
Veileder i fødselshjelp 2008

I veilederen har vi oppfordret å følge anerkjente definisjoner av kvalitative krav til dokumentasjon. Alle referansene er vurdert etter
dokumentasjonsnivå fra Ia til IV i henhold til tabellen og er angitt direkte i teksten. Behandlingsanbefalingene bygger på
dokumentasjonsnivå. I denne rapporten bruker vi kun dokumentasjonsnivå som vurdering av kildematerialet.

Nivå  Krav til dokumentasjon

Ia  Dokumentasjon fra metaanalyser av randomiserte kontrollerte forsøk

Ib Dokumentasjon fra minimum ett randomisert kontrollert forsøk

IIa Dokumentasjon fra minst ett kontrollert forsøk med god metodisk kvalitet uten randomisering

IIb Dokumentasjon fra minst ett annet eksperimentelt vitenskapelig forsøk med god metodisk kvalitet

III Dokumentasjon fra ikke-eksperimentelle deskriptive studier slik som komparative studier, korrelasjonsstudier og case-control
studier

IV Dokumentasjon fra ekspertgrupper eller meninger og/eller erfaring fra respekterte autoriteter

Gradering av anbefaling av behandling

Gradering  Nivå av dokumentasjon  Anbefaling på basis av...

A. Sterk
anbefaling

 Ia, Ib
Krever metaanalyse eller minst en kontrollert studie av god kvalitet

 meget god dokumentasjon

B. Moderat
anbefaling

 IIa, IIb, III
Krever godt gjennomførte kliniske studier, men ikke randomiserte forsøk

 god dokumentasjon

C. Svak
anbefaling

 IV
Gjenspeiler mangel på studier som grunnlag for den aktuelle behandling
(manglende dokumentasjon)

 enighet i ekspertgrupper eller blant
faglige autoriteter

Oppdateringer

Kapittel 11 >> klikk
her
Kapittel 15 >> klikk
her
Kapittel 30 >> klikk
her
Kapittel 29 >> klikk
her
Kapittel 31  >> klikk
her

 

Forord

Det er et stort arbeid som er fullført når den reviderte utgaven av Veileder i fødselshjelp foreligger. Revisjonen er utført etter en
evidensbasert mal, i et fagområde der kunnskapen ofte er basert mer på erfaring og konsensus. I tillegg oppsto det midt i prosessen
hendelser i fagområdet som krevde deltagelse i en nasjonal dugnad. Dette har gjort arbeidet ennå mer krevende, og resultatet som
foreligger er desto mer imponerende.

Norsk Gynekologisk Forening har vært en pioner i det norske medisinske miljøet ved arbeidet med de faglige veilederne. Dette har
Legeforeningen innsett og støttet og brukt som eksempel. Arbeidet har historisk sett beskjeftiget store deler av foreningens
medlemmer, og derved har det også blitt spredd inn i avdelingene i løpet av prosessen og har påvirket avdelingenes faglige
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retningslinjer. Etter utgivelsene er kapitlene blitt diskutert og blitt brukt i den systematiske internundervisningen, og har blitt belyst ut fra
lokale forhold og dertil tilpasset. Dette har bidratt til en kontinuerlig kvalitetsforbedring ved landets avdelinger. Er en på ukjent
territorium eller på et ukjent fagområde er det alltid mulig å gå til Veilederen!

Mange vil savne at det ikke foreligger en trykket utgave, men dagens muligheter for elektronisk distribusjon og raffinerte
forminskningsmuligheter gjør at frakkelommene fortsatt bør være store nok til å ha den med seg.

Det er viktig å påpeke at en veileder aldri kan bli annet enn en faglig rettesnor. En veileder er verken et faglig eller juridisk bindende
bindende dokument. Det var engstelse for at det ville bli oppfattet slik da foreningen begynte med dette arbeidet på 90-tallet, parallelt
med at det nasjonale kvalitetsarbeidet tok til, men det er blitt avkreftet gang på gang. Veilederen er en hjelp; når solid faglig kunnskap,
god kommunikasjon med pasienten og riktig og komplett dokumentasjon foreligger, vil både de faglige og juridiske aspektene være
tilfredsstilt. 

På den andre siden må vi ikke glemme å bruke veilederen og de metodene som anbefales i de forskjellige kapitlene. Ved
evalueringsundersøkelser viser det seg at avdelingenes ansatte ikke alltid bruker de metodene som avdelingene selv har inkorporert fra
veilederen, og kanskje forekommer det at avdelingenes faglige retningslinjer ikke alltid er oppdaterte i forhold til de reviderte
veilederne. Våre avdelingsledere har ansvar for at avdelingene ajourfører egne faglige retningslinjer, og enkeltmedlemmene har i dag
et selvsagt ansvar for kontinuerlig etterutdanning og egen oppdatering.

Foreningens veiledere har dannet mal for faglige retningslinjer på det nasjonale plan, og det er gledelig at dette gagner NGF også opp
mot helsemyndighetene. I den grad arbeidet med nasjonale faglige veiledere tar til, er Norsk Gynekologisk Forening blant de aktørene
som involveres først. Dette må tas som en overveldende ros først og fremst til Kvalitetsutvalget og redaksjonen for veilederen i tillegg
til alle kapittelmedarbeiderne, men vil lar den gå vider til hele foreningen.

På grunn av inntrufne omstendigheter ble den endelige ferdigstillelsen av veilederen sterkt forsinket, slik at vi nå skriver 2008. Mye
ekstra tid og krefter gikk med til dette siste arbeidet, slik at det må være lov å takke Line Bjørge, Knut Hordnes, Pål Øian og Tore
Henriksen spesielt. At arbeidet etter hvert blir såpass omfattende gjør at foreningen sammen med legeforeningen også må se om
prosessarbeidet kan forandres og forbedres.

På vegne av styret, takk til alle medarbeidere!

Rolf Kirschner
Leder, Norsk Gynekologisk forening
27.09.2008
____________________________________________________

En av Legeforeningens hovedoppgaver er å sikre et godt medisinsk faglig grunnlag for helsetjenesten. Våre fagmedisinske foreninger
er særlig viktige her.

I den nye veilederen for fødselsomsorg har Norsk gynekologisk forening laget en svært grundig veileder med godt dokumentert
innhold innen et bredt spekter av områder som berører svangerskapsomsorgen. Mange av våre fremste fagfolk har bidratt til et
omfattende produkt med rikelige kildehenvisninger. Her finner man lett veiledning både om svangerskapskontroller, fødselsovervåking
og sykdommer hvor det er særskilte hensyn å ta i svangerskapet.

En god kvalitet på fødselsomsorgen er av stor betydning for befolkningen. Vi ser stadig at dette er et tema som engasjerer. Jeg er
sikker på at veilederen blir et nyttig og viktig verktøy i fødselsomsorgen slik at gravide og fødende får god hjelp på et solid faglig
grunnlag.

Slike arbeider er også inspirerende for andre fagmiljøer og viser de store mulighetene vi har til å utvikle og bidra til en god
helsetjeneste.

Torunn Janbu
President
Den norske legeforening

Innledning

Den første utgaven av Veileder i Fødselshjelp ble utgitt i 1995. 3 år senere kom første reviderte utgave. Tilsvarende veiledere finnes i
fagområdene Gynekologisk Onkologi - 2002 og Generell Gynekologi - 2004.



2. reviderte utgave av Veileder i fødselshjelp forligger nå i endelig versjon. Styret i Norsk Gynekologisk Forening(NGF) har besluttet at
denne veilederen kun skal foreligge i elektronisk versjon på legeforeningens nettsider og ikke trykkes i papirutgave som de tidligere
veilederne.

Arbeidet med denne utgaven av Veilederen har pågått de siste 5 år. Alt arbeidet er basert på frivillig innsats fra våre medlemmer. 48
arbeidsgrupper med til sammen mer enn 200 medarbeidere har bidratt og muliggjort et flott produkt. Tusen takk til alle sammen!

Arbeidet har vært ledet av en redaksjonskomité opprinnelig bestående av Line Bjørge, Tore Henriksen, Sverre Sand(leder) og Pål
Øian, senere utvidet med Knut Hordnes.

I utvelgelsen av kapittelmedarbeiderne tilstrebet vi en balansert geografisk og faglig sammensetning. Vi ønsket at leger under
utdannelse skulle være representert i hver kapittelredaksjonsgruppe. Det ble gjort en kritisk gjennomgang av eksisterende
kapittelstruktur som resulterte i sammenslåing av noen kapitler og opprettelse av nye. På denne bakgrunn ble det sendt ut ut
forespørsel til potensielle kapittelredaktører og responsen var overveldende positiv.

Kapittelredaktørene ble konstituert og opprettet egne kapittelredaksjonsgrupper. Det ble utarbeidet en mal for arbeidet med blant annen
en standardisert struktur for kapitlene med ICD-koder, definisjoner/ klassifikasjoner, forekomst/ epidemiologi, etiologi/ patogenese/
risikofaktorer, diagnostikk, behandling, komplikasjoner, emneord og kildehenvisning. Videre ble det lagt føringer for
dokumentasjonsnivå (se senere). Kapittelgruppene har hatt ulike arbeidsformer. Noen har samarbeidet pr mail mens andre grupper har
hatt møter. Redaksjonsgruppen har hatt jevnlige møter der hvert kapittel har vært revidert 2 eller flere ganger. I slutt revisjonen har
redaksjonsgruppen foretatt mindre endringer i noen kapitler. I sluttføringen av arbeidet med standardisert oppsett av kapitlene og
korrektur har Turid Bakkevoll bidratt med uvurderlig hjelp.

Revisjonen av Veileder i Fødselshjelp har vært krevende. Vi har på bakgrunn i våre erfaringer med dette arbeidet, lagt føringer
sammen med Kvalitetsutvalget i NGF, for hvor ofte og hvordan fremtidige revisjoner skal skje. Dette gjelder både den kontinuerlige
revisjonen som vil måtte skje siden veilederen er nettbasert og hoved revisjon. Videre har vi lagt føringer for hvem som har
revisjonsansvar, både på kapittelnivå og på overordnet nivå. Vi håper at dette vil bidra til å lette fremtidig revisjonsarbeid.

For Kvalitetsutvalget i Norsk Gynekologisk Forening

Line Bjørge
Bergen, september 2008

Sverre Sand (leder), Tore Henriksen, Knut Hordnes og Pål Øian, medlemmer redaksjonskomiteen.

Svangerskapsomsorg

Kjell Å. Salvesen
Kenneth Johansen
Hans Andreas Sande
Lisbeth Sætre

ICD-10

Z34.0   Kontroll av normalt førstegangssvangerskap

Z34.8 Kontroll av senere normalt svangerskap

Z31.9 Veiledning og tiltak i forbindelse med reproduksjon

Definisjoner 
Friske kvinner med normale graviditeter og antatt friske fostre. Kvinner med høy risiko for svangerskapskomplikasjoner dekkes av
andre kapitler i veilederen.

Forekomst/epidemiologi 
Norske data (IV) viser at ca 50 % av kvinner kan føde på fødestuer og ca 70 % av kvinner kan føde på modifiserte fødestuer1, 2. Man
kan derfor anta at ca 70 % av norske kvinner bør tilbys svangerskapsomsorg som dekkes av dette kapittelet.



Tiltak/behandling/forløp/oppfølging 
NGFs anbefalinger følger norske og engelske retningslinjer3, 4, som bygger på en kunnskapsbasert medisinsk litteraturgjennomgang (I-
II).  

Omsorg til gravide kvinner med normale svangerskap bør gis av jordmor eller allmennlege, eller gjennom et samarbeid mellom dem.
Kvinner bør selv få velge om hun vil gå til lege eller jordmor eller begge. Svangerskap med behov for utvidet oppfølging bør henvises
til vurdering hos spesialist eller svangerskapspoliklinikk. Det bør være kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid med
færrest mulig helseaktører. "Helsekort for gravide" skal benyttes, og kvinnen bør selv ta hånd om helsekortet.

Norske retningslinjer for svangerskapsomsorgen anbefaler et basisprogram med syv kontroller til og med uke 40 for kvinner med
normale svangerskap3. Basisprogrammet skiller ikke mellom første- og flergangsfødende.

Første svangerskapskontroll bør skje hos lege. Ved første kontroll ved 7-10 uker informeres kvinnen om levevaner og graviditet,
svangerskapsomsorgen i kommunen, trygderettigheter og screeningtester slik at hun er i stand til å fatte informerte beslutninger.
Kvinner med behov for utvidet oppfølging identifiseres, og individuell oppfølging planlegges (se andre kapitler i veilederen).

Ved første kontroll tas det Hb, blodtyping og Rhesus status. Det orienteres om screening for rubella, HIV og syfilis samt hepatittprøver
til utvalgte kvinner. Kvinner som har hatt gjentatte urinveisinfeksjoner, bør screenes for asymptomatisk bakteriuri ved urindyrkning. Man
måler KMI (kroppsmasseindeks), blodtrykk og undersøker for proteinuri. Gynekologisk undersøkelse (GU) gjøres ikke rutinemessig.
Grunner for GU kan være behov for å ta chlamydiaprøve (f.eks. kvinner <25 år), behov for cervixcytologi (hvert 3. år) eller kliniske
indikasjoner.

Kvinnen orienteres om tilbudet om rutineultralyd ved 18 uker. Behov for tidlig ultralyd ved ca 12 uker fattes i samråd med kvinnen (se
Kapittel 4 "Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen"). Kvinner som er over 38 år ved tidspunkt for fødselen bør
få tilbud om tidlig ultralyd før eller i forbindelse med genetisk veiledning. 

Friske kvinner med normale svangerskap har ikke behov for flere kontroller før rutineultralyd ved 18 uker. Kvinner med utvidet behov
får individuell oppfølging.

Tredje kontroll hos friske normale gravide bør være ved 24 uker. Man bør måle symfyse-fundusmål (SF-mål), BT og teste for
proteinuri. De fleste vil auskultere fosterlyden, selv om dette ikke er nødvendig dersom kvinnen kjenner normalt med liv. Kvinner veies i
henhold til nasjonale retningslinjer.

