + + - 

V + + + + + 

Quintero RA et al. J Perinat 1999; 19: 550-555 

Staging of twin-twin transfusion syndrome (TTTS) 

Survivors Laser surgery 

n (%) 

Amnioreduction  

n (%) 

P value 

0 17/72 (24) 24/70 (49) 

1  29/72 (40) 18/70 (26) 

2  26/72 (36) 18/70 (26) 

At least 1  55/72 (76) 36/70 (51) 0.002 

Senat et al, NEJM 2004;352:136-44 

Laser surgery versus amnioreduction 
Survivors (Eurofoetus Group) 

• chronic feto-fetal blood transfusion 

– previous uncomplicated MC  twins 

– after TTTS ( ≈13 %) 

• 3-5 % of MC twins 

• few miniscule placental AV 

anastomoses 

• prenatally: MCA-PSV 

 

Twin anemia-polycytemia 

sequence (TAPS) 

Lopriore E et al. Am J Obstet Gynecol 

2010;54.e1-5. 

Monoamnionic twins 

• Older literature high mortality (30 – 70 %) 

• Reduced mortality after 30-32 weeks 

• Recent studies lower mortality (10 – 15 %) 

   Carr et al. Am J Obstet Gynecol 1990;163:719 

   Tessen & Zlatnik. Obstet Gynecol 1991;77:832 

   Rossi & Prefumo. Ultrasound O & G 2013;41:131 

 

• Surveillance by colour (spectral) Doppler 
and antenatal CTG      
  Belfort et al. Am J Obstet Gynecol 1993;168:601  

   Aisenbrey et al. Obstet Gynecol 1995;86:218 

Svangerskapskontroll 

dichoriote tvillinger 

• Fra 22 uker: Hver annen uke 

• Fra 30 uker: Hver uke  

• Ultralyd biometri:  

– før 30 uker hver 4. uke 

– Etter 30 uker hver 3. uke 

• (Ultralyd cervix + navlesnorsfeste uke 24) 

• Fastlege/j.m. hvis ikke ultralyd 

www.legeforeningen.no Norsk gynekologisk forening. 

Veileder i fødselshjelp 2014, kapittel 38 «Tvillinger» 

svangerskapskontroll 

monochoriote tvillinger 

• Fra 16 uker: Hver annen uke 

• Fra 30 uker: Hver uke  

• Ultralyd biometri:  

– Annenhver uke 

• (Ultralyd cervix + navlesnorsfeste uke 24) 

• MCA – PSV uke 32 (anemi?) 

• Fastlege/j.m. hvis ikke ultralyd 

www.legeforeningen.no Norsk gynekologisk forening. 

Veileder i fødselshjelp 2014, kapittel 38 «Tvillinger» 

http://www.legeforeningen.no/
http://www.legeforeningen.no/
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singleton (n=35) 

twin (n=52) 

triplet (n=12) 

 

gestational week 

PI 

Akiyama M et al. Hum Reprod 1999;14:2635 

Umbilical artery pulsatility index, 

appropriate for gestational age 
Twins, delivery 

• preterm deliveries, frequency 

• non-cephalic presentation, frequency  

• Post-partum bleeding, frequency 

• Delivery of twin II: umbilical cord prolapse, 

placental abruption, asphyxia 

 

• Induction of labour after 37-39 weeks? 

 

Twins, preterm deliveries 

 Once delivered the neonatal outcome is 

similar in singletons, twins and triplets, 

related to gestational age.  

 Child outcome? 

Garite TJ et al. Am J Obstet Gynecol 2004;191:700 

Twins, conclusions 
• Zygosity and chorionisity, ultrasound. Monochorionic? 

• Increased frequency of dichorionic twins 

• Increased complication rate compared to singleton 
pregnancies 
– Hypertensive disorders 

– Spontaneous abortions (”vanishing twin”) 

– Malformations 

– Growth restriction / growth discordance 

– Preterm deliveries 

• Unique complications in monochorionic twins 
– Twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS) 

– Twin anemia-polycytemia sequence (TAPS) 

– Monoamnionic twins 

– TRAP-sequence 

– Conjoined twins 

• Antenatal control: ultrasound 

• Prevent preterm delivery 

 

 

Khalil A et al. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin 

pregnancies. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 

Volume 47, Issue 2, pages 247-263, 2 FEB 2016 DOI: 10.1002/uog.15821 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001 

Børdahl P et al. Veileder i fødselshjelp 2014. Kapittel 38: Tvillinger 

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-

forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/ 

 

Twin Research and Human Genetics 2016;19 (3)     

doi:10.1017/thg.2016.30 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.2016.47.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.15821/full#uog15821-fig-0001
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Tvillinger/
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SMERTELINDRING VED 
FØDSEL

Vegard Dahl

VD januar 2019

DET ER VONDT Å 
FØDE!

VD januar 2019

(Pato)fysiologi
• Alvorlig akutt visceral smertetilstand
• Involverer i hovedsak afferente fibre i 

n.hypogastricus (Th10-L1) i åpningsfasen
• Polymodale C-fibre (bradykinin, distensjon, 

varme), østrogenpåvirket
• Utdrivelsesfasen: pudendalnerve, 

ilioingiunalis, genitofemoralis med mer (L6-
S3)

VD januar 2019

ER det naturlig og bra 
med fødsels‐smerter?

VD januar 2019
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VD januar 2019

SMERTE

Katekolaminer Hyperventilering Stress

Vasokonstriksjon Hypoventilering Vasokonstriksjon

Uteroplacental 
sirkulasjon

Ischemi

Forskjøvet Hb 
diss-kurveMuskeltonus

Stram bekkenbunn

Forlenget fødsel, asfyksi og smerte

Redusert O2 
tilbud

Vanlig fødsel
• Katekolamin-nivå høyere enn 

pheochromocytompasienter
• Maksimalt ved asfyksi ved termin – prioritere 

cerebral sirkulasjon
• Største problem ved keisersnitt: for lite stress!
• Mors stress respons i tillegg!

VD januar 2019

• Det er vondt å føde
• Litt smerter er kanskje bra, men for mye kan ha 

uheldige effekter
• Hvor mye er passe????

VD januar 2019

Smerte – varighet eller 
intensitet?

• Carvalho B, Hilton G, Wen L, Weiniger CF: Prospective longitudinal cohort questionnaire assessment of labouring
• women's preference both pre‐ and post‐delivery for either reduced pain intensity for a longer duration or greater
• pain intensity for a shorter duration. British journal of anaesthesia 2014; 113: 468‐73
• 40 kvinner ble spurt før og etter fødsel (indusert): Ville du foretrukket smerte på 2 i 9 timer eller 6 i tre

timer?  Lang tid og mindre smerte både før og etter

Carvalho B, Zheng M, Aiono‐Le Tagaloa L: A prospective observational study evaluating the ability of prelabor
• psychological tests to predict labor pain, epidural analgesic consumption, and maternal satisfaction. Anesthesia
• and analgesia 2014; 119: 632‐40: Katastrofieringstendens: Mindre fornøyd med analgesi uansett – mer behov for epidural. 

• Dehghani M, Sharpe L, Khatibi A: Catastrophizing mediates the relationship between fear of pain and preference
• for elective caesarean section. European journal of pain 2014; 18: 582‐9
• Løfte om god smertelindring reduserer ønsket om keisersnitt

• Hiltunen P, Raudaskoski T, Ebeling H, Moilanen I: Does pain relief during delivery decrease the risk of postnatal depression? 
Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica 2004; 83(3): 

• The mode of pain relief during vaginal delivery seems to be associated with the incidence of postpartum depression, 
especially immediately after delivery.

• Ding T, Wang DX, Qu Y, Chen Q, Zhu SN: Epidural labor analgesia is associated with a decreased risk of postpartum
• depression: a prospective cohort study. Anesthesia and analgesia 2014; 119: 383‐92
• Accompanied by the editorial:
• Wisner KL, Stika CS, Clark CT: Double duty: does epidural labor analgesia reduce both pain and postpartum
• depression? Anesthesia and analgesia 2014; 119: 219‐21

VD januar 2019
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Effekt av analgesi på baby
• Direkte – overgang over placenta
• Indirekte – endret perfusjon katekolaminer 

etc
• Vanskelig

o I live eller død – 19.århundrede
o Sovende eller våken (Snow 20. århundrede)
o Apgar (1953)
o NACS skår, CTG, syre/base – 1960
o Doppler flow – 1990
o Amme – suksess 2000

VD januar 2019

Historikk
• Opptegnelser om smertelindringsmetoder har alltid 

funnet sted
o Opioider og urter (cannabis) – Kina
o Vin i Persia
o Øl og brandy – Europa i middelalderen
o lindrende salver – gamle Egypt
o Magiske blandinger

VD januar 2019

• Zerubhabel Endecott, Salem, Mass. 17th century: 
o For sharp and difficult travel in women with child; a mixture of virgins hair 

and fried ant eggs in the milk of a red cow. (Yerby M; Pain in 
childbearing – Balliere 2000)

VD januar 2019

Europa 19. Og 20. 
århundre

• Eter, chloroform (James Simpson 1847)
o ”It will be necessary to ascertain anaesthesia’s precise 

effect, both upon the action of the uterus and on the 
assistant abdominal muscle; its influence, if any, upon the 
child; wether it has a tendency to hemorrhage or other 
complications” diskuteres fortsatt!

• Twilight sleep (1902- morphine and scopolamine)
• Kampagner

o National twilight sleep society (TWA)
o National Birthday Trust Fund (1928)
o Natural Childbrith association (1956)
o Leboyer (1977) Odent (1982)

VD januar 2019
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Kuriosa
►Placenta encapsulation

o Placenta tørket og laget som tabletter 
o http://www.doulabydesign.com.au/

►Se: https://www.kidspot.com.au/birth/labour/real-life/i-slept-
through-my-sons-entire-birth/news-
story/eea1e414c59c78b35356cd2f0aff1951

Hvorfor så mye 
kontroverser?

• Naturalismen – Ønsket om å unngå intervensjon
• God smertelindring er bare en del av suksess-

kriteriene

VD januar 2019

Hva betyr noe?
• Den fødendes følelse av medbestemmelse
• Sosiale og kulturelle faktorer
• Kontakt med helsepersonellet
• Den fødendes forventninger
• Smertelindring

VD januar 2019
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Hvilke smertelindringstibud
finnes?