Ved 4. kontroll (28 uker) måles SF-mål, blodtrykk, proteinuri og eventuelt auskultasjon. I tillegg tas Hb og antistoffer av Rhesus
negative kvinner (se Kapittel 15 "Immunisering" ). Ved 5. kontroll (32 uker) måles SF-mål, blodtrykk, proteinuri og eventuelt
auskultasjon. Ved 6. kontroll (36 uker) gjentas undersøkelsene. I tillegg må fosterets leie bestemmes ved Leopolds håndgrep eller
ultralyd. Rhesus negative kvinner screenes for antistoffer. Ved kontrollene ved 32 og 36 uker er det viktig med informasjon (amming,
fødselsforberedelse, seleksjon av fødende til differensiert fødselsomsorg).

Ved 7.- 9. kontroll (38, 40 og 41 uker) gjentas SF-mål, blodtrykk, proteinuri, auskultasjon og leiebestemmelse. Ved 41 uker henvises
kvinnen til overtidskontroll i henhold til fødeavdelingens rutiner.

Differensiert fødselsomsorg 
Friske kvinner med normale svangerskap og antatt normal fødsel tilbys fødsel ved lavrisikoenhet. Differensiert fødselsomsorg bør
også tilbys innad i fødeavdelinger som ikke har egen lavrisikoenhet tilknyttet avdelingen. Det pågår for tiden utprøving av ulike
modeller. Prinsipielt bør slike fødsler være jordmorledet uten bruk av teknologiske overvåkningsmetoder (se Kapittel 19 "Overvaking
under fødsel (CTG, føtale blodprøvar, ctg + st-analyse av foster-ekg")). 

Pasientinformasjon
Retningslinjer for svangerskapsomsorg med pasientinformasjon er tilgjengelig på 
www.shdir.no

Retningslinjer om ernæring, fysisk aktivitet og vektøkning vil bli tilgjengelig (2005-06) på www.shdir.no

Emneord

Normale svangerskap
Svangerskapskontroll

http://www.shdir.no/
http://www.shdir.no/


Kilder 
Det er ikke gjort litteratursøk utover de søk som er gjort av NICE/RCOG (4).

1. Schmidt N, Abelsen B, Øian P. Deliveries in maternity homes in Norway: results from a 2-year prospective study. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 731-7

2. Holt J, Vold IN, Backe B, Johansen MV, Øian P. Childbirths in a modified midwife managed unit: selection and transfer according to intended place of delivery. Acta Obstet Gynecol
Scand 2001; 80: 206-12

3. Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. Sosial- og helsedirektoratet. 2004. ISBN IS-1179. www.shdir.no

4. Antenatal care: Routine care for the healthy pregnant woman. London, RCOG Press, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. 2003. www.nice.org.uk

Vaksinasjon og graviditet

Babill Stray-Pedersen

ICD-10

Y58   Bakterielle vaksiner

Y59.0 Virale vaksiner

Y59.3 Immunglobulin

Definisjoner

Ved vaksinasjon av gravide bør risiko og nødvendighet vurderes i hvert enkelt tilfelle1-5.
Vaksinen kan være en risiko for fosteret, den kan også gi anafylaktisk reaksjon hos mor.

Vaksiner

Levende svekket virus og bakterievaksiner er kontraindisert under svangerskapet. Dersom den gravide er vaksinert 3 måneder før konsepsjon eller i

tidlig graviditet, er det ikke abortindikasjon, uansett hvilken vaksine som er gitt1-5.

Avdøde bakterier og virusvaksiner er ufarlige.

Spesifikk immunglobulin kan gis etter eksposisjon av et infeksiøst agens. Beskyttelsesevnen er tvilsom.

Forekomst
Gravide reiser mer og mer. Ferier og arbeidsopphold i utlandet er vanlig. 
Innvandrerkvinner besøker ofte opprinnelig hjemland under svangerskapet. 
Enhver reise i svangerskapet til områder som krever ekstra vaksinasjon bør vurderes.

Vaksinasjon til partner, barn og andre familiemedlemmer kan gis for å nedsette smitterisikoen til den gravide.

Vaksiner som ikke skal gis under svangerskapet

Vaksiner mot røde hunder, kusma og meslinger (polyvaksinen MMR) eller enkeltvaksinene er levende virusvaksiner som er kontraindisert i
svangerskapet.

Kvinnen bør unngå graviditet de 3 første måneder etter vaksinasjonen. Tilfeldig vaksinasjon er ikke abort grunnlag, men utvidet ultralyd diagnostikk tilrådes.

Vaksine mot vannkopper (Varilrix).

Vaksine som kun gis ved reell smitterisiko

Vaksine mot tuberkulose (BCG). Levende svekket mykobakterier
Anbefales kun til gravide som skal besøke områder med høyrisiko for tuberkulose.

Vaksine mot gulfeber, levende svekket virus
Anbefales kun hvis den gravide reiser til områder med pågående gulfeber
Gravide bør helst unngå slike områder
Uvaksinerte gravide som smittes av gulfeber har høy dødelighetsrisiko
Dersom vaksinen er gitt av vanvare, anbefales ikke abort, fosterskader ikke rapportert

Vaksine mot hepatitt-B: avdødt virusvaksine

http://www.shdir.no/
http://www.nice.org.uk/


Den gravide bør fortsette vaksineringen dersom hun har påbegynt vaksinasjons-programmet
Gravid med særskilt risiko for eksposisjon kan vaksineres

Vaksine mot tyfoid, både levende svekket og avdødt vaksine finnes
Bør gis til gravide som er utsatt for tyfoid i nærmiljø
Den avdøde vaksinen anbefales

Vaksine mot pneumokokker. Dette er en avdød vaksine, ikke velprøvd
Anbefales kun til kvinner hvor det er pneumokokksykdom i området

Vaksine mot meningokokker. Dette er en avdød vaksine, ikke ferdig utprøvd
Anbefales kun til kvinner som reiser til områder med pågående epidemi

Vaksine mot japansk encefalitt: avdød virusvaksine, brukes i Asia. Ikke velprøvet
Anbefales kun til gravide som reiser til områder med pågående epidemi

Vaksine som kan gis fritt til gravide

Vaksine mot polio, tetanus og difteri er avdøde vaksiner som kan gis til alle gravide
Vaksine mot ETEC diaré inneholder avdøde kolerabakterier og koleratoksinet

Stor nytte av vaksinen ved reiser til områder hvor det er diaré

Vaksine mot hepatitt A: avdød virusvaksine
Kan gis risikofritt under hele graviditeten4

Vaksine mot influensa: avdød virusvaksine
Anbefales til gravide dersom influensaepidemien faller sammen med siste del av svangerskapet
Bør gis gravide med andre tilleggs sykdommer som diabetes

Amming og vaksinasjon
Amming er intet hinder for vaksinasjon hverken for den ammende moren eller barnet. 

Emneord

Vaksine
Immunoglobulin
Reiser

Kilder
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Røyking, narkotika, medikament- og alkoholmisbruk

Annelill Valbø
Sølvi Taraldsen
Liv Trønnes
Sverre Medbø

Velg i nedtrekksmenyen

   Røyking i svangerskapet

Narkotika og medikamentmisbruk i svangerskapet

Alkohol i svangerskapet

Røyking i svangerskapet

http://www.cdc.gov/mmwrbrreview/mmwrhtml/rr5102a1.htm
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ICD-10

Z 72.0   Tobakksbruk

F 172 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av tobakk

 
Definisjoner
Bruk av tobakk i svangerskapet (alle former)

Forekomst og epidemiologi 
Tall fra 2002: 22 % av norske kvinner røyker ved svangerskapsstart. 16 % røyker ved svangerskapets slutt (MFR).
Problem: Det er vesentlig de med lavt konsum som slutter i svangerskapet. Storrøykerne (>10 sigaretter per dag) er mest utsatt, risiko
er doserelatert.

Etiologibratogenese 
Sigarettrøyken innholder mer enn 3000 toksiske komponenter. 

De mest studerte virkningene er relatert til:

CO. Diffunderer passivt over placentamembranen. Affinitet til Hgb 200 ganger sterkere enn O2. Kompromitterer mitokondriefunksjonen
i cellene. Myokard og hjerneceller er mest utsatt for påvirkning. 

Nikotin. Passerer placentamembranen. En av de sterkeste gifter man kjenner. Gir vaso-konstriksjon og dermed redusert placentar
gjennomstrømming. Takykardi via effekt på sympatiske ganglier.

Tjære. Carcinogen, effekt på DNA.

Cyanid. Blokkerer cellulær respirasjon over cytokromoksydasesystemet. Brytes ned til thiocyanat som har vært brukt som markør
(urin, saliva) for tobakksbruk. 

Best dokumentert er økt risiko for SGA (Small for Gestation Age), relatert til redusert O2-tilførsel og vasokonstriksjonseffekt av nikotin.
Det er ikke en reduksjon av fettvevsmengden, men en reduksjon av antall celler på grunn av redusert mitoseaktivitet som er uttrykk for
suboptimale vekstvilkår. Økt risiko for spontan abort, placenta previa, placentaløsning, perinatale dødsfall/krybbedød (10 % attribuert til
røyking i svangerskapet) og cancer i barnealder er dokumentert i epidemiologiske studier. 

Indikasjon/metode/diagnostikk 
Kartlegging av røykevaner er nødvendig for evt. tiltak. Svangerskapsjournalen har rubrikk som bør fylles ut. 

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging 
Ulike intervensjonstiltak har vært vitenskapelig evaluert. Det har vært påvist liten eller ingen effekt av brosjyrer alene. 

Kosteffektive tiltak er

Gjentatt fokusering på tobakkskonsumet ved hver konsultasjon og saklig informasjon om røyking i svangerskapet (muntlig og skriftlig) sammen med
tilbud om hjelpemateriell
Evt. røykeavvenningskurs der dette er tilgjengelig
Informasjon om "Røyketelefonen": Tlf: 800 400 85

Røykeslutt er optimalt, men, det er viktig å tilstrebe reduksjon som delmål.
Medikamentell støtte for røykeavvenning i svangerskapet (nikotinerstatning i form av tyggegummi, depotplaster, inhalator,
sublingvaltabletter eller sugetabletter) har ikke vært anbefalt, men kvinnen vil få i seg mindre nikotin enn ved røyking og unngår også de
flere tusen andre skadelige stoffene i røyken. Om man oppnår røykeslutt, synes gevinsten å være større enn risikoen. Storrøykende



kvinner (>10 sigaretter daglig) har økt risiko for SGA. 
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Narkotika og medikamentmisbruk i svangerskapet

Annelill Valbø
Sølvi Taraldsen
Liv Trønnes
Sverre Medbø

ICD-10

O35.5    Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes legemidler

O99.3 Psykiske lidelser og sykdommer i nervesystemet som kompliseres svangerskap, fødsel og barseltid

F11.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av opiater

F12.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av cannabinoider

F13.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av sedativa og hypnotika

F14.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av kokain

F16.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av hallusinogener

F18.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av flyktige løsemidler

F19.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av flere stoffer

Lovverket
Lov om helsepersonell § 32
Opplysningsplikt til sosialtjenesten: "Uten hinder av taushetsplikt i § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til
sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at
barnet vil bli født med skade. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av sosiale tjenester skal
helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utlevering av slike
opplysninger".

Lov om sosiale tjenester § 6-2a
Vedtak om tvang dersom misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.

Forekomst og epidemiologi

Antall gravide i Norge som er behandlet med tvangstiltak (meldeplikt til fylkesmannen) er ca 30 i 2004. De aller fleste ble tvangsbehandlet på grunn av
narkotika og medikamentmisbruk, noen få hadde alkoholproblemer. Imidlertid tilstrebes frivillig behandling, tall på hvor mange dette gjelder foreligger
ikke.



Etiologi/symptomer 
I Norge er de vanligste rusmidler misbrukt i graviditet (utenom alkohol):

Amfetamin
Opiater (opium, morfin, heroin, kodein mm)
Benzodiazepiner og benzodiazepinderivater

Mange rusmisbrukere vil være i dårlig allmenntilstand med ernæringsforstyrrelser, nedsatt immunforsvar og kan være bærere av
hepatittsmitte/HIV-smitte i tillegg.
Senere års publiserte erfaringer har vist at foster/barn påføres skader, fysiske og psykiske av narkotiske stoff, og at barna også
påføres langtidskomplikasjoner. Doserelasjoner er ikke klarlagt.

Amfetaminmisbruk gir økt risiko for prematur fødsel. Barna har abstinenslignende symptomer med økt uro eller unormal sløvhet.
Langtidsstudier har dokumentert redusert IQ og problematferd. 

Ved opiatmisbruk er det påvist økt forekomst av placentaløsning, intrauterin fosterdød og prematur fødsel (der misbruk var assosiert
med dårlige sosiale kår). Lav fødselsvekt (SGA) og mindre hodeomkrets er også påvist. Barna har ofte lav Apgar score og kan ha
uttalte abstinenssymptomer: skjelvinger, sitringer, respirasjonsproblemer, sugeproblemer, gjesp, nys og også krampeanfall.
Symptomene kan komme raskt, men kan også debutere en til to uker etter fødselen. Barn av mødre som bruker metadon har de
sterkeste abstinenssymptomene. Barna kan i måneder ha problemer med oversensibilitet for sanseinntrykk, lyd, lys eller berøring.
Studier har vist at barn av opiatbrukende mødre har konsentrasjonsproblemer og hyperaktivitet.

Benzodiazepiner og benzodiazepinderivater. Akkumuleres i fosterhjernen og i fettvevet. Abstinenssymptomer ved fødselen. Høye
doser i siste del av svangerskapet kan føre til "Floppy infant syndrom": svært slapp muskulatur, dårlig sugeevne og lav
kroppstemperatur. Skader i form av skjelvinger, forsinket griperefleks, lav fødselsvekt, liten hodeomkrets har også vært vist i studier i
tillegg til leppe/ganespalte, misdannelser i urinveier, og et ansiktssyndrom lignende det hos barn med FAS.

Kokain. Økt risiko for placentaløsning, perinatal død, SGA, misdannelser (microcephali, urinveismisdannelser), hjerneinfarkt,
hjerneblødninger og krybbedød (SIDS).

Konklusjon
Rusmiddelbruk under graviditet fører til økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner, alvorlige abstinenssymptomer hos det nyfødte
barnet (varighet opp til 6 måneder), misdannelser og psykomotorisk retardasjon. Det kan være vanskelig å skjelne langvarige
abstinenssymptomer hos barnet fra symptomer som er uttrykk for mer alvorlig skade på sentralnervesystemet. 

Indikasjon/metode/diagnostikk 
Urin er det mest hensiktsmessige prøvemedium for medikament og narkotikaanalyser. Mange av de vanligste misbruksstoffene har
kort halveringstid i blod men kan spores i urin i et lengre tidsrom etter inntak. Sosial- og helsedirektoratet har gitt retningslinjer for
rusmiddeltesting. (Rundskriv IS-13/2002 og rundskriv IS.14/2002). 
Ved mistanke, eller bekreftet mistanke, vil sosialetaten ta ansvar for tilrettelegging av oppfølging/behandling etter at melding er
gitt.

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Målet er rusfrihet så raskt som mulig for å forebygge skader på fosteret og sikre en normal utvikling. Det finnes 7 kompetansesentra i
Norge, geografisk fordelt, som mottar tildelingsbrev og økonomisk grunnlag fra Sosial- og helsedepartementet. Disse sentra skal i
samarbeid med kommunene drive metodeutvikling og bidra til kompetanseheving innen behandling på det rusmiddelforebyggende
området. Av disse har Borgestadklinikken i Skien fått tildelt: "Gravide og familier med små barn" som nasjonalt spesialområde.
(telefon: 35 50 91 00, e-post: info@borgestadklinikken.no, eller Internett: www.borgestadklinikken.no ).

Pasientinformasjon
Bruk av narkotika og medikamenter i svangerskapet kan gi barnet alvorlige skader. Lovverket pålegger helsevesenet å beskytte
fosteret ved å melde fra om misbruk som kan gi fosterskader. Frivillighet tilstrebes, men tvangstiltak er hjemlet i lov om sosiale
tjenester § 6-2a. 
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Alkohol i svangerskapet
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ICD-10

O35.4    Omsorg for og behandling av mor ved (mistenkt) skade hos foster som skyldes alkohol

O99.3 Psykiske lidelser og sykdommer i nervesystemet som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

F10.2 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes avhengighet av alkohol

Forekomst og epidemiologi
Man har antatt at det i Norge fødes 1 av 1000 barn med FAS (Føtalt Alkohol Syndrom) og at 2-3 ganger så mange fødes med Føtale
Alkohol Effekter (FAE), basert på tall fra andre land. Egne norske data foreligger ikke. På "Helsekort for gravide" registreres
alkoholforbruk ved første konsultasjon som: "aldri, av og til, eller daglig". Endring i alkoholvaner registreres ikke. Det er imidlertid oftest
meget vanskelig for helsepersonell å kartlegge alkoholbruk i svangerskapet.

Etiologi/patogenese 
I Norge er 1 alkoholenhet (AE) = 12,8 gram ren alkohol. (I praksis = 1 glass vin (15cl)/1 flaske pils (33cl). Alkohol passerer placenta og
fosteret får mors promille. Fosterets umodne lever kan ikke nedbryte alkohol til acetaldehyd og eddiksyre. Eliminasjonstiden hos
fosteret er dermed økt og alkoholpåvirkningen varer lenger. 
Alkohol reduserer celleveksten både i fostertiden og etter fødselen. Hjernestruktur og hjernefunksjon kan skades i alvorlig grad ved
prenatal alkoholeksponering.

Risikofaktorer 
Det finnes ikke kunnskap om hvilke alkoholmengder som er tilstrekkelig eller nødvendig for at skade skal oppstå. Det finnes
effektstudier som konkluderer entydig med at det ikke er funnet fosterskader forbundet med at gravide drikker én til to enheter alkohol
per uke, mens andre arbeider konkluderer med at bare én alkoholenhet i uken i svangerskapet kan gi økt atferdsavvik (utagerende og
aggressiv atferd). Observasjonsstudier konkluderer med at jevnt høyt alkoholkonsum (mer enn 2 enheter per dag), og å drikke store
mengder alkohol på en gang, er assosiert med FAS. I de fleste vestlige land anbefales total avholdenhet fra alkohol i svangerskapet. 

Indikasjon/metode/diagnostikk 
Det finnes mulighet for å påvise alkoholinntak via CDT (Carbohydrat Deficient Transferrin) i blodprøve. Testen har høy spesifisitet,
men noe lavere sensitivitet med risiko for falske negative prøver. Intrauterin og postnatal veksthemming, FAE og FAS er godt
dokumenterte skader av alkoholbruk i svangerskapet i tillegg til økt risiko for spontan abort. Veksthemmingen rammer så vel lengde og
vekt som hodeomkrets. FAS er den viktigste årsak til mental retardasjon som kan forebygges. 

Diagnostikk 
FAS



Dysmorfe ansiktstrekk (kort øyespalte, epicantus, smalt midtansikt, bred neserot, glatt overleppe med manglende philtrum, smalt
lepperødt). Pre- og postnatal veksthemming (vekt/lengde under 10-percentilen). Dysfunksjon av sentralnervesystemet.

FAE
Elementer og grader av symptomer fra FAS med konsekvenser som: konsentrasjonsvansker, læreproblemer, hyperaktivitet,
psykososiale problemer, lav IQ.

Differensialdiagnostikk Det er viktig å ha alkoholetiologi in mente ved oppfølging av veksthemming i svangerskapet og ved
observasjon av avvikende utseende på barnet i føde- og barselavdeling.

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging 
Forsøksvis kartlegging av alkoholvaner i svangerskapet. Det mangler randomiserte intervensjonsstudier rettet mot alkoholbruk i
graviditeten, og det mangler dokumentasjon på at rutinemessig informasjon har effekt på kvinner som bruker store mengder alkohol i
svangerskapet. Mange gravide reduserer sitt alkoholforbruk i svangerskapet uten hjelp fra helsetjenesten. Informasjon om potensielle
farer ved alkoholbruk i svangerskapet bør knyttes opp til kartleggingen av alkoholvanene ved første konsultasjon med oppfordring til
avhold. Ettersom alkohol kan ha en skadelig effekt på fosteret i hele svangerskapet, er det av betydning å avslutte alkoholinntak i alle
faser av svangerskapet. 

Mistanke om misbruksproblemer skal føre til at sosialtjenesten varsles. Dette i henhold til "Lov om helsepersonell, § 34": "Uten hinder
av taushetsplikt i § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne
misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Også etter pålegg fra de
organer som er ansvarlige for gjennomføringen av sosiale tjenester skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal
det utpekes en person som skal ha ansvaret for utlevering av slike opplysninger".

Omtanke for barnet er nedfelt i "Lov om sosiale tjenester" § 6-2 a, vedtak om tvang dersom misbruket er av en slik art at det er
overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Norge er det eneste landet som har egen tvangshjemmel for gravide
rusmiddelbrukere herunder også alkoholmisbrukende mødre. 
Ved mistanke, eller bekreftet mistanke, vil sosialetaten ta ansvar for tilrettelegging av oppfølging/behandling etter at melding er
gitt.

Sosial- og helsedirektoratet vil i 2005 utarbeide forslag til forebygging og behandling av skadelig alkoholbruk i svangerskapet. Det er
for tiden en bekymring i faggruppen som arbeider med gravide kvinners alkoholproblemer at dette er et skjult problem med større
omfang enn det som er registrert. Tidlig diagnostikk og oppfølging er viktig for barnets vekst og ernæringstilstand. 

Pasientinformasjon
Bruk av alkohol i svangerskapet kan gi barnet alvorlige skader. Det er ikke helt klarlagt hva som er nedre grense for alkoholinntak i
svangerskap med tanke på mulige fosterskader. Det beste er derfor å avstå helt fra alkohol i svangerskapet og helst også i perioden
der svangerskap planlegges.
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Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen
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Definisjoner
Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen anses ikke som fosterdiagnostikk og omfattes derfor ikke av "Lov om
human medisinsk bruk av bioteknologi" av 5. desember 2003 1. Rutineundersøkelsen i andre trimester og undersøkelser på medisinsk
indikasjon regnes med i den alminnelige svangerskapsomsorgen1. Bruk av ultralydundersøkelse i den alminnelig
svangerskapsomsorgen utover dette er ikke å regne som god klinisk praksis2.

Indikasjoner for ultralydundersøkelse
Undersøkelse på medisinsk indikasjon
Formålet med ultralydundersøkelse på medisinsk indikasjon er å avklare en klinisk situasjon. Ultralydkompetent helsepersonell som
utfører undersøkelsen kan vurdere hvor langt det er indisert å undersøke i samsvar med egen kompetanse2.

Medisinske indikasjoner for ultralydundersøkelser kan være:

Smerter
Blødning
For stor eller for liten uterus
Usikkert leie
Mistanke om vekstavvik hos fosteret
Lite liv eller andre mistanker om eller bekymringer for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt.

Beregning av svangerskapsvarighet før henvisning til fosterdiagnostikk regnes også som en indikasjon2

Retningslinjene til bioteknologiloven understreker at den gravide skal få informasjon om det som blir funnet2. Mindre anatomiske eller
funksjonelle endringer hos fosteret kan ha usikker klinisk betydning. Slike observasjoner kan følges opp ved gjentatte undersøkelser
lokalt før eventuell henvisning til fosterdiagnostikk. Dett gjelder for eksempel manglende framstilling av magesekk og urinblære, og lett
avvikende nyrebekken. Funn av bare framstilling av to blodkar i navlesnor og ellers normal anatomi, kan også følges opp lokalt.
Likeledes andre mer generelle funn, som avvikende plassering av morkake, lett avvikende fostervannsmengde, og vekstavvik i 3.
trimester av graviditeten. Ved usikre funn eller funn av utviklingsavvik skal hun henvises videre til senter med spesialkompetanse for å
få genetisk veiledning, utvidet undersøkelse og eventuelt behandling2.
Rutineundersøkelsen i andre trimester
Formålet med rutineundersøkelsen i uke 17-19 er2:

Fastsette termin
Bestemme antall fostre
Bestemme placentas beliggenhet
Gjøre en orienterende undersøkelse av fosterets utvikling og anatomi

Svangerskapets alder kan i andre trimester beregnes ut i fra målinger av:

Hodeomkrets, HC4

Femurlengde, FL4

Biparietal diameter, BPD3,4

I Norge har man tradisjonelt gjort aldersbestemmelse etter en metode angitt av Eik-Nes og medarbeidere i 19833. Nyere norske
studier er bedre og bør brukes4,5. Nøyaktig kjennskap til svangerskapets alder er spesielt viktig ved vekstvurderinger, i situasjoner med
truende prematur fødsel og ved vurdering av overtidighet.

Før ultralydundersøkelse i uke 17-19 skal kvinnen ha informasjon om ultralyd-undersøkelsens formål og innhold. Det må gjøres klart at
undersøkelsen er frivillig. Videre bør kvinnen orienteres om at undersøkelsen kan avdekke informasjon om fosterets tilstand, for
eksempel at det er mulig å avdekke misdannelser. Ved mistanke om utviklingsavvik må undersøkeren konferere med ultralydkompetent
lege (gynekolog) på avdelingen, og dersom konklusjonen er normale funn er videre henvisning ikke nødvendig. Hvis undersøkelsen
påviser eller gir mistanke om utviklingsavvik hos fosteret, skal den gravide, dersom hun ønsker det, henvises til videre utredning ved en



virksomhet som er godkjent for fosterdiagnostikk2.

Komplikasjoner
Diagnostisk ultralyd i svangerskapet har vært i bruk i mer enn 20 år uten at det har vært påvist skadelig effekter hos fosteret6,7.
Intensiteten og eksponeringstiden bør likevel begrenses til det aller mest nødvendige.

Ultralyddiagnostikk gir de fleste gravide en trygghet for at svangerskapet utvikler seg normalt. Ultralydundersøkelser kan imidlertid i
noen tilfeller gi en falsk trygghet, mens det i andre tilfeller hvor det er mistanke om patologi kan skape en unødvendig frykt hos de
gravide. Det er derfor viktig at parene informeres nøye før rutineundersøkelsen. I følge bioteknologiloven skal den gravide få tilbud om
videre utredning ved institusjon godkjent for fosterdiagnostikk ved mistanke om alvorlige utviklingsavvik hos fosteret.

Pasientinformasjon 
Kvinnene skal få tilsendt skriftlig informasjon om hva rutineundersøkelsen omfatter, og det skal presiseres at undersøkelsen er frivillig.
Sosial- og helsedirektoratet har en ny og oppdatert informasjonsbrosjyre fra 20058.
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Definisjoner
Prenatal diagnostikk er lovregulert i "Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi" av 5. desember 20031 hvor det i § 4-1 står: "Med
fosterdiagnostikk forstås i denne lov undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om
fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret". Det foreligger bl.a. krav om
godkjenning av institusjoner, undersøkelsestyper og metoder av departementet (§ 7).