VD januar 2019

1. Regional 
Smertelindring

VD januar 2019

VD januar 2019 VD januar 2019
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Epidural
• Utviklet i 70 årene, i Norge fra ca 1975 (Kandela)
• Initialt ”melsekk” bedøvelse med ren lokalanestesi
• Lavdose kombinasjons føde-epidural (walking 

epidural)
o Lokalanestesi i lavdose + opioid
o + clonidine, neostigmin, midazolame

VD januar 2019 VD januar 2019

Frekvens
• Norge: ca 25% (0-45%)
• USA 70-80 % (2,4 millioner fødende/år)
• Primipara >> multipara

VD januar 2019

Påstander
• Forlenger fødselen
• Øket keisersnitt frekvens
• Øket frekvens instrumentelle forløsninger
• Må ikke anlegges for tidlig
• Temperatur ↑
• Mer ryggsmerter
• Kompromittert vannlating
• Færre ammer

VD januar 2019
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Problemer
• Retrospektive tall sier lite
• Prospektive, randomiserte studier er vanskelig å 

gjennomføre
• Andre faktorer enn regional analgesi intervensjon 

viktige
• Og husk at…….

VD januar 2019

Det er forskjell på 
fødsler!!

VD januar 2019

Obstet Gynecol 1989: 73: 35-42

The clinical significance of pain and cognitive 
activity in latent labor

•Sammenheng mellom smerte og kognitiv adferd i 
latensfasen (<3cm), midt i aktiv fase (5-7cm) og 
sen fase

• Stor grad av smerte i latensfasen høysignifikant 
sammenheng med forlenget fødsel, både latens-, 
aktiv og second-stage

Obstetrisk anestesi 3
• Påvirker epidural fødselsprosessen?

o To «nye(re)» studier bekrefter minimal eller ingen påvirkning:  Anesthesiol 
clin north am 2003; 21: 59-70. Clin Obstet Gynecol 2003; 46: 633-45.

o Hos flesteparten av fødende som får oxytocin etter epidural var dette 
planlagt på forhånd. Anaesthesia 2003; 58: 1249-50.

o En studie viser ingen forskjell i trykketrang eller trykketid mellom epi og ikke-
epi.

VD januar 2019

Meta‐analyse juni 2010 (Current 

opinion in anaestehsiology)

VD januar 2019
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COCHRANE: Epidural vs no epidural. DOI:10.1002/14651858.CD000331.pub3, 

Desember 2011

• We included 38 studies involving 9658 women; all but five studies compared epidural analgesia with 
opiates. Epidural analgesia was found to offer better pain relief (mean difference (MD) -3.36, 95% 
confidence interval (CI) -5.41 to -1.31, three trials, 1166 women); a reduction in the need for additional 
pain relief (risk ratio (RR) 0.05, 95% CI 0.02 to 0.17, 15 trials, 6019 women); a reduced risk of acidosis (RR 
0.80, 95% CI 0.68 to 0.94, seven trials, 3643 women); and a reduced risk of naloxone administration (RR 
0.15, 95% CI 0.10 to 0.23, 10 trials, 2645 women). However, epidural analgesia was associated with an 
increased risk of assisted vaginal birth (RR 1.42, 95% CI 1.28 to 1.57, 23 trials, 7935 women), maternal 
hypotension (RR 18.23, 95% CI 5.09 to 65.35, eight trials, 2789 women), motor-blockade (RR 31.67, 95% CI 
4.33 to 231.51, three trials, 322 women), maternal fever (RR 3.34, 95% CI 2.63 to 4.23, six trials, 2741 
women), urinary retention (RR 17.05, 95% CI 4.82 to 60.39, three trials, 283 women), longer second stage 
of labour (MD 13.66 minutes, 95% CI 6.67 to 20.66, 13 trials, 4233 women), oxytocin administration (RR 
1.19, 95% CI 1.03 to 1.39, 13 trials, 5815 women) and an increased risk of caesarean section for fetal 
distress (RR 1.43, 95% CI 1.03 to 1.97, 11 trials, 4816 women). There was no evidence of a significant 
difference in the risk of caesarean section overall (RR 1.10, 95% CI 0.97 to 1.25, 27 trials, 8417 women), 
long-term backache (RR 0.96, 95% CI 0.86 to 1.07, three trials, 1806 women), Apgar score less than 
seven at five minutes (RR 0.80, 95% CI 0.54 to 1.20, 18 trials, 6898 women), and maternal satisfaction with 
pain relief (RR 1.31, 95% CI 0.84 to 2.05, seven trials, 2929 women). We found substantial heterogeneity 
for the following outcomes: pain relief; maternal satisfaction; need for additional means of pain relief; 
length of second stage of labour; and oxytocin augmentation. This could not be explained by subgroup 
or sensitivity analyses, where data allowed analysis. No studies reported on rare but potentially serious 
adverse effects of epidural analgesia.

VD januar 2019

Nokså sikkert effekter av 
epidural

• Forlenger fødsel – ca 15 minutter
• Øket frekvens av instrumentelle forløsninger

o Motorblokade, flere occiput posterior, lavere 
terskel for obstetriker + veiledning?

• Ingen påvirkning av keisersnittfrekvens
• Postspinal hodepine: 0,4-3%
• OG!: Bedre APGAR, bedre BE!

VD januar 2019 VD januar 2019

FEBER?
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Feber
• Assosiert med epidural, RR: 3.34
• Steril inflammatorisk respons enten i placenta eller 

epiduralrommet (etterfulgt av sekundær 
placentainflammsjon).?

• Intraamniotisk infeksjon (nulliparitet, 
fødselsinduksjon, mere vag ekspl, lengre fødsler, 
lenger varig membranrupturer)?

• Redusert varmnetap – smerte↓= mindre 
hyperventilasjon og perspiratio?

• Endring i termoregulering?

VD januar 2019 VD januar 2019

PEDIATRICS Volume 129, Number 

2, February 2012
FEBER!!

Low Apgar score, neonatal encephalopathy and epidural
analgesia during labour: a Swedish registry-based study
S. Törnell1, C. Ekéus2, M. Hultin1, S. Håkansson3, J. 
Thunberg1 and U. Högberg4
1Department of Surgical and Perioperative Sciences, Anaesthesiology and Intensive Care, Umeå University, Umeå, Sweden
2Department of Women’s and Children’s Health, Division of Reproductive Health, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
3Department of Clinical Sciences, Paediatrics, Umeå University, Umeå, Sweden
4Department of Women’s and Children’s Health, Uppsala University, Uppsala, Sweden

Acta Anaesthesiologica Scandinavica 59 (2015) 
486–495

Editorial comment: what this article tells us
This population-based study aimed to assess if there was an association 
between epidural analgesia during labour and neonatal encephalopathy 
when maternal fever was taken into account. The use of epidural analgesia 
was associated with a low Apgar scores (< 7) at 5 min, but not with 
neonatal encephalopathy. Maternal fever was associated with both of these 
outcomes.

VD januar 2019 VD januar 2019
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Og…

• Maternell inflammasjonsfeber gir mer:
o Neonatale hjerneskader:
o CP
o Encephalopati
o Økede lærevansker

VD januar 2019

Anesth Analg 2010: 111: 
1467‐75 (reviewartikkel)

• At present, there are no safe and effective mean 
to inhibit epidural-associated fever. Future research 
should define the aetiology of this fever and 
search for safe and effective interventions to 
prevent it at to inhibit its potential adverse effect 
on the neonatal brain… Scott Segal

VD januar 2019

Overall, the current study by Sharma et al.3 adds further strong evidence 
for a noninfectious inflammatory etiology for epidural fever. If we agree 
with the premise that epidural fever is worth preventing, these latest data 
should help focus new research efforts on interventions that are more 
likely to result in effective prevention. Potential interventions include 
agents that block the maternal inflammatory response to epidural 
analgesia without increasing maternal or fetal risks

Anesthesia & Analgesia: 
March 2014 - Volume 118 - Issue 3 - p 494–
495
Goetzl, Laura MD, MPH
Editorials: Editorial
Epidural Fever in Obstetric Patients: It’s a 
Hot Topic

AMMING
• Intensjon, paritet, alder, tradisjoner, sosial klasse, 

utdannelse, hjelp, støtte, rettledning
• Mange nytteløse, dårlige studier
• Lav opioid dose er det viktige!!!! – obs ny studie 

Anesthesiology 2017 – ingen sammenheng..

VD januar 2019
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y

65: 145‐53 – Sheffield, Burningham, 

London, UK

• 1054 nullipara randomisert til bupivacain 
epidural, kombinert spinal-epidural (CSE) 
eller lavdose epidural

• Sammenliknet med 351 matchede ikke-
epidural fødende – 12 måneder oppfølging 

• Ingen forskjell i frekvens og varighet av 
amming, ca 15 uker i snitt. Høy alder og 
fargede best i amming

VD januar 2019

Hva er riktig 
frekvens????

VD januar 2019

CSE (Combined Spinal 
Epidural)

• Økende popularitet (??)
• Virker raskere
• Mer fornøyde fødende?
• Lite benyttet i Norge

VD januar 2019 VD januar 2019

• Sterkt 
redusert 
bruk av 
GA ved 
sectio 
siste 20 
årene. 
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2.CSE
• Unødvendig penetrasjon av dura
• Øket forekomst av føtal bradykardi

VD januar 2019

3.Single shot spinal
• Raskt og enkelt
• Virker 90 + minutter
• Velegnet for multipara
• Føtal bradykardi?

VD januar 2019

Føtal bradykardi
• Rask smertelindring  - rask katekolamin - mengde 

ned?’
• Synes å ha sammenheng med unødig høye doser 

opioid

VD januar 2019

4.Non‐invasive metoder
• Kvinnen har kontroll
• På bølgelengde – jordmor/fødende
• Massasje/berøring/relaksasjon
• Vann

VD januar 2019
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Vann
• Første opptegnelsen fra Frankrike i 1803
• Effekt ikke dokumentert
• Leboyer – Odent
• 90% of the NHS enhetene UK og Wales har 

fasciliteter for vannfødsler
• Populært i ABC-klinikker

VD januar 2019

• Redusert angst – endogene opioider↑, 
Katekolaminer↓- smertelindring

• Mindre tyngdekraft – lettere å bevege seg – følelse 
av kontroll?

VD januar 2019

Betraktninger
• Temperatur 35-37 gr. celsius
• Sjekk pasient temperatur 
• Kontinuerlig føtal monitorering ikke mulig
• Øket infeksjonsrisiko?

o Ikke vist

VD januar 2019

SISTE…
• Women Birth 2012 (PMID 2341122911): retrospekt 220 vann 

fødsler vs 220 normale. Lavere (0) episiotomi i vann, samme 
tid/blodtap. Flere med AGAR1<7 i vann, men samme etter 5 
min. 