Ikke-invasive tester (metoder som ikke anses å ha noen risiko for mor eller foster)

Biokjemiske analyser av maternelt blod
Ultralydundersøkelse

Invasive metoder for prenatal diagnostikk (inngrep som medfører en viss medisinsk risiko for mor eller foster)

Fostervannsprøve (amniocentese, AC)



Morkakeprøve (chorionbiopsi; chorionic villus sampling, CVS)

Indikasjon
Indikasjonene er regulert via retningslinjer2

Foreldre som tidligere har fått barn med kromosomsykdom
Foreldre som tidligere har fått barn med nevralrørsdefekt
Foreldre som tidligere har fått et barn med medfødt stoffskiftesykdom hvor det er mulig å utføre fosterdiagnostikk
Foreldre som tidligere har fått et barn med alvorlig X-bundet recessiv sykdom eller hvor det er høy risiko for at kvinnen er bærer av slikt sykdomsanlegg
Hvor en av foreldrene er bærer av en kromosomanomali og dermed har en høy risiko for å få barn med alvorlig utviklingsforstyrrelse
Foreldre som har klart øket risiko for å få barn med en kromosomsykdom på grunn av kvinnens alder. Hittil har slik undersøkelse blitt tilbudt kvinner over
38 år ved termin
Kvinnen har tatt et fosterbeskadigende medikament (antiepileptika)
Ultralydundersøkelse har vist tegn på kromosomavvik hos fosteret
I spesielle tilfeller hvor kvinnen eller paret er i en vanskelig livssituasjon, og som mener de ikke vil klare den ekstra belastningen et funksjonshemmet
barn kan medføre

Omfang av prenatal diagnostikk i Norge 
I Norge utføres ca 1500 kromosomundersøkelser per år, dvs. ca 2,5 % av den gravide befolkningen (status 2005). Det samlede
antallet har vært stabilt gjennom flere år.
De siste årene har det skjedd en endring med flere CVS (150-200 per år) og samtidig en tilsvarende reduksjon i antall AC. 

Ikke-invasive tester
Ultralyd. I følge veiledende retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet for bruk av ultralyd i svangerskapet bør det når det foreligger
indikasjon for fosterdiagnostikk gis tilbud om tidlig ultralydundersøkelse (uke 110-136)3 før annen fosterdiagnostikk. Dette gir en
risikovurdering mht kromosomsykdom. Fosterdiagnostisk ultralydundersøkelse utelukker ikke tilbud om bruk av for eksempel
fostervannsprøve. En tidlig ultralydundersøkelse innebærer biometri og vurdering av anatomi for å kunne avsløre tydelige strukturelle
defekter (for eksempel anencefali). I tillegg vurderes "nuchal transluceny" (NT) som en markør for føtal feilutvikling, som ved trisomier,
hjertefeil, og andre sykdommer4. Nyere studier har vist at manglende forbening av neseben kan være en indikator for trisomi215.

Biokjemiske analyser. Spesifikke proteinmarkører i blodet til den gravide brukes for å gi en risikovurdering for trisomi 13, 18 og 21.
Den såkalte dobbeltesten utføres i svangerskapsuke 8-13. Markørene som inngår er PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein
A) og fritt beta-hCG (chorion-gonadotropin)6. Trippeltesten utføres i svangerskapsuke 15-20. Foruten beta-HCG inngår AFP (alfa-
føtoprotein) og østriol. Prøvene har vært i bruk i Norge fra juni 2005 og kan rekvireres av godkjent institusjon (se under). Et
laboratorium i Norge har fått tildelt landsfunksjon for å utføre selve analysen (St Olavs hospital).

Biokjemisk test og tidlig ultralyd gir en sensitivitet på henholdsvis 60-70 % og ca 75 % for trisomi 21. Kombinasjon av tidlig ultralyd og
dobbeltesten er den mest brukte ikke-invasive metoden og øker sensitiviteten for trisomier til ca 90 %. Angivelsene gjelder for en falsk
positiv rate på ca 5 % og er kombinert med maternell alder7 (IIa).

Invasive tester
Fostervannsprøve. Utføres etter fullgåtte 15 ukers svangerskap med transabdominalt ultralydledet innstikk hvor det aspireres ca 15 ml
fostervann.

Morkakeprøve. Utføres etter fullgåtte 10 ukers svangerskap med ultralydveiledet tilgang transabdominalt eller transcervikalt avhengig
av morkakens lokalisering og operatørens erfaring.

Analyser ved invasive tester
Hvilke analyser som utføres avhenger av indikasjonen.

Karyotyping. Dette er den vanligste undersøkelsen. For fullstendig karyotype må de aktuelle cellene dyrkes før selve analysen. Prøvesvar vil foreligge
etter 2-4 uker
Fluorescens in situ hybridiseringsteknikker (FISH) eller kvantitativ fluorescens PCR gir svar på om det foreligger trisomi for kromosomene 13, 18 og 21
etter noen dager
Metabolske sykdommer diagnostiseres med PCR eller enzymatisk (biokjemisk) teknikk
Forhøyet verdi av α-føtoprotein indikerer nevralrørsdefekt eller bukveggsdefekter, men brukes i dag lite da slike defekter kan avsløres med hjelp av
ultralydundersøkelse

Søknad, veiledning, prøvetaking

Søknad om prenatal diagnostikk sendes den aktuelle avdelingen for medisinsk genetikk eller til et senter for fosterdiagnostikk
Kvinnen skal ha medisinsk genetisk veiledning før prøvetagning, fortrinnsvis av spesialist eller veileder i medisinsk genetikk ansatt ved avdeling for



medisinsk genetikk
All prenatal diagnostikk skal foregå ved godkjent institusjon (Ullevål Universitetssykehus, Rikshospitalet, Stavanger Universitetssykehus, Haukeland
Universitetssykehus, St Olavs hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge)

Før prøvetaking utføres

Rhesus typing. Denne vedlegges søknaden, evt. ettersendes
Ultralydundersøkelse for å bedømme svangerskapets varighet
Ved planlagt transcervikal CVS bør en sikre seg at det ikke foreligger infeksjon vaginalt (sopp vil ødelegge vevskulturene)

Informasjon om resultatet/oppfølging
Den aktuelle avdeling for medisinsk genetikk har ansvar for å formidle resultatet til pasienten, evt. til henvisende lege og avdeling som
har utført prøven.
Avdeling for medisinsk genetikk samt det fosterdiagnostiske senteret som har utført prenatal diagnostikk bør få tilbakemelding om
utfallet av svangerskapet.
Når prenataldiagnostikk blir utført på basis av et ultralydfunn er det som regel den avdeling som behandler pasienten som informerer
om kromosomundersøkelsen/testresultatet.

Risikofaktorer/komplikasjoner
Bakgrunnsrisiko for spontan abort er først og fremst avhengig av kvinnens alder og tidspunktet i svangerskapet hvor undersøkelsen blir
utført8.
Man regner i dag med en spontan abort frekvens på 0,5-1 % etter amniocentese eller CVS9,10 (Ia, Ib). 
Enkelte har rapportert økt risiko for amputasjonsskader hos fosteret ved CVS utført før uke 9-10 (III)11. Dette er ikke verifisert i en stor
registerstudie initiert av WHO. Det ble anbefalt at CVS ikke utføres før 8 ½ fullgåtte uker12 (IIa).

Pasientinformasjon 
Nettbasert brosjyre fra Helsedepartementet13. Alle som ønsker å få utført fosterdiagnostisk prøve skal til medisinsk genetisk
veiledning.
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Bakgrunn
Innvandringsmønsteret til Norge medfører at fødselshjelpere i økende grad møter kvinner som ble omskåret i hjemlandet som barn1

(IV), 2 (IV). Kvinnelig omskjæring er en urgammel tradisjon som ansees nødvendig for å bli en voksen, moralsk kvinne3 (IV). Skikken er
en såkalt "harmful traditional practise". Den mest omfattende formen (infibulasjon) har også betydning for barnefødsler og medfører
økt risiko for fødselkomplikasjoner4 (III), 5 (IV).

ICD-10

Kvinnen er gravid og åpnende kirurgi utføres eller overveies:

O34.7    Omsorg for og behandling av mor med patologisk tilstand i ytre kvinnelige kjønnsorganer og perineum

Tilstanden krever åpnende inngrep under fødsel:

O66.8  Annen spesifisert mekanisk hindret fødsel

Definisjon
Kvinnelig omskjæring er en fellesbetegnelse på ulike typer og grader av inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis, eller
påføres annen varig skade og som foretas av andre enn rent medisinske årsaker. 

Type I:    Delvis fjerning av klitoris

Type II: Delvis fjerning av klitoris samt delvis eller fullstendig fjerning av labiae minora

Type III: Delvis eller fullstendig fjerning av ytre genitalia og igjen-sying slik at urethralåpningen dekkes av et infibulerende seil og
vaginalåpningen forsnevres til ca 1 cm i diameter (infibulasjon)

Type IV: Alle andre former, inklusive prikking og stikking i klitoris, strekking av klitoris og/eller labiae, kauterisering av klitoris og
omgivende vev, og innføring av etsende stoffer i vagina for å minske lumen

Forekomst:
Globalt
Det anslås at totalt 130 millioner kvinner er omskåret. Skikken praktiseres blant muslimer, kristne og andre trossamfunn først og fremst
i Afrika med tyngdepunktet på Afrikas horn, men også i mindre omfang i andre deler av verden.

Nasjonalt
Det bor anslagsvis 10.000 omskårede kvinner i Norge. 97 % av somaliere er omskåret og ca 80 % med type III. Det er ikke rapportert
tilfeller av omskjæring i Norge, men sannsynligvis har enkelte tilfeller vært utført på feriereise.

http://www.odin.dep.no/hod/norsk/dok/andre_dok/veiledninger/030071-120006/dok-bn.html


Risikofaktorer

Søstre er omskåret
Feriereiser til hjemlandet

Indikasjon/metode/diagnostikk
Alle kvinner med type III-omskjæring skal åpnes før fødsel. Det åpnende inngrepet utføres med fordel før svangerskap inntrer. Det kan
også gjøres i annet trimester, senere i svangerskapet eller under fødsel. I Norge er det forbudt å sy igjen etter fødsel. Drøft med
kvinnen. 
Omskjæring diagnostiseres anamnestisk (spør om kvinnen er lukket) og ved inspeksjon av genitalia eksterna. Ved type III noteres på
helsekortet at kvinnen er omskåret og at hun skal åpnes i forbindelse med fødsel.

Tiltak/behandling/oppfølging1 (IV), 6 (IV)
Svangerskapskontroll

Gynekologisk undersøkelse krever spesiell varsomhet. Fortell kvinnen hva du gjør
Planlegg fødselen med tanke på åpnende inngrep og adekvat smertelindring. Drøft med kvinnen. Avklar om det skal utføres defibulering ved keisersnitt

Fødselen

Informer vakthavende lege. Avtal hvem som utfører defibulering
Husk at infibulasjon ikke er indikasjon for keisersnitt
Gi optimal smertelindring
Det åpnende inngrepet bør utføres senest i utdrivingsfasen når barnets hode står på bekkenbunnen eller umiddelbart ved behov for kateterisering eller
fosterovervåking ved skalpelektrode

Teknikk for åpnende inngrep

Før en eller to fingre inn under hudbroen. Velg kanyle etter hudbroens tykkelse og injiser lokalanestesien rikelig og godt fordelt (kan være umulig og
unødvendig hvis hudbroen er flortynn). Lokalanestesi kan være nødvendig også ved epidural
Legg et snitt fremover i midtlinjen til urethra er blottlagt. Unngå å tøye vevet
Etter fødsel syes sårkantene foran i midtlinjen sammen til siden. Ved rift fortil kan det være nødvendig å sy et par sting, men det er forbudt å sy kvinnen
tilbake til infibulert status
Vær liberal med lateral episiotomi i tillegg, men den skal ikke erstatte åpningen i midtlinjen. Perinealrifter og episiotomi sutureres på vanlig måte
Rektaleksplorasjon etter reparasjon for å avdekke evt. fistel

Barseltiden

Tilby smertestillende (evt. Napren-E 500 mg x 2)
Xylocain gel eller Embla kan smøres på flere ganger daglig
Sørg for at sårkantene ikke gror igjen, og forebygg infeksjon (vaselinkompress mellom labiae, skiftes daglig)
Kontroll 2-3 uker etter utskriving, evt. før ved behov
Informer helsestasjonen (spesielt ved mistanke om at omskjæring kommer til å skje)

Komplikasjoner 
Det er rapportert at kvinner med type III omskjæring har økt risiko for rifter og fisteldannelser som kan omfatte urethra eller rektum,
postpartumbløding og langvarig fødsel4 (III). Selv om kausalitet ikke er påvist er det videre funnet en sammenheng mellom
perinatale/maternelle dødsfall og infibulasjon7 (IV), 8 (II). Generelle helseforhold og suboptimal omsorg kan spille en rolle her.
Infibulasjon hindrer også fosterovervåking, vanskeliggjør kateterisering under fødsel og kan forårsake unødvendige keisersnitt9 (III).
Betydningen av mildere former for omskjæring er mer usikker. God fødselshjelp kan forebygge risikoen for komplikasjoner.

Pasientinformasjon 
Informer om at hun vil åpnes i forbindelse med fødselen, og forklar hva det innebærer (følelse av å være åpen, rask vannlating).
Forklar hvordan defibulering gjøres og informer om muligheter for smertelindring under fødsel. Mange trenger en forsikring om at
forandringer etter fødselen som rask vannlating og følelse av å være "åpen" er helt normalt. Diskusjon om hva kvinnen tenker i forhold
til omskjæring av egne døtre kan trekkes inn i generell informasjon om spedbarnsstell. Informasjon om komplikasjoner etter
omskjæring med tanke på å forebygge omskjæring av egen datter kan være relevant. Bruk tolk ved behov!

Emneord
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Fødselskomplikasjoner

Vurdering av dokumentasjon
På grunn av fenomenets sensitive natur er det vanskelig å studere medisinske komplikasjoner etter omskjæring. De fleste studiene er
deskriptive case-studier eller beskrivelser av utvalgte pasientgrupper. Informasjon om insidensen av de forskjellige komplikasjonene er
mangelfull og det er sannsynligvis store mørketall. Det er også fare for seleksjonsbias og konfundering fra sosioøkonomiske og andre
faktorer. Langt tidsintervall mellom inngrepet og utvikling av komplikasjoner gjør det også vanskelig å avgjøre årsak/virkningsforhold.
Allikevel tyder dokumentasjon på en sammenheng mellom omskjæringens omfang og risiko for fødselskomplikasjoner4 (III), 5 (IV).
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Hyperemesis gravidarum

Inger Malene Glenjen Hære
Anita Steinbakk
Åse Vigdis Vikanes
Bente Vilming

ICD-10

O21    Sterke svangerskapsbrekninger

O21.0 Ukompliserte svangerskapsbrekninger

O21.1 Svangerskapsbrekninger med metabolske forstyrrelser

O21.2 Svangerskapsbrekninger i annen halvdel av svangerskapet

O21.9 Uspesifiserte svangerskapsbrekninger

Definisjon 
Hyperemesis gravidarum er en eksklusjonsdiagnose. Det er ikke full enighet om definisjonen av hyperemesis gravidarum. En mye
brukt definisjon er vedvarende kvalme, brekninger og oppkast i graviditeten før 20. uke, som fører til redusert allmenntilstand med
dehydrering, vekttap og væske- og elektrolyttforstyrrelse1 (Ib).

Forekomst 
Varierer alt etter populasjon og definisjon på tilstanden. Tilstanden forekommer hos 0,3-2 % av alle gravide1 (IIa).

Etiologibratogenese

Ukjent
Noen studier har vist en sammenheng med økt konsentrasjon av humant choriongonadotropin (HCG) og hyperemesis gravidarum2 (IIa)

Andre har påpekt en mulig sammenheng med en øvre gastrointestinal dysmotilitet hos disse pasientene (raskere tømming av ventrikkelen)3 (IIa)

Det er i flere studier vist at hyperemesispasienter har en høyere forekomst av IgG antistoff mot helicobacter pylori4 (IIa)



Risikofaktorer

Førstegangsgravide1 (IIa)

Gravide med tidligere hyperemesis1,5 (IIa)

Ved mola- og flerlingsvangerskap1,5 (IIa)

Gravide av ikke-vestlig opprinnelse5,6 (IIa)

Diagnostikk/kliniske funn

Kvalme, brekninger, ptyalisme

Svangerskapskvalme og brekninger forekommer hyppigst mellom 6.- 16. graviditetsuke1 (Ib)
Vekttap og dehydrering
Hyponatriemi, hypokalemi, lav urinstoff
Ketose
Metabolsk alkalose

Forhøyede levertransaminaser7 (III)

Patologiske thyroideaperøver (biokjemisk hyperthyreose med forhøyet fritt T4 og lavt TSH). Pasientene er klinisk euthyreote8 (IIa)

Differensialdiagnoser

Urinveisinfeksjoner
Gastrointestinale sykdommer (gastroenteritt, hepatitt, pancreatitt, cholelithiasis, ulcus)
Endokrine sykdommer (hyperthyroidisme, hyperparathyroidisme, diabetes, porfyri)
Nevrologiske sykdommer (cerebral tumor, vestibulare lesjoner, medikamentintoksikasjon)
Spiseforstyrrelser

Tiltak 
Poliklinisk behandling (kan vurderes ved lett til moderat grad av hyperemesis)

Klinisk lett dehydrering
Normale - lett avvikende elektrolytter
Ved vekttap 10 % eller lavere av den pregravide vekt
Ingen sterk mistanke om at annen årsak til kvalme og brekninger foreligger enn svangerskapet
Vurdere kvinnens livssituasjon slik at behandlingen kan gjennomføres ambulant

Innleggelse (hvis pasienten ikke oppfyller kriterier for poliklinisk behandling)

Pasienten gis veiledning og informasjon skriftlig og muntlig gjennom et samarbeidsopplegg med lege, sykepleier, jordmor og klinisk ernæringsfysiolog
Det bør oppnevnes en pasientansvarlig lege/sykepleier/jordmor
Blodprøver som tas første dag: Hgb, Hkt, Na,K, Cl, Ca, phosfor, TSH, fritt T4, kreatinin, ASAT, ALAT, LDH. Nye prøver tas etter det kliniske bildet

Kontroll av urin første dag, og deretter x 1 ukentlig
Registrere væskeinntak og mat ved å føre drikke- og kostliste. Beregne energiinntaket
Vektkontroll en gang per uke

Behandling

Parenteral væsketerapi de 2-3 første dager for rehydrering. Bruk krystalloider (isoton NaCl) da glukose kan forverre B1-indusert encephalopati
Korrigere elektrolyttforstyrrelser

Diettjusteringer. Kostråd. Ingen god dokumentasjon for null per os9 (IV)

Antiemetika10-12 (Ia)

Dokumentasjonsnivå er relatert til studier med undersøkelse på effekten av vanlig svangerskapskvalme. Det er gjort få kontrollerte
studier ved HG, og ingen av studiene viser effekt av aktiv behandling sammenlignet med kontrollbehandling.

Generell regel
Tilbakeholden med antiemetika. Følgende medisiner betraktes som relativt trygge i graviditeten, men bør fortrinnsvis bare brukes over
et kort tidsrom:

Førstegenerasjons antihistaminika10-12 (Ia)

Meclozin (tabl. 25 mg x 1-2 dgl)
Perometazin (tabl./inj./i.m. 25 mg vesper, eventuelt 25 mg x 2-3 per os)

Antipsykotikum (nevroleptika) - dopaminantagonister11,12 (Ia)



Perochlorperazin (tabl. 5-10 mg x 2-3 dgl. /alternativt 25 mg x 1 supp)
Chlorperomazin (tabl. 10 mg x 2-3 dgl)

Annen antiemetisk behandling som kan ha effekt på kvalme og oppkast

Pyridoxin (vitamin B6) - AFI-B6 (tabl. 40 mg x 2)11,12 (Ia)

Ingefærrot (tabl. 250 mg x 4)11,12 (Ia)

Akupunktur12 (Ia)

Akupressur12 (Ia)

Følgende medikamenter kan vurderes hvis alt annet er forsøkt og situasjonen for kvinnen er ytterst alvorlig: 

Kortikosteroider13 (Ib)

Dosering: 40 mg metylprednisolon i.v.brer os de 3 første dager, deretter gradvis nedtrapping ved halvering av dosen hver 3. dag. Hvis ingen effekt

etter 3-4 dager, seponeres behandlingen. Forsiktighet bør utvises i 1. trimester11 (IV)

Serotoninantagonist14 (Ib)

Ondansetron (tabl. 4-8 mg x 2 per os)

Vitamintilskudd15 (IIa)

Folat 0,4 mg daglig per os
Multivitamintablett x1 per os
Vitamintilskudd (B og C) kan gis parenteralt hvis kvinnen ikke beholder per oral behandling
Tiamin (vitamin B1) 50 mg x 3 per os, eventuelt 100 mg oppløst i 100 ml 0,9 % NaCl gitt over ½-1 time anbefales til kvinner som har kastet opp i 2 uker

sammenhengende16 (III)
Tilskudd av spormetaller. Lite aktuelt17 (IIa)

Sondeernæring vurderes hvis tilstanden ikke bedrer seg og vekttap foreligger. Nasojejunal sonde nedlegges gastroskopisk18 (III). Basalbehov sondeernæring per døgn er kvinnens
kroppsvekt x 30 = ml/døgn.

Ernæringssupplement med delvis parenteral ernæring intravenøs i perifer vene kan gis over kortere periode eller i påvente av sondeernæring

CVK og total parenteral ernæring bare dersom sondeernæringen mislykkes19 (IIa)
Antitrombotisk profylakse. Indisert hos lite mobil pasient. Lavmolekylært heparin subkutant

Forløp 
God prognose ved adekvat behandling. Sjelden aktuelt med avbrytelse av svangerskapet20 (III).

Oppfølgning 
Pasienten følges opp av lege i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier og eventuelt jordmor. Samarbeid med fastlegen er
viktig.
Ernæringstilskudd/sondemat, ernæringsdrikker etc. kan søkes refundert etter § 2-13 (eget skjema til Trygdekontoret) ved poliklinisk
behandling.

Komplikasjoner: 
Maternelle komplikasjoner 
Oftest ingen1 (IIa) 
Ubehandlet kan HG føre til alvorlig morbiditet/mortalitet på grunn av mangeltilstander

B-vitaminmangel. Tiaminmangel (vitamin B1) kan forårsake Wernicke´s encephalopati, B12- og B6-mangel kan føre til anemi og nevropati16 (III)
Elektrolyttap. Hyponatriemi. Hypokalemi1 (III)

Vitamin K-mangel21 (III)

Mallory-Weiss lesjoner i øsofagus kan føre til episoder med hematemese23 (III)

Føtale komplikasjoner 
Oftest ingen1 (IIa)

Lavere fødselsvekt hos barn født av mødre med HG og vekttap er funnet i noen studier1,5,23 (IIa)

Pasientinformasjon:
Generelt 
Kvalme og oppkast i de første tre månedene av graviditeten er meget vanlig. 



Graden av kvalme og brekninger kan imidlertid variere fra kvinne til kvinne. Mange opplever kun litt morgenkvalme og en enkelt
brekning, mens andre er plaget av voldsom kvalme og kaster opp mange ganger daglig.
De fleste kvinner slipper kvalme og oppkast etter de første tre månedene av svangerskapet, og bare noen få har problemer etter 4-5
måneder.

Sterk kvalme og oppkast
Hvis du kaster opp så mye at du mister for mye væske, salt og næringsstoffer, kan det være skadelig. Det kan da skje en uttørring av
kroppen og du går ned i vekt.

Tegn på uttørring er

Svimmelhet
Tørrhet i munnen
Tørre, sprukne lepper
Mindre mengde og mørk urin
Over tid vil du også gå ned i vekt

Behandlingstilbud ved sterk kvalme og oppkast
Væske direkte inn i blodårene (intravenøst) i noen døgn for å dekke salttap og væske
Tilførsel av B-vitaminer (inkludert folat) enten via mikstur/tabletter eller løsning inn i blodårene
Kvalmestillende midler kan være aktuelt å gi over et kort tidsrom
Sonde-ernæring. Dersom tilstanden ikke bedrer seg, kan det være nødvendig å gi tilførsel av næringsstoffer ved at det legges et tynt
rør gjennom nesen og ned til øverste del av tynntarmen hvor det blir liggende. Det er nødvendig med en kikkertundersøkelse
(gastroskopi) av magesekk for å få lagt denne sonden ned. Gjennom sonden får du sondemat som eneste ernæring eller som
tilleggsernæring
Poliklinisk behandlingstilbud. Du trenger ikke å legges inn, men blir kun i avdelingen de timene du får væskebehandling. Du vil få
poliklinisk oppfølging av lege, sykepleier, samtale med jordmor og hvis nødvendig, ernæringsfysiolog.
Vi vil samarbeide med din faste lege som vil fortsette vanlig svangerskapskontroll. Vi vil legge vekt på at du får grundig informasjon
om tilstanden din, kostråd og veiledning om hva du selv kan gjøre for å unngå kvalme og oppkast.

Emneord

Kvalme
Brekninger
Svangerskap
Hyperemesis
Ernæring
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Diabetes i svangerskapet

Tore Henriksen
Hrafnkell Thordarson
Torun Clausen

ICD-10

O24.0    Foruteksisterende diabetes mellitus type I

O24.1 Foruteksiterende diabetes mellitus type II

O24.4 Diabetes mellitus som oppstår under svangerskapet

Definisjoner/klassifikasjon1

Definisjon Plasma glukose (mmol/l)

Manifest Diabetes Mellitus:

Fastende    ≥ 7,0*

eller  

2 t etter 75g glukose oralt ≥ 11,1**

"Nedsatt glukosetoleranse i svangerskapet" er nå av WHO også definert som Svangerskapsdiabetes

(Gestational diabetes, GDM)#:

Fastende  < 7,0§

og  

2 t etter 75 g glukose oralt ≥ 7,8 men <11.1

*Hvis kapillært fullblod: ≥6,1 
**Kapillærblod ≥10,0 
# Betegnelsen svangerskapsdiabetes vil bli brukt her
§ Fastende blodsukker 6,1 og 7,0 mmol/l er grenseverdier og bør tas med i vurderingen ved spørsmål om senere glukosebelastning og
om pasienten skal måle blodsukker (se nedenfor). 

Klassifikasjon
Pregestasjonell diabetes (kjent diabetes)

Type 1 diabetes



Type 2 diabetes

Diabetes oppdaget første gang i svangerskapet

Nyoppdaget type 1 diabetes (sjelden, men kan være vanskelig å skille fra svangerskapsdiabetes og er særlig risikofylt hvis den ikke behandles)
Svangerskapsdiabetes
Nyoppdaget type 2 diabetes (vedvarer etter fødselen)
Ekte svangerskapsdiabetes (blir borte etter fødselen, dvs normal glukosetoleranse etter fødselen)

Forekomst/epidemiologi
1,4 % av de fødende i Norge i 2002 ble registrert å ha diabetes i svangerskapet2.
Av disse hadde 330 pregestasjonell diabetes (254 med type 1 og 73 med type 2).
Registrert forekomst av svangerskapsdiabetes synes jevnt økende2,3. 

Etiologibratogenese4,5

Pregestasjonell diabetes 
Type 1 diabetes er en følge av svikt i insulinproduksjonen i pancreas.
Type 2 diabetes er en følge av redusert insulinsensitivitet (oftest overvekt) og delvis redusert kapasitet til å produsere tilstrekkelig
insulin. Under svangerskapet vil behovet for insulin normalt være økt som følge av en fysiologisk insulinresistens.

Svangerskapsdiabetes
Dette skyldes nesten alltid liten reservekapasitet i insulinproduksjonen/økt insulinresistens allerede før svangerskapet (ofte overvekt).
Den fysiologiske insulinresistens som følger svangerskapet gjør at svangerskapsdiabetes manifesterer seg. Hos et mindretall vil ikke
svangerskapsdiabetesen forsvinne etter fødselen, og disse vil da ha utviklet en type 2 diabetes. En sjelden gang oppdages type 1
diabetes i svangerskapet. 
Hos 40-60 % er svangerskapsdiabetes varsel om "latent" type 2 diabetes med en tilsvarende risiko for å utvikle diabetes senere i livet
(5-20 år)6.