• J Maternal-Fetal med 2005; 17: 357-61 (Thoeni at al)
o Vurdering av 1600 vannfødsler i en 8 års periode, 737 para0 i vann 

sammenliknet med 407 para0 i seng
o Signifikant kortere 1.stadium
o Lavere episiotomirate 0,38% vs 23%
o Samme rate perimeumrift
o Samme tid 2.stadium, samme pH navlestreng
o Samme ratio neonatal infeksjon

VD januar 2019
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Discussion: Waterbirth confers no additional risk to 
neonates; however, waterbirth may be associated 
with increased risk of genital tract trauma
for women.
J MidwiferyWomens Health 2016;61:11–20 c 2016 
by the American College of Nurse-Midwives.

We compared outcomes of
neonates born underwater waterbirth (n = 6534), 
neonates not born underwater nonwaterbirth (n = 
10,290), and neonates whose mothers
intended a waterbirth but did not have one intended 
waterbirth (n = 1573).

Steril vanns papler
• 1970, from Øst-Europa – nyresten smerter 0.1-0.2 ml 

sterilt vann på multiple punkter – ryggsmerter og 
symfysesmerter

• Mot-irritasjons prinsippet  – Port teorien

VD januar 2019

VD januar 2019

Effekt
• Women Birth 2008 (AUS PMID 18926789) 

review: statistisk sign reduksjon i ryggsmerter 
varighet 10 min til 2 timer

• Mårtensson L, Ader L, Wallin G. 
Läkartidningen 1995; 92: 2395-6

• Labreque M et al. J Fam Pract 1999; 48: 259-
63
o 34 women. Sterile water> TNS=Control

• Dahl V, Aarnes T. Tidsskr Nor Lægefor 1991; 
111: 1484-7

VD januar 2019
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Dahl V et al

VD januar 2019
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P<0.0001

Varighet
• 79 minutter +/- 15 i sterilvannsgruppen (n=101)
• 19 +/- 15 i  ”dry needling” gruppen (n=50)

VD januar 2019

AKUPUNKTUR

VD januar 2019

Akupunktur
• Økende popularitet i på 2000 tallet, dabbet av de 

senere år?
• Prinsesse Märtha Louise effekten
• Spørreskjema i 1998: 95% av fødeavdelingene 

ønsket å tilby mer akupunktur

VD januar 2019
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Litteratur
• Birth 2009 (Mar); 36(1): 5-12- DK. Mindre smerte, mindre bruk av 

annen analgesi.
• Australian and New Zealand Journal of obstetrics and 

gynaecology 2007; 47: 26-30
o RCT reduced active fase labour, reduced oxytocin

• Ramnerø A et al. BJOG 2002; 109: 637-44
o RCT, reduced need of EDA, better relaxation

• Skilnand E et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 943-8
o RCT, reduced need of EDA, less pain

• Ternov K et al. Acupunct Electrother Res 1998; 23: 19-26
o Not RCT, redused other pain treatment

• Nesheim BI et al. The Clinical J of Pain 2003; 19: 187-91
o RCT, less meperidine (11 vs 37%)

VD januar 2019

Litteratur fortsatt
• Mårtensson L, Stener-Victorin E, Wallin G. 

Acupuncture versus sterile water as treatment for 
labor pain. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87(2): 
171-7. 
o RCT: 30 min:sterilvann reduserte VAS fra 73 til 52, akupunktur 

til 70 (!), kortvarig effekt.
• Selmer-Olsen T, Lydersen S, Mørkved S. Does 

acupuncture used in nuliparous women reduce 
time from prelabor rupture of membrabes at term 
to active phase of labor? A randomised control 
trial. Acta Obstet Gynecol Scand 2007; 86(12); 1447-
52.
o RCT: n=106, ingen forskjell fra PROM til aktiv fødsel eller bruk 

av oxytocin og/ eller epidural

VD januar 2019

Metaanalyser
• Acupuncture for pain relief in labour: a systematic review and meta-

analysis. AU, Cho SH, Lee H, Ernst E - BJOG. 2010;117(8):907.
• Ten RCTs involving 2038 women were included. VAS for pain intensity 

data were available in seven studies

•
• Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jul 6;(7):CD009232. doi: 10.1002/14651858.CD009232.
• Acupuncture or acupressure for pain management in labour.
• Smith CA1, Collins CT, Crowther CA, Levett KM.

VD januar 2019

AUTHOR'S CONCLUSIONS: The evidence from RCTs 
does not support the use of acupuncture for 
controlling labour pain. The primary studies are 
diverse and often flawed. Further research seems 
warranted. 
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Akupunktur 
forsinker god 
smertelindring 
med epidural

VD januar 2019

TENS – transkutan nerve 
stimulering

• Amplitude 10-50 mA, frequ. 1-100 Hz –
acupuncturelike and high frequency TENS

• < 10% significant pain relief
• Best for back pain
• Systematic review: No effect (Carroll D et al – Br J 

Obstet Gynaecol 1997; 104: 169-75)

VD januar 2019

Lystgass
• Billig, tilgjengelig
• Trygt
• Lav oppløselighet – rask effekt
• Entonox – 50/50 N2O/O2

VD januar 2019

MEN..
• Dårlig analgesi ved 50% , 30-50% noe 

smertelindring.
• Mer kvalme og oppkast
• Hyperventilering under ri – placenta 

vasokonstriksjon - fare for hypoventilering og 
redusert oksygenering

• Maternal sedasjon mulig selv med 50%
• Mulig forurensingskilde?

VD januar 2019
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Andre inhalasjonsgasser
Isofluran 0.75-1% bedre enn N2O 50%

o Øket sedasjon, langsommere effekt
o Entonox + 0.2-0.25%- isoflurane (Anesthesia 1993; 48: 369-72, 

Anesthesia 1999; 54: 1166-72)

• Sevofluran- 0.8% klart bedre enn lystgass, ny 
interesse i UK: BJA 2007; 98: 105-9, og BJA 2007: 98: 110-15.

• Desfluran – 1-4.5%, bedre smertelindring enn 
50%N2O, men øket amnesi (Acta Anaesthes Scand 1995; 
39: 259-61)

VD januar 2019

OG…
• Dose-relatert uterus relaksasjon
• Luftveis-irriterende
• Utstyr: pris og vedlikehold
• Sikkerhet

VD januar 2019

5. Perifere blokader
• Paracervical blokk
• Pudendal blokk
• Infiltrasjon

VD januar 2019 VD januar 2019

Paracervikal Blokade (PCB)
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PCB
• Lokalanestesi injiseres submukøst i cervix fornices 

lateralt av cervix
• 40-80% av de fødende opplever utmerket 

smertelindring i 60-90 minutter
• Utføres av obstetriker
• Økende popularitet ????

VD januar 2019

PCB
• Nærhet til uterine kar – Risiko for utilsiktet 

intravaskulær injeksjon
• Lacerasjoner, haematomer, abscesser, sakkral 

neuropati
• 10-70% incidens av føtal bradykardi, dødsfall er 

rapportert  (vasokonstr av a umbilicalis – høy kons 
av LA i føtus)

VD januar 2019

Evidence:?..
• Cochrane Database Syst Rev 2012 Apr 18:4 – bedre 

enn placebo og opioider
• Junttila EK.. IJOA 2009; 18(1): 15-21: A comparison of 

paracervical block with single-shot spinal for labour 
analgesia in multipaous women: a randomised 
controlled trial
o 104 pts, mindre fornøyde, mindre villige til samme 

bedøvelse neste gang, oftere tilleggs-analgesi. Begge 
grupper noen tilfeller av bradycardi hos barnet. 

• Palomäki O (Tampere, Finland), SSAI 2003: høy grad 
av pasientilfredshet, men

• 10% måtte ha epidural
• 15% komplikasjoner (bradykardi, redusert variabilitet, sen 

descelerasjoner, missed acceleration)

VD januar 2019
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Pudendal nerve blokade
• Fremre røtter av S2-4, forsyner nedre del av vagina 

og perineum (sammen med nn. ilioingiunalis, 
genitofemoralis, femoral cutaneus posterior)

• Obstetriker eller jordmor
• 50% mislykkede blokader
• Risiko for intravaskulær injeksjon

VD januar 2019
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6. Systemisk opioider
• Fordeler

o Lett å administrere
o Billig
o Jordmor-styrt
o Aksepteres av mange fødende

VD januar 2019



21

Systemisk opioider
• Ulemper

o Gir ikke adekvat analgesi
o Mange bivirkninger 
o Rask overgang over placenta

VD januar 2019 VD januar 2019

Bivirkninger hos dem 
fødende

• Endret respirasjons-mønster: hypo-hyperventilering
• Redusert gastrointestinal motilitet
• Kvalme og oppkast
• Sedasjon, dysfori, eufori

VD januar 2019

Bivirkning hos barnet
• Tap av heart rate variability
• Neonatal respiratorisk depresjon
• Senket neonatal nevro-behavior opp til 3 døgn
• Redusert suksess-rate for bryst-ernæring

VD januar 2019



22

OPIOIDER
• Petidin – ”A shot in the dark”

o 1-200mg im – uforutsigbar effekt
o Iv bedre - PCA
o Norpetidin – akkumulering – prokonvulsiv

• T1/2: 21 t hos mor, 63t hos nyfødt

VD januar 2019

OPIOIDER
• Morfin

o 10 mg iv, 
o Mindre problemer med metabolitter

• Fentanyl
o 20-50 microgr som bolus – mindre neonatal 

depresjon
o Krever overvåkning?
o PCA: 44% insidens nyfødte med Apgar≤6 

(høyrisikofødsler) IJOA 1998; 7: 103-7

• Remifentanil?

VD januar 2019

The ideal opioid delivery

VD januar 2019

Time

Pain 
intensity 
and effect 

Contraction pain

Pain relief
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keo
t1/2 keo

T1/2 keo = ln 2/keo

Brain

V1 V2

Liver
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Context sensitive halftime
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min

50 % red

Fentanyl

VD januar 2019

7 liter 33 liter 275 liter

VD januar 2019

Patient: 30 years, 170 cm tall, 85 kg

Fentanyl: 
•infusion 1 µg/kg*hr plus, sep after 5 hours
•boluses of 10 µg repeated approximately every 10 min

VD januar 2019

Patient: 30 years, 170 cm tall, 85 kg

Remifentanil: 
•infusion 0.05 µg/kg*min plus, sep after 5 hours
•boluses of 0.2 µg/kg repeated
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Fødselsanalgesi i Norge
• Økende bruk av epidural
• Akupunkturtilbud ved nesten alle fødeinstitusjoner
• Økende aksept for mors ønske
• Mindre og mindre lystgass
• Opioider: morfin, fentanyl, remifentanil, petidin 

heldigvis forlatt

VD januar 2019

Konklusjon
• Regional smertelindring best
• Akupunktur finnes overlat, forsinker god 

smertelindring
• Lystgass er billig men har moderat 

smertelindrende effekt og er fjernet fra 
mange fødeinstitusjoner

• Tradisjonelle opioider gir mer sedasjon enn 
smertelindring

• Remifentanil kan være et alternativ for 
fødende som ikke kan få epiduralanalgesi

VD januar 2019

Avgjørelsen om smertelindring, uansett 
type, er ett personlig valg som den 

fødende selv må ta etter konsultasjon 
med jordmor, obstetriker og anestesilege

VD januar 2019 VD januar 2019

TAKK!