Diagnostikk7-27

Pregestasjonell diabetes 
Tilstanden vil være kjent når svangerskapet oppstår.

En sjelden gang diagnostiseres type 1 diabetes for første gang i svangerskapet og faren for ketoacidose er betydelig.

Svangerskapsdiabetes
Risikofaktorer for å utvikle svangerskapsdiabetes:

Gruppe A

1. Tidligere svangerskapsdiabetes
2. Arvelig disposisjon, type 1 og type 2 hos 1. grads slektninger
3. Innvandrere, spesielt fra Nord-Afrika og det indiske subkontinent, andre etter vurdering
4. Alder (>35 år)

5. Overvekt/fedme (BMI >27 kg/m2)

Gruppe B
Påvist glukosuri (særlig hvis den er reproduserbar og uten åpenbar forklaring)

Gruppe C
Utvikling av polyhydramnion og/eller rask fostertilvekst i aktuelle svangerskap. Tidligere stort barn (>4500 g), tilfeldig påvist fastende
blodsukker mellom 6,1 og 7,0 mmol/l.

Glukosebelastning (glukosetoleransetest) - indikasjoner

Gruppe A
Utføres så tidlig som mulig i svangerskapet19,20. Testen gjentas som hovedregel ved 28-30 uker, hvis negativ første gang.

Gruppe B
Når glukosuri oppstår. Hvis første test er negativ og ny glukosuri påvises, gjentas testen etter 4-6 uker (eventuelt snarlig hvis hun er i
siste trimester).



Gruppe C
Belastningstest etter vurdering. Det gjelder også kvinner som tidligere har hatt fostre med misdannelser eller intrauterin fosterdød.

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Pregestasjonell diabetes
Hos alle med diabetes bør tilbys prekonsepsjonell veiledning med tanke på risikoen for svangerskapskomplikasjoner og betydningen
av blodsukkerreguleringen for svangerskapsutfall15,21,22.
Det er vesentlig at pasienten er godt regulert før svangerskapet (HBA1c <7 %).

Gravide med pregestasjonell diabetes skal følges opp av spesialisthelsetjenesten. De bør følges av endokrinolog og obstetriker i nært
samarbeid og med god kontinuitet.
Pasienten skal henvises så tidlig som mulig. Gravide med høy HbA1c (>8 %) perikonsepsjonelt bør tilbys tidlig ultralyd, dvs omkring 12

uker med tanke på misdannelser23.

Svangerskapsdiabetes
Oppfølgingen vil avhenge av funnene ved glukosetoleransetesten.
Man skal huske at glukosetoleransetesten er et øyeblikksbilde og har begrenset reproduserbarhet. Blodsukkermålinger rett før og 1,5-2
timer etter måltider i 1-2 dager, gir et mer "fysiologisk" bilde av glukosetoleransen. Relevante glukoseverdier for måltidsrelaterte
målinger er gitt nedenfor

Følgende retningslinjer tar utgangspunkt i 2-timer verdien av glukosebelastning

1. <7,8 mol/l: Ikke glukoseintoleranse. Ingen spesiell tiltak, men generelle kost- og mosjonsråd. Prøven gjentas etter 4-6 uker, eventuelt før hvis siste
trimester ved ny glukosuri

2. 7,8-9 mmol/l: Grundig kost- og mosjonsråd. Prøven gjentas, eller det kan gjøres måltidsrelaterte målinger, etter noen tid som under punkt 1
3. 2-timers verdi >9 mmol/l: Henvises til spesialavdeling. Ofte kan de med 2-timers verdi mellom 9-11 mmol/l følges av primærlege i samarbeid med

spesialist Pasienten læres opp i blodsukkermåling. Behandlingen er også her grundig kost- og mosjonsråd 
Målet for blodsukkernivå er <6 mmol/l fastende/før måltidene og <7 etter måltidene (1,5-2 timer). Ved verdier over dette vurderes insulin
Hvis fastende blodsukker ved belastningstest er over 7 mmol/l eller 2-timersverdien >11,0 mmol/l er insulinbehandling som regel nødvendig 
Glykosyler hemoglobin (HbA1c) måles reglemessig (ca hver 6. uke)

Kost

De kostråd som generelt gjelder for gravide kan som hovedregel også anvendes til gravide med diabetes. Se Sosial- og helsedirektoratets
anbefalinger (kommer i 2006)
Totalt energiinntak. Avhenger av fysisk aktivitet og utgangsvekt og må vurderes individuelt. Generell regel hos normalvektige: Økt behov for 350 til
500 kcal (1500-2100 kJ) per døgn i siste halvdel av svangerskapet
50-60 % av energiinntaket ("kaloriene") bør utgjøres av i hovedsak komplekse karbohydrater, 30 % av fett og resterende av protein. 10-15 % av
energiinntaket (dvs. 33-50 % av fettinntaket) bør utgjøres av en-umetted fett og 5-10 % flerumettet fett hvori inngår at ca 1 % av energiinntaket (3 % av
fettintaket) utgjøres av n-3 (omega 3) fettsyrer. Folatanbefalinger som for andre gravide. Jerntilskudd ved behov. Vitamintilskudd ved sunt kosthold er
generelt ikke nødvendig. Tran tilrådes

Vektrådgivning

Overvektige bør få råd om vektøkning i overensstemmelse med Sosial og helsedirektoratets anbefalinger (kommer i 2006)
Økt fysisk aktivitet oftest nødvendig (tilsvarende 45-60 min gange daglig)
Perorale antidiabetika brukes generelt ikke hos gravide
Det skal gjøres sukkerbelastning 3 måneder postpartum

Komplikasjoner
Generelt
Kombinasjonen av preeklampsi (alle grader) og insulintrengende diabetes er særlig risikofylt spesielt med hensyn til intrauterin
fosterdød. 
På slutten av svangerskapet kan det oppstå en (relativ) placentasvikt selv om fosteret ligger godt over 50 percentilen. 

Pregestasjonell diabetes
Misdannelser (4-5 %, enda høyere ved dårlig regulert blodsukkeret, dvs. HbA1c over 8-9 %, i den embryonale perioden), preeklampsi
(5-15 %), intrauterin veksthemning (15-25 %), perinatal mortalitet 2-10 ganger høyere enn i den generelle befolkning. Pregestasjonell
diabetes med komplikasjoner har en særlig økt risiko for maternelle og føtale komplikasjoner. 

Svangerskapsdiabetes



Økt risiko (odds ratio fra 2-4) for preeklampsi, føtal makrosomi, protrahert fødselsforløp, skulderdystoci med tilhørende
komplikasjoner, operative forløsninger, perinealskader, føtale misdannelser, neonatal hypoglykemi, hyperbilirubinemi og hypokalcemi.
Risikoen er høyest for de med tidlig innsettende og (da som oftest) insulinkrevende svangerskapsdiabetes. Denne gruppen (tidlig
innsettende) har også økt perinatal mortalitet.

Forløsning
Gravide med manifest diabetes eller svangerskapsdiabetes som behandles med insulin anbefales indusert rundt termin. De øvrige
vurderes individuelt. Keisersnitt anvendes etter vanlige obstetriske indikasjoner og ved alvorlige vaskulære, nyre- eller
øyekomplikasjoner.
Fødende med insulinkrevende diabetes setter selv insulin og spiser så lenge de kan i fødselsforløpet. Deretter benyttes
glukoseinfusjon (gjerne 16-18 enheter kortidsvirkende i 5 % glukose) tilsatt kortidsvirkende insulin etter avdelingens retningslinjer.
Blodglukose måles jevnlig og målet er å holde blodglukose mellom 4-8 mmol/l under fødselen. Ved keisersnitt benyttes glukoseinfusjon
tilsatt insulin.

Barseltiden
Pregestasjonell diabetes

1. Glukosedryppet avsluttes hvis blodglukosen er mellom 4-12 mmol/l
2. Pasienten måler blodsukkeret selv, 6-8 ganger i døgnet. Pasienten kan i alminnelighet dosere insulinet selv
3. Insulinbehovet er oftest lavt første døgn. Er det behov for insulin gis kun hurtigvirkende, ofte beskjedne doser
4. Neste kveld gis langsomt virkende Insulin, litt mindre enn de brukte før de ble gravid. Kvinnen trenger da som regel den dosen hun brukte før hun ble

gravid. Pasienten bør ha tilsyn av endokrinolog før hjemreise

Svangerskapsdiabetes (både insulin og ikke insulinkrevende) 
Blodsukkeret måles fastende på andre dag etter fødselen. Skulle blodsukkeret da være høyt mistenkes type 1 eller type 2 diabetes og
videre undersøkelse og behandling foretas av endokrinolog.

Pasientinformasjon
Alle med pregestasjonell diabetes (både type 1 og 2) bør få prekonsepsjonell veiledning med tanke på risikoen for
svangerskapskomplikasjoner og betydningen av blodsukkerreguleringen for svangerskapsutfall. Råd om vektkontroll, mosjon og kost
gjelder som for svangerskapsdiabetes.
Det er vesentlig at pasienten er godt regulert før svangerskapet (HBA1c <7 %).
Ved insulintrengende diabetes i svangerskapet bør arbeidssituasjon og dagligliv for øvrig tilrettelegges slik at god blodsukkerkontroll
kan gjennomføres. Sykmelding vurderes individuelt.

Kvinner med økt risiko for svangerskapsdiabetes bør gis informasjon om hvordan risikoen kan reduseres. Det gjelder
vektreduksjon/vektkontroll, tilstrekkelig mosjon og riktig kostråd både før og under svangerskapet.

Emneord

Diabetes mellitus
Type 1 diabetes
Type 2 diabetes
Svangerskapsdiabetes
Glukoseintoleranse
Glukosebelastning
Insulin
Kostråd
Fysisk aktivitet
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Epilepsi og svangerskap
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Margitta Kampmann
Zarko Novakovic

ICD-10

O.99.3    Epilepsi og graviditet

Forekomst/epidemiologi
Det er 200-250 fødende med epilepsi per år i Norge. En fødeavdeling med 2000 fødsler per år vil ha 6-10 fødende med epilepsi.
Dette er en heterogen gruppe kvinner der man ved siden av å følge noen generelle prinsipper også må individualisere rådgivningen og
planlegging1-16.

1. Før svangerskapet (prekonsepsjonell veiledning)
2. Oppfølgingen under svangerskapet
3. Under fødsel
4. Postpartum



God oppfølging før, under og etter svangerskapet kan man regne med at over 90 % kan gjennomføre et svangerskap uten vesentlige
komplikasjoner. Likeledes kan 60-70 % regne med uendret anfallsfrekvens under svangerskapet1-10, 13-15. Rådgivning og oppfølging
under svangerskapet bør foregå i koordinert og nært samarbeid mellom nevrolog og obstetriker. 

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging/komplikasjoner
Prekonsepsjonell veiledning
Alle kvinner med epilepsi bør få tilbud om rådgivning før svangerskapet. 

I denne veiledningen bør følgende punkter gjennomgås:1-20

1. Anfallsfrihet. God (maksimal) anfallsfrihet i tiden før svangerskapet. 
Man bør tilråde at svangerskapet utsettes til tilfredsstillende anfallsfrihet er oppnådd

2. Monoterapi tilstrebes. Dosering og doseringshyppighet vurderes, inklusive spørsmål om seponering. Kvalme og oppkast kan redusere absorbert
medikamentmengde.

3. Hun må informeres om:
a. Virkningen av epilepsien på svangerskapet. I over 90 % av tilfellene påvirker ikke svangerskapet forløp forutsatt god planlegging og oppfølging. 

Det er noe økt risiko for vaginale blødning og hypertensjon. Hos noen kan tilveksten hos fosteret påvirkes.
b. Virkningen av graviditeten på epilepsien. Hos flertallet (60-70 %) sees ingen endring i anfallshyppighet. Hos 20-30 % kan det opptre forverring (særlig hvis dårlig

anfallskontroll prekonsepsjonelt). Noen erfarer færre anfall (for eksempel de med katamenial epilepsi). 
Råd om regelmessig liv og tilstrekkelig søvn

4. Misdannelser. Epilepsien i seg selv synes ikke å gi økt risiko for misdannelser, men hyppige anfall (tonisk-kloniske) kan medføre nedsatt kognitiv
utvikling og status epilepticus kan medføre spontanabort og senere i svangerskapet fosterdød. 
I den generelle befolkningen er risikoen for alvorlige misdannelser ca 1-2 %. 
Hos kvinner som bruker antiepileptika 4-8 %. Risikoen er minst ved monoterapi.
Det kan dreie seg om spina bifida, hjerte-kar-misdannelser, leppe-ganespalte, skjellettmisdannelser, hypospadi og andre urogenitale misdannelser
samt større kosmetiske defekter.
Valproat og karbamazepin er særlig assosiert med nevralrørsdefekter. Hjertedefekter knyttes noe oftere til fenytoin og barbiturater. Imidlertid: Alle
typer misdannelser er funnet ved bruk av alle disse medikamentene. Valproat synes spesielt å medføre økt risiko for nedsatt kognitiv funksjon og
forsinket utvikling. Kvinnen bør informeres om hvilke tilbud som gis for prenatal diagnostikk (se nedenfor).

5. Får barnet epilepsi? Risikoen for at barnet skal utvikle epilepsi avhenger av typen epilepsi. Ved partielle epilepsiformer etter skader på
sentralnervesystemet er risikoen neppe økt. Ved mer generaliserte og/eller idiopatiske former, særlig ved familiær forekomst, må man regne med

økt risiko. Generelt angis denne til 3-5 % hvis mor har epilepsi, mindre hvis far har det12. Genetisk veiledning kan være aktuelt.

6. Folat og vitamin D. Folat i høy dose (4 mg daglig) bør tas ved graviditetsønske hvis hun bruker valproat og karbamazepin18,19,20. 
Hvis det er grunn til å tro at det kan gå måneder før graviditet oppnås, reduserer noen dosen til 1 mg daglig inntil svangerskapet er fastlått, hvorpå

dosen høynes til 4 mg12. For andre kvinner med epilepsi brukes 0,4 mg daglig som for gravide generelt. 
Etter 1. trimester anbefales standarddose med 0,4 mg for alle. Under svangerskapet er vitamin D anbefalt av noen (i Norge som 15 ml tran daglig).

7. Sosiale og arbeidsmessige forhold. Hennessituasjon bør gjennomgås og aktuelle tiltak i den forbindelse planlegges.

Oppfølging under svangerskapet 
Tidlig i svangerskapet
Graviditetstest så tidlig som mulig ved mistanke om graviditet1-16. Ved mistanke om svangerskap bør pasienten umiddelbart ta folat (4
mg daglig) hvis hun ikke allerede bruker det (se punkt 6 ovenfor). Så snart svangerskapet er fastslått bør hun så tidlig som mulig (6-8
ukers graviditet) sikres tid hos nevrolog og ved fødepoliklinikk.
Pasienten gis, hvis nødvendig, den informasjon og råd slik som nevnt ovenfor under prekonsepsjonell veiledning. 
Ved den nevrologiske konsultasjon gjennomgås dosering og doseringshyppighet og det vurderes om plasmanivået (fri fraksjon!) av
aktuelle antiepileptikum bør bestemmes, særlig for lamotrigin. Hvis det gjøres bør nivået bestemmes rett før neste dose. Det legges
en plan for videre oppfølging i svangerskapet.
Ved fødepoliklinikken gjøres det ultralyd for å fastslå graviditetens varighet (CRL).
Pasientens samlede sykehistorie og obstetriske anamnese gjennomgås for å vurdere pasientens totale obstetriske risiko.

Det gis informasjon om den praksis som gjelder for prenatal diagnostikk:

1. I norsk praksis får nå alle kvinner med epilepsi tilbud om "tidlig ultralydsundersøkelse" d.v.s. ved 11-14 ukers graviditet.
2. Gravide med epilepsi vil i henhold til gjeldende regelverk kunne få utført fostervannsprøve. Dette gjøres eventuelt omkring svangerskapsuke 15. Det

er viktig å diskutere med kvinnenbraret risikoen ved selve prøvetakingen (vannavgang, abort) i forhold til sannsynligheten for å finne feil eller avvik. I
praksis vil i dag en tredjelinjes med tidlig ultralyd og "utvidet" ultralydsundersøkelse ved 17-18 uker gi en tilsvarende diagnostisk sikkerhetA.
De fosterdiagnostiske prosedyrer skal, i prinsippet, forutgås av en genetisk veiledning for å gi kvinnen en klar forståelse av prosedyrenes muligheter
og begrensninger.

A I henhold til "Lov om bioteknologi" skal alle disse ultralydsundersøkelsene foretas ved tredjelinjesenter

Videre plan
Det legges en plan for obstetrisk oppfølging basert på en individuell vurdering.



Det bør det planlegges tilvekstkontroll med registrering av andre biofysiske parametre ved 24 uker, 32 uker og 36 uker. Hyppigere hvis
spesielle risikoforhold.
Generell kontroll kan følge vanlig kontrollhyppighet, men må individualiseres. 

Fra ca 36 uker (eller 4 uker før forventet forløsning) gir mange klinikker 10 mg vitamin K (phytomenadion) til kvinner som bruker
enzyminduserende antiepileptika (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon). Nytten er ikke avklart1-16, 21.

Fødsel
Fødselsmåte. Kvinner med epilepsi kan føde vaginalt og indikasjonene for keisersnitt er som for gravide ellers.

Fødested. Fødselen bør foregå ved sykehus der nevrologiske kompetanse er tilgjengelig.

Induksjon? Tilstreber å avvente spontan fødsel. Indikasjonene for induksjon av fødsel er som for andre gravide, men man må vurdere
forhold som kan gi søvndeprivasjon eller andre stressfaktorer som kan provosere anfall.

Fødselen. Det er vesentlig at kvinnen tar sine antiepileptika også under fødselen. Pasienten tar med seg sine medisiner til
fødeavdelingen fordi disse ikke alltid er umiddelbart tilgjengelig. Risikoen for anfall under fødselen er liten (1-3 %)15. Hvis pasienten
kaster opp, eller ikke orker å ta noe per os og risikoen for anfall er til stede, vurderes intravenøs antiepileptika (nevrolog konsulteres),
eventuelt gjøres keisersnitt. Det bør alltid være diazepam i beredskap på fødestuen. Pasienten bør ha minst en intravenøs tilgang. Ved
akutt anfall gis diazepam 10 mg intravenøst umiddelbart. Differensialdiagnoser overveies, og hvis mistanke om eklamptisk anfall gis
magnesiumsulfat etter vanlige retningslinjer. 

Smertelindring. Under fødselen bør man så langt som mulig redusere stressfaktorer. Smertelindring tilstrebes. Alle vanlige former for
obstetrisk smertelindring kan brukes22. Generelt og spesielt hos vil utilsiktet intravenøs injeksjon av lokalanestetika kunne fremkalle
kramper22.

CTG/STAN. Det bør tas CTG ved innkomst og fosteret bør overvåkes med CTG under fødselen. Hvis tilgjengelig brukes ST-analyse
("STAN", det vil si foster-EKG kombinert med vanlig CTG).

Oksytocin. Stimulering med oksytocin kan brukes etter vanlige retningslinjer. Væsketilførslen bør overveiende bestå i NaCl-holdige
væsker for å unngå hyponatremi som øker risikoen for anfall. Ved behov for intravenøs glukose bør derfor volummengden begrenses.

Operativ forløsning. Hvis åpningsfasen eller trykkefasen er langvarig og slitsom, bør vaginal instrumentell forløsning vurderes
tidligere enn hos andre fødende.
Keisersnitt på vanlig indikasjoner. 

Postpartum. Noe økt risiko for postpartumblødninger. Oksytocin (5 IE) gis intramuskulært og tegn på blødning følges. 

Annet. Man må sikre at kvinnen ikke blir hypoglykemisk. Under fødselen bør hun generelt spise og drikke. Hyperventilering kan også
fremkalle anfall.

Barnet gis vitamin K (phytomenadion) etter avdelingens rutiner.

Barselperioden

Blødningsfare. Tegn på blødning også etter overflytting til barselavdeling følges. 

Anfall. Anfall kan også forekomme i barseltiden. Mangel på tilstrekkelig søvn kan fremkalle anfall. 

Antiepileptika. Pasienten fortsetter med den vanlige doseringen av antiepileptika. Hvis det har vært foretatt doseendringer under
svangerskapet bør nevrolog konsulteres under oppholdet i barselavdelingen, bestemmelse av plasmanivå av antiepileptika vurderes,
spesielt for lamotrigin1-16. 

Amming. Kvinner som bruker vanlige antiepileptika kan generelt amme23. Ved bruk av antiepileptika, særlig barbiturater eller
benzodiazepiner, bør barnet følges klinisk med tegn på sedasjon, for eksempel interessen for å søke brystet. Erfaringen med
lamotrigin (og andre nyere antiepileptika) i forhold til amming er begrenset, og vurderes individuelt1-16,23,24. De fleste bivirkninger
opptrer hos premature og spedbarn <1 måned. Helt eller delvis bruk av bankmelk kan være aktuelt i en periode kombinert med



"symbolsk amming".

Videre oppfølging. Det bør foreligge en plan for videre nevrologisk oppfølging.

Pasientinformasjon
Viktig med god anfallskontroll fortrinnsvis med monoterapi når svangerskapet planlegges. Gitt dette, og med god oppfølging under og
etter svangerskapet, kan man regne med at over 90 % kan gjennomføre et svangerskap uten vesentlige komplikasjoner. 60-70 % kan
regne med uendret anfallsfrekvens under svangerskapet. 
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Bakterielle infeksjoner hos gravide

Babill Stray-Pedersen
Ingvild Sørby
Oddvar Sviggum

http://www.nice.org.uk/pdf/ta076fullguidance.pdf
http://www.janusinfo.org/


Pål A Jenum

Velg i nedtrekksmenyen

    GBS - se kapittel 11

10.1 Gonore

10.2 Chlamydia

10.3 Bakteriell vaginose 

10.4 GAS

10.5 Listeria

10.6 Toxoplasmose

ICD-10

O98    Infeksjonssykdommer hos mor som kompliserer svangerskap, fødsel og barselstid

P00.8 Foster og nyfødt påvirket av spesifisert tilstand hos mor

P36 Bakteriell sepsis hos nyfødt

Definisjon
Mange bakterier kan infisere fosteret via den gravide. Enkelte av bakteriene tilføres utenfra, mens andre tilhører kvinnens normale
genitale flora hvor overvekst kan føre til patogenitet. Infeksjonen smitter fra mor til foster oftest ved oppadstigende spredning fra
vagina eller ved direkte kontaktsmitte fra en infisert fødselskanal. Enkelte infeksjoner spres fra mor til foster hematogent via placenta.
Infeksjonene kan føre til sykdom både hos mor og barn. De øker risikoen for spontan abort, for tidlig fødsel, intrauterin
vekstretardasjon, medfødte misdannelser og alvorlig fosterinfeksjon. 
Heldigvis forblir de fleste barna friske og normale. Vi vet ikke hvorfor enkelte gravide overfører infeksjonene, mens andre ikke gjør
dette.

Gonore

Babill Stray-Pedersen
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Oddvar Sviggum
Pål A Jenum

ICD 10

A54    Gonokokkinfeksjon

Forekomst
Gonore-infeksjon (GC) er sjelden i Norge. 200-300 tilfelle årlig og kun 1 av 5 er kvinner. 1/3 smittes i utlandet

Etiologi
Infeksiøst agens er bakterien Neisseria gonorrhoeae. Genital og oral seksuell smitte

Risikofaktorer
Ubeskyttet samleie med person fra høyendemisk område

Diagnostikk
Klinikk: Symptomatisk infeksjon hos kun 20 % (fluor, dysuri).

Påvisningsmetoder:    Bakt. dyrkning med resistens bestemmelse.



Direkte mikroskopi av gram farget preparat.
Prøver (cervix, urethra, rectum) taes kun på indikasjon
Fra barnet: konjuntival sekret, evn svelg

Husk samtidig prøver til klamydia

Tiltak/behandling
Dersom GC diagnostiseres i graviditeten, anbefales engangsdose med cefalosporin, spectinomycin, eller amoxicillin. Behandlingen
korrigeres etter resistens bestemmelse. Kontakt venereolog.

Tidligere ble Credé-profylakse,øyedråper med lapis (sølvnitrat) gitt til till alle nyfødte.

Oppfølgning
Smittsporing og partnerbehandling er påbudt. Meldepliktig (anonymt) til MSIS

Komplikasjoner
Barnet kan smittes fra infisert fødselskanal. Konjunktivitt utvikles ofte første leveuke. Keratitt kan føre til blindhet. Dissiminert sykdom
er uvanlig.
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Genital klamydia infeksjon
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ICD-10

A56.9    Klamydia infeksjon i nedre uro-genitalsystem

Forekomst 
Genital klamydia er den vanligste seksuelt overførte bakterielle infeksjon i Norge. 17000 tilfelle ble registrert i 2004. Infeksjonen er
hyppigst hos seksuelt aktive kvinner under 25 år. 
Prevalensen hos gravide varierer mellom 3-5 %.

Etiologi
Chlamydia trachomatis overføres ved seksuell kontakt. En av fem som har samleie med en smittet person, vil selv bli smittet.
Inkubasjonstid er 5-14 dager. Bakterien infiseres sylinder epitel i urogenitaltraktus.

Risikofaktorer
Risikogrupper er:

Kvinner under 25 år
Kvinner med ny partner
Kvinner med økt vaginal utflod, uretritt symptomer uten bakteriuri

Diagnostikk
Klinikk: Oftest asymptomatisk. Økt utflod samt dysuri kan være symptom hos gravide. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16374219&query_hl=5&itool=pubmed_docsum


Laboratorie påvisning: Genteknologiske metoder: (PCR er vanlig i dag).
Prøver tas fra: Cervix, uretra, urin evnt vulva, vagina.
Selvprøve anbefales dvs: kvinnen kan selv ta prøve av initialurin på egnet prøvebeholder eller penselprøve fra vulva, vagina.

Tiltak/ behandling
Det er omdiskutert hvorvidt alle gravide skal undersøkes for klamydia ved første svangerskapskontroll.

Behandling
Antibiotikabehandling med Azitromycin engangsdose (1 gr) anbefales til partner og ikke-gravide. Har vært brukt hos gravide med god
effekt og uten bivirkninger.

Tidligere ble erytromycin anbefalt til gravide, men pga gastrointestinale bivirkninger og risiko for hjertemisdannelser ved bruk i 1
trimester anbefales gravide annen medikasjon: Amoxicillin (500mg x 3 i 7 dager) eller klindamycin (2 uker)

Kontrollprøve tas 5-6 uker etter behandlingen. Folketrygden dekkerutgifter (også egenandel) til legeundersøkelse, behandling og
kontroll.

Komplikasjoner
Klamydia forårsaker cervicit, uretritt og bekkenperitonitt hos kvinner. Barnet kan smittes ved vaginal fødsel og kan utvikle øyeinfeksjon
som manifesteres etter 1-2 uker og pneumoni etter 3 uker. Hvorvidt klamydia kan føre til preterm fødsel er ikke avklart.

Oppfølging
I smittevernloven er klamydia definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Meldingen skjer anonymt og summarisk fra de
mikrobiologiske laboratoriene. Smitteoppsporing av partner er pålagt.
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ICD-10

N89.9    Uspesifisert, ikke inflammatorisk lidelse i vagina.