Føtale spark 
17.01.2019 

 

 

Julie Victoria Holm Tveit   
Overlege, PhD 

 

• ”Normal” aktivitet 

• Kvinnens evne til å kjenne spark  

• Når spark avtar – lite liv 

• Utredning, diagnostikk & oppfølging 

• Oppsummering 

 
 

Barnets bevegelser 

Mer sofistikert og koordinert mot 
termin1 
 
Øker med svangerskapslengde 
 ”Topp” mellom 28 og 38 svangerskapsuke1,2  
 Platå i uke 32 4-6 
 

Endrer karakter mot termin 
 Økt koordinasjon 
 Mer velutviklet CNS  
 Reduksjon i fostervann  
 Økende størrelse på barnet  

 

1Rayburn et al.1990, 2D’Elia et al 2001 , 3Valentin et al. 1994,4 Natale et al 
1985, 5Eller DP et al 1992,  6Holm Tveit et al 2006 

Definisjon 

…..ingen enhetlig definisjon på 
normal aktivitet….. 

 

Noen barn mer aktive enn andre 
 
Viktigst klinisk sett;  
 hva kvinnen opplever som normalt  for sitt 
 barn og endring i forhold til dette  
 



Type bevegelse 

Store SSSSSSSSSttttttttttooooooorrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeee

Kvinnens evne til å 
kjenne spark • Placentalokalisasjon1-3 

• Lengde bevegelser og antall 
deler inkludert4-6 

• Fostervannsmengde7 

• Føtale anomalier8;9 
 

1Neldam et al.1983,2Fisher et.al.1999, 3Tuffnell et al.1991, 4 Rayburn et al.1982, 5 Hertogs et al.1979, 6Sadovsky et al.1973, 7Ahn et al.1987, 
8Valentin et al 1986, 9Valentin et al.1987, 10Sadovsky et al.1988, 11Baskett et al.1989, 12Mulder et al.1997, 13Mushkat et al.2001, 14Flynn et al.1997, 
15Frøen et al.2007 

• Fokus / stilling10;11 

• Overvekt7 

• Medikamenter12-14 

• Røyk15 

 

1NelNeldldldaddadaddadaamaammmdadddadaamamdadaaaamdadaaaaaaadaddaaaa et alet a .1983,2FFFFiiissh
8ValentValentntntntntttttttttntiinin etin nn etn et iiniiniiiininiiiin etiiiininiinnn iiniiinniinn aal 1986,6,  999VVaVa
15Frøen FrøenFrøFrøen eetetetet et alttt aallet etett al.tt aaltt al.t t t at al.tt attt aal..ett al.al 20072007200720072007200722007

Kvinnen 

Placenta & foster 

Kvinnens evne til å kjenne spark 

 
• Målt ved ultralyd samtidig kjennes 

37- 88 % av bevegelsene av 
• Avhenger av; 

– Type bevegelse (store/små) 
– Antall kroppsdeler  inkludert 
– Om mor har fokus på bevegelsene 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
            

     1 Hijazi et al. 2009 

Når spark avtar… 



Lite liv 
 

 
 

• Redusert fosteraktivitet i svangerskap 
• Høyrisiko - assosiert med patologi av ulik art  
• Lav risiko - uenighet om økt risiko – mesteparten av konsultasjonene 

 
• Overvektige, førstegangsfødende og røykere kommer oftere med 

bekymring for lite liv1 

 
• Kvinner med lite liv 

• Har økt risiko for preterm fødsel og vekstrestriksjon1  

• Ulik adferd1  
• Informeres, utredes og behandles ulikt av helsepersonell1 

• Jo lenger hun venter, jo høyere er risiko for negativt utfall1 

 

 

1Holm Tveit et al.2009  

Økt risiko…..? 

…uansett? 

At kvinnen kjenner mindre spark trenger ikke bety at barnet ikke har det 
bra, kan skyldes 

Tidlig gestasjonsalder 
Fostervannsmengde 
Maternell posisjon (sitte/ligge) 
Fosterets leie (rygg inn/ut) 
Overvekt 
Placenta på fremre vegg 
Maternell fysisk aktivitet 

 
Forbigående reduksjon i aktivitet 

Søvnstadier 
Bruk av medisiner  
Røyk 

 

Definisjon 

…hovedsakelig basert på kvinnens oppfatning av en 
reduksjon i barnets aktivitet…….. 

Definisjon 

• Ikke konsensus; vanskelig å skille nivå 
mellom et friskt barn og et barn med høyere 
risiko1 

• Variasjon mellom barna 
• Variasjon kvinnens evne til å kjenne spark 

varierer 
• Kvinnens subjektive oppfatning av størst 

betydning 
• Alarmgrenser 
           

          

        1 Flenady et al. 2009 



Utredning & oppfølging 

…..avhengig av funn som er gjort og 
risikoprofil hos mor…. 

Utredning - retningslinjer 

 
• Norske og internasjonale retningslinjer  

 
– ”en betydelig reduksjon er indikasjon 

for ytterligere undersøkelse” 
 

• Informasjon og utredning varierer 

Mål – friskt barn og fornøyd 
mor 
 
Utfordring – hvordan? 

Verktøy for utredning 

Klinisk evaluering 

CTG 

Ultralyd billeddiagnostikk 

Doppler ultralyd 



• Bakgrunn 
• Reflekterer ”trivsel” 
• Forebygge 

komplikasjoner  
• Forhindre sykelighet, 

skade eller død  

• Metode 
• A. ”Fixed time 
• B. ”Fixed number” 
• Ulike sparkeskjema 

 

Målet med sparketelling som metode;  
-fordelene ved bruk av det utjevner risikoen ved å 
implementere det som vanlig prosedyre 
-Unødig engstelse? 
 

 
Oppfølging 

…..avhengig av funn som er gjort og 
risikoprofil hos mor…. 

Hvilken type pasient har vi? 
  
•  Risiko hos mor? 
•  Risiko hos fosteret? 
 

FLYTSKJEMA 1: 
 
 
HENVENDELSE ”LITE LIV”- Utarbeidet av Ingvild Nordhagen  
 
(Kvinnen kan henvise seg selv med spørsmål om lite liv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
                                                 VIKTIG: 
                                                 Dersom risikofaktorer skal pasienten komme  
                                                 til avdelingen så raskt som mulig (uansett lite/mindre liv) 
                                                  (blir RØD gruppe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø-hjelps tilsyn. Bør tas 
imot umiddelbart av 
jordmor ved ankomst. 
Kobles til CTG + gjør opp 
status. 
Følg neste flytskjema!! 

Risikofaktorer: 
-Tidligere dødfødsel 
-Gjentatte henvendelser med lite liv 
-IURG, SGA 
-Hypertensive svangerskapskomplikasjoner 
-Svangerskapslengde etter 41+2 
-Tvillinger 
-Misdannelser, genetiske sykdommer 
-Diabetes, overvekt 
-SLE/antifosfolipidsyndrom 
-Intrahepatisk cholestase 
-Rh antistoff, antitrombosebehandlede 
-Trombosyttantistoff. 
-Mors alder over 35 
-Innvandrere/lav sosio-økonomisk status 
-Røyking. 
-Visse medikamenter/rusproblematikk 
 

Kjenner ikke liv 
over noen timer, 
særlig i de 
periodene hun 
vanligvis kjenner 
liv. 

Kjenner mindre eller annerledes liv 
enn tidligere. Har forsøkt spise/drikke 
og kjenne etter liv uten respons. Er 
bekymret for barnet.  
 
Dokumenter avtaler som blir gjort. 
 
Ved risikofaktorer: Skal komme til 
avdelingen straks (RØD GRUPPE) 

Kjenner ikke liv en kort 
stund (mindre enn to timer), 
kjenner liv men mindre eller 
annerledes enn tidligere. Har 
ikke forsøkt å spise/drikke 
og/eller telle spark. 
 
Ved risikofaktorer: Skal 
komme til avdelingen straks 
(RØD GRUPPE) 

Bør komme til 
avdelingen så raskt 
Som mulig 

Skal ha time innen 
12 timer 

Be kvinnen 
spise/drikke. Ro- og 
kjenne etter spark i 
1-2 timer. Kvinnen 
skal ringe tilbake 
uansett. 

Kjenner spark som normalt 
i løpet av 1-2 timer. Er ikke 
lenger bekymret. Blir 
hjemme. Tar kontakt igjen 
ved behov. Dokumenter i 
journal. 



FLYTSKJEMA 2: 
 

 
”LITE LIV” VIDERE UNDERSØKELSER/BEHANDLING 
utarbeidet av Branka M.Yli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Risikovurdering 

-BT 
-Urin 
-SF mål 
-CTG (20-90 minutter) 

-CTG normal  
-Kjenner liv 

Dersom ingen risiko: 

Risikofaktor 
tilstede: 
Alltid vurderes av lege: 
-UL+Doppler: følg nasjonal 
veileder (IURG) 
-Individuell vurdering av 
kontrollbehov videre 

 

Reise hjem. 
Ta kontakt ved 
gjentagelse 

-CTG normal 
-Kjenner fortsatt ikke liv 

-Ny CTG innen 1 time 
(20-90 min varighet) 
-UL (størrelse, for 
tilvekst: 
vekstseriemåling, 
bevegelse, FV mengde). 
-Doppler a.umb/a.cerebri 
media eller følg nasj. 
veileder 

Normal UL og CTG: 
-Reise hjem 
-Ta kontakt ved gjentagelse 

CTG suspekt: 
- f.eks manglende akselerasjoner, 
lett tachykardi, mulig redusert 
variabilitet o.v 

-Ny CTG innen 1 time (20-90 
min varighet) 
-UL (størrelse, for tilvekst: 
vekstseriemåling, bevegelse, 
FV mengde). 
-Doppler a.umb/a.cerebri 
media eller følg nasj. veileder 

Unormal UL  
Suspekt eller normal CTG: 
-Individuell klinisk vurdering 

CTG unormal: 
- f. eks. deselerasjoner, nedsatt 
variabilitet, sinusoidal, 
(kombinasjoner) ov. 

-UL (størrelse, 
vekstseriemåling, 
bevegelse, FV mengde). 

Innlegges: 
-Individuell vurdering. 
-Forløsning? 

Risikofaktorer: 
-Tidligere dødfødsel 
-Gjentatte henvendelser med lite liv 
-IURG, SGA 
-Hypertensive svangerskapskomplikasjoner 
-Svangerskapslengde etter 41+2 
-Tvillinger 
-Misdannelser, genetiske sykdommer 
-Diabetes, overvekt 
-SLE/antifosfolipidsyndrom 
-Intrahepatisk cholestase 
-Rh antistoff, antitrombosebehandlede 
-Trombosyttantistoff. 
-Mors alder over 35 
-Innvandrere/lav sosio-økonomisk status 
-Røyking. 
-Visse medikamenter/rusproblematikk 

LITE LIV 
 
Bør tas imot umiddelbart av 
jordmor ved ankomst.  
 
Følgende undersøkelser: 

Oppfølging - helsepersonell 

Risikofaktorer  
og funn? 

  Ingen avtale om kontroll 
  Grundig informasjon og årvåkenhet ift  
  bevegelser 
  Lav terskel for rekontakt 

Ved opphør av bevegelser ikke 
returnere til hjemmet 
/primærhelsetjenesten før avklart 
situasjon 
Patologiske funn; følge oppfølging 
etter prosedyre 
Ved uavklart situasjon / pågående lav 
aktivitet - ny konsultasjon avtales 
Monitorere spark 

Normal aktivitet 

Redusert aktivitet 

Oppfølging - informasjon til kvinnen 

 
• Gi kvinnen skriftlig og muntlig informasjon 

om spark 
• Informere henne grundig om normal og 

redusert fosteraktivitet 
• Forklare hvorfor det er viktig å være 

årvåken ift barnets aktivitet 
• Være oppmerksom på barnets aktivitet 
• Alltid ta kontakt dersom opphørt eller 

signifikant reduksjon i aktivitet – aldri 
vente 

• Sjelden mindre enn 10 spark over 2 
timer i en periode der barnet vanligvis 
er aktivt 

Oppsummering 

•  Barnets 
bevegelser er 
viktig 

•  Kvinnen selv 
kjenner sitt 
barns aktivitet 

•  Ingen 
evidensbasert 
definisjon for 
normal eller 
redusert 
aktivitet: (10 spark /2 timer i aktiv periode kan bruke 

 

 

•  Spørsmål om lite liv 
• Redusert vs opphørt aktivitet 
• Risikofaktorer 
• Klinisk undersøkelse  

• (BT/urin/SF-mål) 

• Verktøy for utredning  
•  CTG 
•  Ultralyd  (ved risikofaktorer tilstede - 

fostervannsmengde, bevegelser, 
størrelse) 

•  Doppler ved indikasjon 

• Sparketelling: Foreløpig ikke 
anbefalt å bruke som 
screeningverktøy 

•  Individuell vurdering  
• Oppfølging avhengig av funn,  

• jfr flytskjema 

•  Kvinnen informeres grundig 
• Muntlig og skriftlig  
• Kjennliv.no 

 

Hvilken type pasient har vi? 
 

•Risiko hos mor? 
•Risiko hos fosteret? 
 



 
 
 

• Friskt barn & fornøyd mor 
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Overtidig svangerskap 
Induksjon av fødsel 

Grunnkurs i obstetrikk  2019 
Malin Dögl 

Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital  

2 

 Overtidig svangerskap 
 
Definisjon: 
 Svangerskap som har passert termin med 14 dager 

eller mer (294 dager) 
      (WHO 1976, FIGO1982)  

 
  
 Naegele - estimering  av nedkomst - 1812  
 
 Hvor langt er et svangerskap? 
  280 (40+0)  WHO 
 282 (40+2)  Terminhjulet 
 283 (40+3)  E-snurra  
 
 
  

3 

Etiologi: Ikke klarlagt  

Risikofaktorer: 

 mors alder 
 vanligere hos førstegangsfødende  
 fosteret er en gutt 
 høy BMI  
 etnisitet  
 fetale misdannelser ( anencephali, trisomi 16 og 18) 
         
 

       Divon et al. 1998 

       Scotland et al. 2007 

       Roos et al, 2010 
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Risikofaktorer 

 45 % av de som fødte etter termin føder etter termin også i 
neste svangerskap  

       
      Olesen, Basso & Olsen, 1999 

 
 
 Samme partner   OR 4.4 
 Partnerskifte   OR 3.4 
 Søster    OR 1.8 
 

      Oberg et al, 2013 
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Forekomst 
 Europa: 0,8 - 7% 
        Zeitlin et al  2007 

  
 I Norge:  
     1996  2006  2016 
 Født uke 42:      10.3%  7.1%  4.0% 
 Født uke 43: 2.7%  0.3%  0.0%  
  

  
Avhenger av : 
 Estimering av sv. skapslengde 
 Retningslinjer  
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Utviklingen i Norge 2000-2014 

7 

Intrauterin fosterdød  

 
  
 

 
 

Postnatal 

Neonatal 

IUFD 

Hilder et al, 1998 
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Overtid 
• 30 RCT, 12479 kvinner 
• Induksjon vs ekspektans 

 
• Resultat: 

– Induksjon gir færre IUFD  
– Færre keisersnitt ved induksjon 
– Færre barn med Apgar Score <7 ved 5 minutter og 

færre innleggelser ved nyfødt intensiv 
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Randomised     n=508 
 Monitoring :    n=254 

 
Monitored :    n=173 
Monitored, then induced   n=19 
Not monitored     n=62 
    Induced     n=59 
    Declined participation   n=1 
    Cesarean section    n=2 
 
  
  
  

Induction:   n=254 
 
Induced :  n=215 
Not induced:  n=39 
Spontaneous labour  n=36 
Declined participation  n=2 
Cesarean section
  

Lost to follow-up    n=0 

Analysed         n=254 

Lost to follow-up    n=0 

Analysed     n=254 

Induction of labor or serial antenatal fetal 
monitoring in postterm pregnancy: a RCT  

Heimstad et al. 2007 
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RCT, 508 kvinner, St. Olavs Hospital 

Induksjon en uke over TUL eller ekspektans 
 
Ingen forskjell i keisersnitt eller tang/vakum 
 
Mer misfarget fostervann i ekspektansgruppen 

 

 

 

 

 

 

Heimstad et al 2007 
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Svensk meta-analyse  
13 studier, n = 6700 

 
• Ingen forskjell i perinatal mortalitet 

• Færre meconiumaspirasjoner ved induksjon 
• Færre sectio ved induksjon 
       Wennerholm, 2008 

 
 CONCLUSIONS:  

 The meta-analysis illustrated a problem with rare outcomes such as 
perinatal mortality. No individual study with adequate sample size has 
been published, nor would a meta-analysis based on the current 
literature be sufficient. The optimal management of pregnancies at 
41 weeks and beyond is thus unknown. 
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Hva mener kvinnene ? 
 Ved 41 uker: 

 74% ønsket induksjon av fødsel 
 

 6-8 mndr post-partum: 
 Erfaring fra fødsel - fremtidige ønsker 

 
 Samme gruppe:   74% Induksjon  
        38% Monitorert 
 
8% ønsket ikke å delta i et evt fremtidig svangerskap  
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Hvordan overvåke ved overtid? 
 

• Vektestimering 
 

• Fostervann 
 

• CTG 
 

• Doppler 

18 

Fosterstørrelse 

SGA barna mer utsatt for føtal distress:   
• 12%  SGA ved overtid  
•   7%  SGA ved termin  
• 4,6% ved normalt store barn til termin 
        
       Campbell, Ostbye & Irgens, 1997 

 

Vekstretardasjon er av større betydning for føtal mortalitet enn 
overtid per se   
        Divon et al., 1998 
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Store barn 
 

 

Andel store barn øker ved overtid: 
  uke 41    8 %  
  uke 42 14 % 
  uke 43 17 %  
 
Maternelle komplikasjoner  er assosiert med store fostre 
 
Føtale komplikasjoner er assosiert med små fostre  
      

Campbell, Ostbye & Irgens, 1997 
   

20 

Fostervannsmengde 

  
Oligohydramnion  
 Patofysiologiske mekanismer? 
 AFI eller max dybde? 
  
  
 

In term or post-term pregnancies, oligohydramnios is 
associated with increased risk of obstetric interventions but 
outcomes are similar to those of pregnancies with normal 
amniotic fluid  

       Rossi, 2013
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Fødselsfordelingskurve 

 
 

13-15% er uforløst ved dag 290 
Ca 9000/år i Norge 

Økland I et al, 2011 

22 

 
Andel pågående svangerskap 

 Svangerskapslengde % 

287 24 

289 18 

291 13 

293   9 

295   6 

297   3 

299   1 

301   0.4 

MFR 1999-2005 

Halvering hver 4.dag 

24

13

 6
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Hva gjør de i andre land? 

• USA (ACOG): Overvåking ml 41 og 42 uker med CTG og AFI 
    2 x pr uke 
 
• England (RCOG): Induksjon ml 41 og 42 uker 

 
• Canada (SOGC): Vurdering i uke 41-42, CTG og AFI. Lokale  

   guidelines 
 

• Danmark:  Induksjon 41+2 - 41+5, Målsetting: Født før 42+0 
 

24 

Helsedirektoratets anbefalinger 2012 

Kontroll dag 290 (ei uke etter TUL) 
Induksjon påbegynt senest dag 294 
Induksjon dag 290: 

Pregravid BMI >30 
Mors alder >35 år for førstegangsfødende 
TUL 14 dager seinere enn termin Naegele 
Vekstavvik ≤ minus 15% (10 percentil) 
Oligohydramnion 
Kvinnens ønske vektlegges 
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Årsak til endring av retningslinjer 

• Økt perinatal mortalitet ? 
 

• Ved kontroll i uke 41: Fange opp SGA og oligohydramnion 
 
• Ved oligohydramnion: 25% sectio: 
          

    Indusere før oligohydramnionon 
 
     Sectio    
• Medbestemmelse  

 
• H-dir: uakseptabelt med ulik praksis 

26 

Konklusjon-Overtidig svangerskap 

Økt risiko for mortalitet/morbiditet, spesiellt ved SGA 
og oligohydramnion 
 
Oppfølging funnet sin form? 
 
Fortsatt utfordringer – f.eks manglende diagnose: 
”Relativ overtid” 
 

27 

Induksjon av fødsel 

Induksjon av fødsel bør foretas når fordelene for mor eller barn antas 
større enn risikoen ved å fortsette svangerskapet 
 

28 

Indikasjoner 
Overtidig svangerskap  
Vannavgang >24 timer uten oppstart av rier 
Preeklampsi/hypertensjon/PIH (Pregnancy Induced Hypertension) 
Intrauterin tilveksthemning  
Oligohydramnion 
Diabetes mellitus  
Tvillingsvangerskap  
Polyhydramnion 
Svangerskapskolestase  
Andre medisinske/sosiale indikasjoner 

 

 

 

(Norsk gynekologisk forening, Veileder i fødselshjelp, 2014) 
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Modning av cervix 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.creopack.se 

Williams Obstetrics 

30 

Rier 

http://www.bebetou.com 

http://www.bebetou.com 
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Forekomst 
Norge 

2002: 13% 
2012: 20% 
2017: 23% 

(Medisinsk fødselsregister) 

 

I 2010 var induksjonsraten >20 % i 15/25 europeiske land 
(European Perinatal Health Report) 

USA 
1990: 10% 
2012: 23% 

(Martin et al. 2007) 

(www.cdc.gov 2016) 
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Årsak til økt andel induksjoner? 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Printerest www.sheknows.com 

www.outsidethebeltway.com 
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Årsak til økt antall induksjoner? 
Sykere fødepopulasjon? 
Endring i veiledere? 
Bedre og mer effektive metoder? 
Større ønske fra kvinnene om medbestemmelse? 
Elektive induksjoner: induksjoner uten medisinsk 
indikasjon? 

  
 
 

http://contemporaryobgyn.modernmedicine.com 

www.klikk.no www.smabarnsforeldre.no 
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Indikasjoner 

Drøyt 80% av alle induksjoner: 
Overtidig svangerskap      30% 
Vannavgang >24 timer uten oppstart av rier  18% 
Elektive induksjoner     10%  
Oligohydramnion     9% 
Preeklampsi      8%  
Hypertensjon       8% 
Intrauterin tilveksthemning     5% 
 

 

 

(Dögl et al.) 
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«Det er viktig å være klar over at igangsetting 
av fødsel medfører en forhøyet risiko for 

keisersnitt» 
 

36 

Risiko 

Keisersnitt? 
Operativ vaginal forløsning?  
Hyperstimulering 
Uterusruptur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hannah et al. 1992,1996) 

(Heimstad et al. 2007) 

(Koopmans et al. 2009) 

(Boers et al. 2010) 

(Baud et al. 2013) 

(Al-Zirqi et al. 2016) 

(Østborg et al. 2016)  

 
Foto: Ilka Clemens 
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Induksjon uten medisinsk indikasjon 
 

• Observasjonsstudier har vist økt risiko for keisersnitt ved induksjon 
uten medisinsk indikasjon. 

(Jonsson et al 2013) 

(Johnson et al 2003) 

(Ehrenthal et al 2010) 

• Andre observasjonsstudier har vist at induksjon ikke leder til økt antall 
keisersnitt.  

(Balilit et al 2015) 
(Osmundson et al 2010) 

(Stock et al 2012) 
(Wood et al 2014) 
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• Multisenter studie, 41 sykehus 
• 6106 friske førstegangsfødende 
• Induksjon 39+0-39+4 eller ekspektans 
• Primær outcome var perinatal død eller alvorlige neonatale 

komplikasjoner 
• Sekundær outcome var keisersnitt 

39 40 
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Forebygging av hyperstimulering 
Informere kvinnen 
Nødvendig med neste dose? 
Avvente? 
 
Slå av dryppet!! 
 
Tokolyse 
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Hva er av betydning for induserbarhet? 

Definisjon på vellykket induksjon ? 
 

Paritet 
Cervix-status 
Svangerskapslengde 
BMI    

43 

Induksjonsmetoder 

Medisinske 
Prostaglandiner 

Misoprostol 
Dinoproston 

Oxytocin 
Mekaniske 

Ballongkateter 
Amniotomi 
Hinneløsning 

 
 

www.apotek1.no 

www.fass.se 

www.fass.se 
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Induksjonsmetoder 

Umoden cervix ; Bishop score ≤  5: 
 Prostaglandin lokalt 
 Ballong 
 

Moden cervix; Bishop score ≥ 6: 
 Hinneløsning 
 Amniotomi 
 Oxytocin 

 
 Bishop score   ≥8: moden cervix hos nullipara 

≥6: moden cervix hos multipara 



45 

 Prostaglandiner 
Hyperstimulering (> 5 kontraksjoner/10 min) 

Uterusruptur!! 
Misoprostol- Cytotec ®  
 Syntetisk  PGE1 – analog 
 Optimal dosering og adm.form? 
 Økt risiko for operativ forløsning  pga fetal distress 

  Angusta ® 
  Misodel ® 
Dinoproston - Minprostin®  
 Delvis syntetisk naturlig forekommende PGE2 
 Vanskelig å adm. + oppbevare 
 Dyrt – ca 370 kr 

      Crane, 2006 
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Ballong 
Aktiverer prostaglandinkaskade? 

Fordeler: 
 Mindre risiko for hyperstimulering, uterusruptur og påvirket fosterlyd 
 Like effektivt som Cytotec (fødsel < 24 t) 
 Bishop score økning > 4 
 Kan gjøres poliklinisk 
 Kan brukes ved PROM ( 24 t) 
Ulemper: 
 Ubehagelig å applisere? 
 Pris? 
 
 31/39  bruker ballong 

    Atad et al, 1997 

       Cochrane 2001 

Dögl et al., 2016 
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Hinneløsning 

13 studier: 
Forkorter svangerskapet med 4 dager 
 
Ingen innvirkning på operative forløsninger, neonatal 

eller maternell infeksjon 
 
Ulempe: 
Vanskelig å forutsi fødselstidspunkt 
Ubehagelig for mor 
 

 

Cochrane 2005,Tan 2006, de Miranda 2006 
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Konklusjon - induksjon 

• God indikasjon? 
– Alle sykehus i Norge induserer fødsel for å unngå elektivt keisernitt 

• Komplikasjonsrate større ved P0 og umoden cervix 
– Gestasjonslengde? 
– Årsak til induksjon? 
– Arr i uterus? 
– Metode? 
– Stort barn? 
        

• Skriftlig dokumentasjon  
• Gode rutiner   
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Fødselsangst og 
forløsningsmetode

Dr Thorbjørn Brook Steen

Overlege fødeavdelingen OUS, 
Ullevål

Hvorfor meg...

• ...og denne forelesningen?
– For 8 år siden ba jeg om at alle 

med henvisning med spørsmål 
rundt forløsningsmetode skulle til 
meg

– Disse kvinnene er ofte krevende og 
upopulære

– På mange sykehus ender de med å 
komme til en legestafett

– Mye å hente på å vise interesse,
erfaring og empatisk 
kommunikasjon

– Mye å hente på å samarbeide 
tverrfaglig

Hva er fødselsangst? Hva er fødselsangst?

• F99.3?

• Uvitenhet?

• Tidligere traumatisk 
fødsel, PTSD?

• Tidligere psykiatrisk 
sykdom?

• Arvesynd?

• Ikke alle vil ha sectio

• ....
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Uro-Angst

• 1 av 5 føler sterk uro
vedrørende fødsel

• 1-2 % har
invalidiserende
fødselsangst

• Normalt?– Patologisk?
• Feil å ikke spørre

Uro

• Ubesvarte spørsmål
• Spørsmål besvart av

– Svigermor
– Barnimagen.no

• Tidligere traumatisk
fødselsopplevelse
– 5 % PTSD

• Henvises til samtaler
hos jordmorteam

Vil ikke å føde vaginalt

• Barnet må vel ut?

• 7-9 % av alle
keisersnitt i Norge
gjøres uten medisinsk
indikasjon

• Hva gjør vi feil og hva
gjør vi riktig?

Keisersnitt eget ønske?!

• Pasientrettighetsloven 
– Kap 3: rett til medvirkning ved 

valg mellom forsvarlige 
behandlingsformer

– Er keisersnitt en riktig og forsvalig 
behanding?

– Selvbestemt keisersnitt er ikke
bestemt ved norsk lov

• Vi står faglig ansvarlig bak
valget

– Hvem tar ansvar ved 
komplikasjoner?

• Fødselsangst eller eget ønske?
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Up to date, mai 2011?

• Anbefales god
diskusjon og
informasjon om
fordeler og ulemper

• Porsjoner ut
informasjonen med
enkelt språk, skriftlig

• Mer utfyllende for de
som ønsker og trenger
mer detaljer

Hva så?
(Dette er ment å provosere)

• Hva er viktigst, skade på
barnet eller postoperativ 
infeksjon?

• Ca 18 % ender med
keisersnitt på Ullevål, er 
det virkelig da så farlig for
barnet?

• Er det økonomiske
motiver bak?

• Får ikke kvinnen en varig
forandring i underlivet 
etter fødsel?

Sectio eget ønske internasjonalt

• USA
– Medisinsk og etisk akseptert 

å få utført sectio på egent
ønske

– Fødsleslegen kan nekte å 
utføre, men må henvise
videre

• UK
– Nice guidelines mindre 

strenge vedrørende eget 
ønske enn for 10 år siden

• Canada
– Yngre leger er i økende grad

skeptisk til vaginal fødsel

Pål Øian

• Studier viser at
psykososiale samtaler
senker sectio frekvens
med opp til 50%

• Ønske om sectio kan
representere en
krisereaksjon
underbygget av andre
livskriser og
problemer
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Tromsø studien

• 2000-02, 164 kvinner
(4 %) henvist med
fødselsangst

• 86 ønsket keisersnitt

• Individuelt tilpasset
opplegg

• I snitt 5 timer per
pasient

Psykiatri

• Alle med alvorlig og
2/3 av moderat
fødselsangst hadde
tidligere angst og
depresjon

• 43% spiseforstyrrelser
• 26% tidligere

psykiatrisk behandling
• 7% PTSD

Sexuelt misbrukt

• 63 % av kvinner henvist
med fødselsangst har blitt
misbrukt

• 76% av de med alvorlig
fødselsangst

• Voldtekt/incest i 
barnealder føder like bar
og har lik sectio frekvens

• Sen voldtekt, økt risiko for 
sectio eller vakuum

Hvordan gikk det?

• 86% endret sitt syn på
forløsning

• Kvinnene følte at de ble 
lyttet till

• Mistillit til helsepersonell 
ble mindre

• Økende tillit til hjelpen de
fikk

• Best å fokusere på
mulighet til mestring enn
mulighet for sectio
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Mine pasienter

• Halvparten med
spørsmål rundt VBAC
– Tidligere traumatisk 

fødsel

• Halvparten med
”fødselsangst”
– Heterogen gruppe

Forberedelse

• Jeg ønsker å
– Lese henvisningen og se evt 

gjennom den forrige 
fødselen

– Bli kjent med hvem som 
sitter foran meg

– Være faglig og gi medisinsk 
forankrede råd ut i fra 
”bestillingen

VBAC

• Økt keisersnitt frekvens 
for førstegangs fødende

• 1 av 10 multipara på OUS
har tidligere sectio

• 0,4-0,7% får uterusruptur
• Mislykket VBAC, økt 

morbiditet for mor og barn
• Vellykket VBAC, mindre 

komplikasjoner for mor og
barn en planlagt
keisersnitt

Konsultasjon VBAC

• Anbefaler VBAC til alle uten 
kontraindikasjoner

• Lytte til mors tanker
• Gjennomgå partogram og forrige 

fødsel for rådgivning
– Når stoppet det
– Barnets innstilling
– Gi en sansynlighet for 

velykkethet
• Gi informasjon om risiko
• Legge en detaljert plan for neste 

fødsel
• Unngå induksjon
• Få en motivert mor ikke en skremt 

mor
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Tallene for VBAC

• Vellykket VBAC rate
75%

• Tidligere
feilinnstilling (84%)

• En tidligere vaginal
fødsel 90%

• Dystoci i stadium 1
(63%)

• Induksjon 67%

Mislykket VBAC

• 40% sjanse for nytt sectio
dersom
– Ingen tidligere vaginal 

fødsel
– Tidligere dystoci
– Induksjon
– BMI over 30

• Andre negative faktorer
– Over 41 uker
– Barn over 4 kg
– Mor over 40
– Under 24 mnd siden forrige 

sectio

De forskjellige kvinnene

• Reelle fødselsangst
– Psykiatri/misbruk i 

anamnesen
– Fra barndommen
– Historier/nettet

• To posh to push
– Ingen klar grunn
– Keisersnitt på eget ønske 

vanlig i hjemlandet
– Min kropp
– Nei, og tilbud om second 

opinion

Historie

• De fleste har en historie

• Vår jobb å veilede denne historien 
frem

• Skape trygge omgivelser

• Unngå å bruke posisjonen din med 
makt

• De aller fleste er inderlige i sin 
angst

• Ikke ha fordommer

• Noen kommer til å ende opp med et 
keisersnitt og det er kanskje greit
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Hva gjør jeg?

• Lytter til kvinnen

• Gir god informasjon

• Skremme minst mulig

• Ikke start en debatt-på-tv 
samtale

• Lag avtalefødsel

• Bearbeide det de frykter mest

• Minimum to konsultasjoner

• Følger tett mot slutten av
svangerskapet

• Er empatisk (så godt jeg kan)

Blogg

http://www.klikk.no/fo
reldre/helse/article906
052.ece



Sectio 

Trond Michelsen, MD PhD 
Overlege, Fødeavdelingen, OUS Rikshospitalet 

SECTIO 
-fra mors død til mors ønske 

 

Kolås et al. Am J Obstet Gynecol, 2003 Kolås et al. Am J Obstet Gynecol, 2003 

CTG 

Hannah ? 

Keisersnitt av totalt antall fødsler, alle Robsongrupper 2013-2014 



Global epidemiologi og bruk av sectio 2000-2015 

Boerma T et al. Lancet, 2018 

Maternelt utkomme etter sectio. 
Metaanalyse 

Keag EK, Normal JE, Stock SJ. PLoS One, 2018 

Barnas utkomme etter sectio. 
Metaanalyse 

Keag EK, Normal JE, Stock SJ. PLoS One, 2018 



Utkomme i påfølgende svangerskap. 
Metaanalyse 

Keag EK, Normal JE, Stock SJ. PLoS One, 2018 

Cardwell CR et al. Diabetologia, 2008 

Thavagnanam S et al. Clin Exp Allergy, 2008 



Sevelsted A et al. Pediatrics 2015 

Azad MB et al. CMAJ, 2013 

For women requesting a caesarean section, if after discussion and 
offer of support (including perinatal mental health support for 
women with anxiety about childbirth), a vaginal birth is still not an 
acceptable option, offer a planned caesarean section.  
 
An obstetrician unwilling to perform a caesarean section should 
refer the woman to an obstetrician who will carry out the caesarean 
section.  

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) 
Guidelines, Maternal request  

  
 (…) Vedr. den gravides ret at bestemme over egen krop og 

således også, om hun ønsker operation, er der ikke på 
lovmæssigt grundlag eller i henhold til Sundhedsstyrelsen 
retningslinier holdepunkt for, at hun har krav på at få 
foretaget et kejsersnit alene på grund af eget ønske.  



Caughey AB et al. Am J Obstet Gynecol, 2014 

Caughey AB et al. Am J Obstet Gynecol, 2014 

 

Sverige, Norge, Finland 



Operative forløsninger
Praktiske poenger

Tore Henriksen
Fødeseksjon

Rikshsopitalet
OUS
2019

”Operative forløsninger”

•Sectio
Akutte
Elektive

•Operative  vaginale
Tang
Vakum
Seteforløsning
Skulderforløsning
Forløsning av 2. tvilling

Communication 
(in its broadest sense!)

• Keep the atmosphere in the delivery room
calm. 

• Avoid signalizing your distress  in any way,
de-dramatize the situation

• Communicate with and inform the mother 
and her  accompanying person.

• Make the mother understand that she is the one 
who is going to deliver, you are just helping.

Sectio

Ved sectio (som en hver operasjon):
Tenk deg igjennom operasjonen hos aktuelle pasient
Hvilke problemer kan jeg møte her ?

Eksempler:
Langvarig fødsel:  atoni
Dypt sete av placenta, særlig på bakre flate: Istmisk blødning!
Tidligere bukoperasjoner, særlig tarm: Adheranser
Prematuritet (< ca 32 uker): liten uterus , lavere uterint snitt, mer blødning
Tdligere operasjoner på uterus: Tenke på/Se etter Accreta-tegn
(ultralyd) 
Ha en Plan: blod, anestesifolkene orientert. Mer erfaren operatør 
tilgjengelig i egen og andre aktuelle spesialiteter?
Bakriballong, Radiolog??. 

≥ 2. gangs sectio eller tidligere operert i buken 
(inflammatorisk tarmsykdom!):

1. Ved tidligere lengdesnitt i hud: Likevel tverrsnitt i hud.
2. Ikke lag (hud) snittet for lite! ( vevet er ikke så tøyelig som ved 1.gangs sectio)
3. Adheranser: Blære/tarm! 
4. Tang/Kiwi på hodet  (mindre tøyelig vev)?
5. Placenta previa/accreta hyppigere (tidligere sectio).
6. Ved avslutning kan det letter blø nede i blærefolden (fort å overse)
7. Ved tvil om blæreskade: blåfarge.
8. Mulig ureterskade: Ultralyd/urografi nyrer før hjemreise

Operative poenger ved  sectio:



Blødninger ved sectio
1. Veneblødninger ved uterotomien (placenta lavt på fremre vegg!), 
2. Blødninger i selve uterotomien (hjørnene), rift ned mot cervix (akutt sectio)
3. Atoniske blødninger (langvarige fødsler, tvillinger)
4. Blødning fra nedre segment (istmus): placenta previa, særlig bakre vegg   
5. Accreta (in-/percreta) i nedre segment, event i corpus
6. Koagulasjonsforstyrrelser (primære eller sekundære (forbruk). 

Første og siste bud: begrens blødningen, fra første stund!!

1.Sjekk at hjørnene ikke blør, så tas placenta ut.
2.Ved tendens til atoni (corpus ikke kontrahert), komprimer umiddelbart OG
kontinuerlig, eller strekk en hanske (nr 7) over uterus: Gi uterotonica.

Persisterende ren (corpus) atoni: B-Lynch.  
Ballong best ved blødning i nedre segment (istmus): Placenta previa/dypt sete.
Kombinasjon av ballong og B-Lynch ved accreta/nedre segmentblødning og 
atoni. 

Blødning ved sectio fortsetter:

Ved persisterende alvorlige blødning:
•Bedøm koagulopatien (blødningstendensen) klinisk
•Bestill blod/plasmaprodukter/eventuelt blodplater i tide. Likeså koagulasjonsstatus.
•Aortakompresjon. Omstikning av uterine kar. 
•Intervensjonsradiologi (embolisering): Krevende: Kompetanse, organisatorisk og 
ikke minst krever det en rimelig stabil (flyttbar) pasient. 
•Uterusamputasjon (Porro’s operasjon).

Ved klart forutsigbare blødninger:  Accreta kjent på forhånd. 
Beredskap med radiolog (og/eller aortaballong). 

RH’s erfaring: Kommer ofte til målet med 
følgende strategi: 
• Som nevnt: Rask kompresjon fra første stund!!! 
• Uterotonika: oksytocin, misoprostol, metergin,
Prostin-fenem intramyometrielt. 

• Atoni: B-Lynch
• Copus kontrahert, men blødning fra 
nedre segment: Bakri-ballong

• Både nedre segment blødning og atoni: Kombinere
Bakri og B-Lynch. (Legge inn ballongen, sett 100ml
i den, legge B-Lynch og etterfylle ballongen til 
god kompresjon.

Embolisering har vi brukt ved mindre etterblødninger

Sectio ved prematuitet (<32-34 uker)  

•Obs: ofte tykt nedre segment. Snittet må legges lengre 
ned (d v s nedre segement er  lengre ned i bekkenet!) 
•Godt bueformet snitt
•Ofte mer blødninger i uterotomien!
•Ved betydelig prematuritet (24- 28 uker): Også 
bueformet tverrsnitt her. Vurdere lengdesnitt ved 
sete/tvillinger hvis tykt nedre segment? 
•Event T-snitt i nødsfall

Andre poenger ved sectio:

Stabil Tverrleie. Særlig med ryggen ned. Vanskelig å få barnet ut

Annen tvilling (særlig prmatur)e: Ikke ta vannet for tidlig, få barnet (ledende del) 
ut i uterotomien først! 

Akutt sectio i fødsel når kvinnen er i fødsel:
Nedre segment tynt hvis  lenge i fødsel.  Kommer ofte helt ned på cervix. Altså: legg 
uterotomien høyere!

Skader  og blødninger  er hyppigere.  Jo lengre hun har vært i fødsel (særlig 2. 
stadium) jo større fare for skade (cervicale og laterale rifter) og blødninger (og 
infeksjoner post operativt).

Når hodet står dypt  bekkenet: Skyve opp nedenfra, eventuelt ta tak i skuldrene og 
trekke dem opp, hode vil da følge med.

Vaginale operative forløsninger



Generelt om vaginale:

•Effekt-bruk / skaderelasjonen

• Begreper 
• Nivå bestemmelse
• Pilsøm/fontaneller/(de)fleksjon
• Barnets størrelse
• Bedøvelse

Effektbruk - skaderelasjonen

Uansett vaginal forløsningmetode:
Utskjæringshastigheten avgjørende!

Utøvet effekt (Joule/s) 

R
is
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o 

fo
r 

ve
vs
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ad

e

Kraft/hastighet ved forløsning av hodet 
og risiko for perineal-skade

Effect is energy per second (Joule/s)

If too much energy is used in a short time,
(high effect) tissue breaks!

If the same amount of energy is 
spread over time (low effect)
damage may be avoided. 

Tang og vakum

Tang og vakum skal brukes like mye til 
å holde igjen med
som å dra med!



Begreper

Norsk Engelsk Tysk Definisjon

Leie (situs) Lie Lage Fosterets akse i forhold til uterus
(eks:  lengdeleie versus skråleie)

Holdning Attitude Haltung (Særlig) hodets forhold til
kroppen. 
(eks: grader av defleksjon)

Stilling (positio) (LOA,ROT etc) Stellung Ryggens forhold til uterinveggen
(ved start av fødselen) (Eks:  1.stilling, rygg mot venstre

Presentasjon /Posisjon Presentation Einstellung Den delen (av ledende del) som
“Innstilling” Denominator som leder an. Forholdet  mellom
“Forliggende del” (=Presenting part) den presenterende del og pelvis
“Ledende del” Position Er et resultat av leie, holdning
(svensk: bjudning) og stilling. 

(eks: pannepresentasjon (“panne-
innstilling”); setepresentasjon
med oppslåtte ben; “occiput 
posterior” ( “bakhodeinnstilling
med nakken baktil”); “bakhode
presentasjon med lille fontanelle
kl 2 (engelsk: left occiput anterior
LOA).Tore Henriksen 2003

Norsk Engelsk Tysk Definisjon

Nivå Station Høhenstandes Hvor langt ledende
Level del har trengt ned i fødsels-

kanalen. 
(eks “ ikke festet”; “ved spina”;
“-2”.

Andre uttrykk.
Vidde: Egentlig betegnelse på linjer i bekken inn- og utgang.  Brukes om pilsømmens  retning. “Pilsømmen står  
i likevidden”:  pilsømmen faller sammen med sagitalplanet. “Pilsømmen i venstre skråvidde: Pilsømmen går fra den
fødendes venstre side ned møt høyre. 
“Tverrstand” brukes bare i forbindelse med “dyp tverrstand”, dvs  hodet står (nærmest))  på bekkenbunnen 
med pilsømmen i tverrvidden. 
Høy likestand: hodet står over bekkeninngangen med  pilsømmen (eventuelt pannesømmen)  i sagitalplanet
(likevidden).
Synklitisme. brukes om pilsømmens posisjon i forhold til bekkeaksen når hodet står i bekkeninngangen.
Avviker pilsømmen slik at bakre eller fremre parietalben blir ledende  fremkommer henholdsvis bakre eller
¨fremre synklitisme. 
Merk: Når hodet har trengt dypt ned i bekkenet hender det at pilsømmen avviker møt ve eller høyre
(både i likevidde og i skråvidde). Dette er ikke definisjonsmessig asynklitisme. Det er bedre å si at pilsømmen
avviker mot venstre eller høyre)

“ Hodet står ved spina”: skal bety: den ledende benede del har nådd spinatransversalen. (sjekk om noe av hodet 
palperes rett over bekkeninngangen)

(ikke bra: “pilsømmen er innstilt” eller  “hodet sto innstilt”). Tore Henriksen 2003

Hodets nivå

Spina ischii

Over spinae Ved spinae

Mellom spinae
og bekkenbunn

På bekkenbunn

Aim always to give the level of the head in 
according to the Hodge’s staging 

Outlet

The sutures and the fontanelles.
Palpation!

Identify the sagital suture: may be deviating to left or right.
If  swelling (caput succedaneum)  moderate digital sqweezing 
may help to reach  the sutures.

If in doubt, use of ultrasound to identify the back of the baby is very helpful.

Ultralyd intrapartum
Fontanelle identifikasjon

Abdominal ultralyd
1. Øyehulene
2. Finne barnets columna



Forceps delivery:

Classification of forceps in current obstetrics

1. Outlet forceps

2. Low forceps

Forceps used in Norway

Kielland    Piper     Simpson       Preterm

GH- 612

…….

low forceps Outlet forceps

Forceps delivery 
in current obstetrics:

Prerequisites:
1. Cervix must be fully dilated
2. The membranes must be ruptured
3. The leading bony part of the bony head should be at or below stage  +2 

i.e. clearly below the plane of the ischial spines. 
4. The position sagital suture must be determined.

Other important points:
1. The fontanelles should be identified (ultrasound support!).
2. The attitude of the head should be determined. 

(flexion/deflexion/deviation of  sagital suture “asynclitism”)
3. Appropriate anesthesia should be ensured!
4. TOM blære!

Indications for use of forceps

1. Fetal distress 
2. Prolonged or arrested progress 
3. Maternal disease (pushing contraindicated, etc)
4. Delivery of head at Cesarean Section

5.     Prematurity (<34weeks) and need for instrumental 
assistance

6. Vacuum contraindicated (fetal bleeding disorders, 
Hepatitis B etc )

7. Aftercoming head at breech
8. Failed vacuum extraction (Women are more likely to achieve a spontaneous 

vaginal delivery in a subsequent pregnancy after forceps delivery than 
after caesarean section) 

7. Face presentation 



Vacuum-delivery

Classification
• Outlet
• Low
• Other: “Mid-vacuum”

Vacum above spinae:
Second twin

Vacum delivery 
in current obstetrics:

1. Cervix should be (nearly) completely dilated 
2. The membranes must be ruptured
3. The leading bony part of the bony head should generally be below

plane of the ischial spines. 
4. The fontanelles  and the sagital suture should be identified (Ultrasound

support!).
5.    The attitude of the head should be determined. 

(flexion/deflexion/deviation of the sagital suture “asynclitism”)
6. Appropriate anesthesia should be ensured.
7. TOM blære!

Glem ikke ved operative
Vaginalforløsning (tang eller vakum):

Alltid beredskap mhp skulderdystoci!

De ulike metodene for hånderting av 
skulderdystoci må kunnes, også i praksis!

Maternal diabetes (DM) and prevalence of 
shoulder dystocia*

Birth weight No  DM DM
(g) (%) (%)

< 4000 0.1-1.1 0.6-3.7
4000-4499 1.1-10.0 4.9-23.1

4500 4.1-22.6 20.0-50.0

*ACOG. Washington 1997

Langsom  fremgang
Hvorfor?

•Dårligere rier
•Mekaniske forhold (stort barn, mors størrelse, maternell fedme?)
•Feilinnstillinger (særlig flergangsfødende)
•Tidligere sectio, strekk av nedre segment  (obs ruptur)?



Poenger ved (under)
vaginalforløsning av antatt makrosome barn

I vurderingen av langsom fremgang: tang/vakum/sectio?
ta med om det er /ikke er riskofaktorer:
• Tidl. obstet. sykehistorie.
• Aktuelle maternelle faktorer (bekken; fedme? etc)
• Føtalt vektestimat på forhånd, hvor “sikkert” er det.

Event. intrapartum UL.
• Konfigurasjon av hodet, fødselssvulst, nivå. 
• Hvor mye tid har du (fosterlyden)?
• Forløsning på operasjonsstuen?

Hode ved/rett under spina, treg fremgang,, god fosterlyd: 
•Tenk deg om før du bestemmer deg  
for vaginalforløsning.
Hvor mye tid har du?
•Hvis det bestemmer det for det, skal man ha tid
til disposisjon, riesynkrone drag (vakum).
Fremgangen under dragene må bedømmes.
Forløsning på operasjonsstuen?
Skulderdystoci og sectioberedskap!

Poenger ved vaginalforløsning av store barn

Hodet (sikkert)  nedenfor spina:
• Vaginalforløsning bør tilstrebes. Tang/vakum.
• Bruk av tid og 

ning bør tilstreb
g riesynkroneyyyyyy drag viktig også her

Poenger ved vaginalforløsning av store barn

Skade /effekt relasjonen!

Husk ogå dette ved tang/vakumforløsning!

Episiotomi. 

Store barn/Elektiv sectio
Underliggende hovedproblem: 

Usikkerheten ved den føtal vektestimeringen 
(og vurdering av proporsjoner). 

Hvis man begir seg inn på vekstestimering (som grunnlag for sectio) 
så bør den gjentas, helst av to personer (Helst bør man ha 
tilvekstkurve over noen tid for MAD/AC).
Inntrykket av proporsjonene (AC/HC ratio høy) hos foster er
av betydning i en samlet i en samlet vurdering
(ved siden av maternelle risikofaktorer og anamnese)

•Diabetes, tidligere skulderdystoci og 
og  ”stort foster” >4000g (?): gjentattr målinger  og

AC/HC eller MAD/BPD ratio høy,
d v s disproporsjonalt?) 

•Diabetes og ”stort foster” (uten tidl. skulderdystoci)
>4500g(?) g høy AC /HC ratio)

• Ikke diabetiske kvinner: ??
Sterk mistanke om stort  foster >5000g, 
m/høy AC/HC og obstetrisk sykehistorie, maternell anatomi

• Fedme grad III  d v s BMI over ca 50?

Indikasjoner for elektiv sectio ved mistanke
om stort barn



Tang eller vakum? 

Perineal damage

Tang viser noe høyere forekomst av 
perinealskader enn vakum og levator-
skade, i de fleste undersøkelsene. 

SÅ: Tangen har større potensiale for 
skader på mor enn vakum, men ikke 
på barnet, tvert om.

There are three essential variables  that
the epidemiological studies of forceps delivery
have not adjust for:

1. Experience with and insight into the use of forceps
2. The effect exerted by the forceps 
3. Anesthesia and pelvix floor relaxation

Tore Henriksen 2016

Et lite personlig materiale:

Mine siste 151 tenger:

5 Grad 3 og 4 rifter (3.3 %) (2015/16 2.6 %)

2  grad  3a
2  grad  3b (en av disse var jeg ukonsentret!)
1  grad  4  (hånd ved siden av hodet, mislykket vakum)

Perinealrifter nasjonalt (2015): Tang 5.7 % (2.8-11.8 %)
Vakum 4.2 % (2.3-10.2 %)
Spontan    1.7 % (0.3 - 2.9 %)



Vaginal pressure before and after pudendal blockade
Guaderrama NM et al Obstet Gynecol 2005

Pain will by reflex contract a muscle
Strain on a contracted muscle may lead to rupture

Good anesthesia and relaxed
Levator ani will reduce the risk of
perineal/pelvis floor (levator)  injury

Ved operativ vaginale forløsninger

Takk for oppmerksomheten!
Forløsning av (antatt) makrosome barn

•Vaginal forløsning:
Langsom fremgang/hodet står høyt
Skulderdystoci 
Perineale skader
Føtal hypoxi

•Bruk av elektivt keisersnitt
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