Etiologi
Økologisk ubalanse i skjedens bakterieflora hvor den aerobe floraen erstattes med en mengde anaerobe bakterier også Gardnerella
vaginalis, mykoplasma og s-formede bakterier. Laktobakteriene mangler og syrenivået reduseres

Forekomst
Finnes hos 10-20 % av kvinner i fertil alder.
Cirka 50 % har ingen symptomer, mens 50 % har illeluktende utflod.

Diagnostikk



Diagnosen stilles ved hjelp av:

Amsels kriterier:    3 av 4 kriterier bør være oppfylt

Tynn homogen utflod

pH > 4,5

Positiv luktetest ("fiskelukt" med KOH)

Clueceller ved mikroskopi av våt preparat og ingen laktobakterier.

Dyrkning har ingen plass i diagnostikken

Behandling 
Symptomatisk BV (illeluktende, økt utflod) bør behandles.

Klindamycin:    Dalacin® vaginalkrem (2 %) i 7 dager eller vagitorier i 3 dager

Metronidazol Peroralt: 400-500 mg x 2 i 7 dager

evt. 2 gram engangsdose dag 1 og 3 dag

Engangdosering er mindre effektivt enn mer ukes behandling.

Vaginalgel: Zidoval i 5 dager

For å forebygge for tidlig fødsel er det viktig at behandlingen gis tidlig i svangerskapet

Oppfølging
Behandlingen har en effekt på ca 70%. Gjentatt behandling hos disse kan være nyttig. 
Partner behandling ikke nødvendig

Komplikasjoner
Gravide med BV har dobbelt risiko for å senabortere eller føde prematurt. Jo tidligere i svangerskapet den abnormale floraen
eksisterer, jo større er risikoen for for tidlig fødsel.

Tiltak
Hvorvidt kvinner gravide skal screenes er svært omdiskutert.
Selvtesting hvor gravide undersøker vaginal pH er forsøkt med god effekt. 
pH >4,5 indikerer at vaginal floraen bør undersøkes nærmere. 
Meta-analyser har vist at både oral og vaginal antibiotika fjerner BV. Effektiviteten er 70%
Testing og behandling av BV kvinner med tidligere senabort eller for tidlig fødsel har ført til bedret utkomme ved neste svangerskap 
To nye RCT studier hvor behandlingen har vært gitt tidlig i svangerskapet har forhindret preterm fødsel. I Sverige er det nylig vist at
BVscreening/behandling reduserte preterm fødsel før 34 uker. Svangerskapet ble forlenget med 32 dager.

Råd
Kvinner med tidligere senaborter og eller preterm fødsel samt BV bør profylaktisk behandles tidlig i neste svangerskapet eller helst før
neste graviditet.
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Streptokokk gruppe A infeksjon
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Pål A Jenum

ICD-10

B59.0    Gruppe A - streptokokk infeksjon

Forekomst
Ca 100 kvinner i alle aldre rammes årlig av invasiv infeksjon i Norge.

Etiologi
Bakterien Streptococcus pyogeness: gruppe A streptokokker (GAS) koloniserer svelget i opp til 10%. De fleste er asymptomatiske
bærere. Bakterien kan fremkalle lokale ikke invasive infeksjoner som brennkopper, rosen, tonsillitt og otitt. Kan også forårsake
skarlagensfeber, barselsfeber og nekrotiserende fascitt.

Risikofaktorer
Ved alvorlige GAS infeksjoner kan det utvikles vevshenfall på grunn av ulike toksiner.
Barselkvinnen med stor sårflate i uterus samt episiotomi eller sectioarr, er spesielt utsatt.

Diagnostikk

Klinisk:    ofte lavgradig feber, med raskt stigende infeksjonstegn og sepsisutvikling i løpet av noen døgn (toksisk sjokk)

Laboratoriepåvisning: Dyrkning av bakterien fra vev, kroppsvæske, blod.

Tiltak /Behandling
Infeksjonens forløp kan bli svært dramatisk. 
Hurtig diagnostikk og intensiv behandling er nødvendig:
Store doser antibiotika: Penicillin kombinert med klindamycin og aminoglykosider
Øyeblikkelig radikal fjernelse av affisert vev.

Komplikasjoner
Alvorlig invasiv GAS sykdom (feks nekrotiserende fascitt) har økt i senere år. 
Den fryktede barselsfeberen i gamle dager (Semmelweiss) skyldes GAS.

Profylakse:
God hygiene med hyppig håndvask for å unngå bakteriespredning (Semmelweiss)

Kilder

1. Nathan L, Peters MT, Ahmed AM, Leveno KJ. The return of life-threatening puerperal sepsis caused by group A streptococci. Am J Obstet Gynecol 1993; 169: 571-2. 

2. Panaro NR, Lutwick LI, Chapnick EK. Intrapartum transmission of group A streptococcus. Clin Infect Dis 1993; 17: 79-81. 

3. Stevens DL, Tanner MH, Winship J, et al. Severe group A streptococcal infections associated with a toxic shock-like syndrome and scarlet fever toxin A. N Engl J Med 1989; 321: 1-
7. 

4. Stevens DL. Streptococcal toxic-shock syndrome: spectrum of disease, pathogenesis, and new concepts in treatment. Emerg Infect Dis 1995; 1: 69-78.

 



Listeriose
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ICD-10

A32    Listeria infeksjon

Forekomst
Listeriose er sjelden, men fra tid til annen forekommer lokale epidemier

Etiologi
Infeksjonen er fremkalt av bakterien Listeria monocytogenes.. Listeriabakterien finnes normalt i naturen og kan forekomme i forskjellige
næringsmidler spesielt i melkeprodukter (mugg-ost-epidemi i 1987) og i røkt fisk.. Den overlever frysing og pasteurisering og gror
sakte ved 30-37 C, men drepes ved +70 C.

Risikofaktorer
Sykdom ses hyppigst hos pasienter svekket av annen grunnsykdom, eldre, sjeldnere hos gravide og nyfødte.

Diagnostikk
Klinikk: Listeriose er oftest uten symptomer, men kan gi influensaliknende tegn med feber noen uker eller dager før fødselen.. 

Laboratoriepåvisning:    Dyrkning av bakterien fra cervix, uterus.
Serologiske prøver er usikre.

Behandling.
Penicillin er førstevalg.

Komplikasjoner 
Infeksjon under graviditeten kan føre til abort og/eller fosterinfeksjon. 
Hos den nyfødte finnes to distinkte sykdomsbilder. 
Den tidlige formen manifesterer seg få dager etter fødselen med pneumoni, sepsis og meningitt. Barna fødes preterme og er kritisk
syke. Antagligvis intrauterin smitte 
Den sene formen hvor det skjer kontaktsmitte ved fødselen oftest hos et ellers fullbåret, frisk nyfødt barn, hvor infeksjonen oppdages
1-6 uker etter fødselen; er sykdomsbildet lettere.

Profylakse:
Unngå upasteriserte melk, og muggoster 
Unngå å spise mat uten oppvarming som har vært oppbevart lenge i kjøleskapet.
Varm opp maten til over + 70 C.
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Toxoplasmose
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ICD10

B58    Toxoplasmose

P37 Medfødt infeksjonssykdom, parasittsykdom

Forekomst / epidemiologi
Vanligste parasittsykdom i Europa. Forekomsten varier fra land til land. Hyppigere i fuktig, varmt klima enn i kalde, tørre områder. I de
nordiske land er det hyppigere i sør enn i nord. De fleste norske gravide (ca. 90%) er mottagelige for smitte. Ca 11 % av gravide i
Norge har vært toksoplasmasmittet før de ble gravide, hyppigere blant innvandrere. Tidligere infeksjon gir immunitet som beskytter
mot smitte fra mor til foster.

Etiologi
Infeksjonen forårsakes av parasitten Toxoplasma gondii. Katten er hovedvert og sprer smitten til andre dyr og til mennesker via
parasittegg i avføringen. Hos smittede mennesker og dyr (særlig sau og gris, sjeldnere storfe) finnes parasittcyster i muskulatur og
hjerne. Smitten skjer ved spising av rått kjøtt (parasittcyster) eller grønnsaker, bær, frukt (med parasittegg på overflaten), dessuten via
hendene ved kontakt med jord og sand. Parasitten destrueres ved oppvarming >65 grader og ved frysning <-12 grader.Risikofaktorer
Dersom den gravide smittes primært i svangerskapet, kan fosteret infiseres.
Transmisjonsrisikoen i første trimester er < 5%, i andre 30 % og i tredje 70%-80%. Smitten skjer via blodet og placenta. 

Diagnostikk
Klinikk: Oftest asymptomatisk. En av tre har ukarakteristiske symptomer som feber, influensaliknende symptom, tretthet, evnt
lymfadenitt på halsen (uømme glandler, som kan bestå i flere uker) 

Serologisk påvisning:    Toxoplasma IgG indikerer tidligere infeksjon og beskytter fosteret

Toxoplasma IgM kan indikerer relativ fersk infeksjon.

Toxo- IgG aviditet kan gi tilleggsinformasjon om smittetidspunktet:
høy aviditet: smitte mer enn 4-6 måneder tidligere
lav aviditet: mulig relativ fersk smitte

Fosterinfeksjon påvises ved prenatal diagnostikk etter 14 svangerskapsuke. 
Påvisning av parasitter i fostervann (PCR-metodikk) indikerer føtal smitte.

Behandling/ forløp
Ved sikker eller sannsynlig primær infeksjon i svangerskapet startes behandling med spiramycin eller azitromycin til det er avklart om
fosteret er smittet.
Ved påvist fosterinfeksjon behandles videre med kombinasjonsbehandling med pyrimethamin/sulfa + folininsyre (P/S+F), 3 ukers kur
alternerende med 3-6 ukers kurer med spiramycin.
Prenatal behandling av mor er vist å redusere risikoen for skade hos det smittede barnet.
Alle infiserte barn bør behandles første leveår. Effekten av postnatal behandling er ikke avklart.

Komplikasjoner. 
Infeksjonstidspunktet i svangerskapet er avgjørende for transmisjonsrisiko og graden av skade hos barnet.

Smitte i tidlig svangerskap:    Liten risiko for fosterinfeksjon,
Men stor risiko for skade hvis fosteret er smittet.

Smitte sent i svangerskapet: Stor risiko for fosterinfeksjon, 



Liten risiko for skade.

Ny viten tilsier at selvom de fleste smittede barn fødes asymptomatiske, vil 13% i løpet av først levår utvikle hjernelesjoner og 18%
øyelesjoner. En av fire barn vil ha påviselig skade tiltross for behandling i svangerskapet og første leveår. Tidligere studier har vist at
smittede barn kan utvikle hjerne- og syns-symptomer også senere i livet.

Tiltak
Det beste er å hindre infeksjon hos den gravide:
Dette kan oppnås ved god hånd- og mathygiene.

Spis ikke rått kjøtt.
Kokning, steking (> 65 grader) og frysning (< -12 grader) dreper parasitten

Vask frukt, bær og grønnsaker før servering
Unngå kontakt med katteavføring. La en annen tømme kattekassen
Bruk hansker ved hagearbeid
Vask kjøkkenkniv og skjærefjøl etter kontakt med kjøtt
Unngå å reise til land hvor toxoplasmose er hyppig.

Særlig påpasselighet viktig (se over) hvis man likevel reiser

Smitte forebyggende forholdsregeler ved fødsel. (Se også Viruskapitlet).
Høyrisiko-tilstand

Alvorlig sårinfeksjon med mye puss (stafylokokk-, streptokokk infeksjon).
Spredning av bakterier kan skje fra mor/nyfødt, til andre barselkvinner /nyfødte, til personale og omvendt.

Anbefalinger
Følg sykehusets smitteforebyggende tiltak.

Streng isolasjon.
God håndhygiene.
Amming avhenger av mors tilstand og medisiner.

NB! Intet smitteregime må hindre medisinsk forsvarlig behandling, pleie og omsorg.
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B95.1  Gruppe B-streptokokk (GBS) infeksjon

P00.8 Foster og nyfødt påvirket av tilstand hos mor

P36.0 Sepsis hos nyfødte forårsaket av streptokokker serogruppe B

Definisjoner
Gruppe B-streptokokker (Streptococcus agalacticae; GBS) kan være årsak til alvorlige infeksjoner hos nyfødte i form av sepsis
og/eller meningitt. GBS kan også forårsake maternelle infeksjoner som endometritt eller sårinfeksjon etter sectio.
Tidlig GBS-sykdom eller "early onset disease debuterer innen første 7 levedøgn. Tilstanden er sterkt relatert til maternell kolonisering,
og utgjør det viktigste kliniske problem. 
Sen GBS-sykdom eller "late onset disease" debuterer fra levedøgn 7-89 og har ikke samme klare sammenheng med GBS
kolonisering av fødselskanalen (se under), men antas å ha en nosokomial bakgrunn. 
Tidlig GBS-sykdom kan forhindres ved antibiotika til mor, mens sen sykdom neppe påvirkes. Dette kapittelet retter seg mot reduksjon
av tidlig sykdom.

Etiologi
GBS kolonisering forekommer i vagina og rektum, med noe lavere forekomst i cervix. Tarmen ansees å være et reservoar for
bakterien. Bærerskapet kan være kronisk, intermitterende eller forbigående. Ved tidlig sykdom blir fosteret smittet av GBS ved
oppadstigende infeksjon etter vannavgang eller ved fosterets passasje gjennom fødselskanalen.

Epidemiologi
Blant gravide er 10-35% bærere, og 50-70 % av deres barn koloniseres av GBS ved fødselen. Av disse barna vil 1-2 % utvikle såkalt
tidlig GBS-sykdom. Slike alvorlige infeksjoner rammer i ulike land 0,5-3 per 1000 levende fødte barn1, i Norge 0,5 per 10002.
Mortaliteten hos nyfødte ved termin er nå sunket til ca 5 % men er betydelig høyere hos affiserte premature barn3. Av overlevende
etter meningitt har 30-50 % nevrologiske sekveler. I Norge døde i 2006 til sammen 9 barn av tidlig og sen GBS-sykdom, mens det
ellers har vært 0-4 døde barn årlig2.

Risikofaktorer
Kliniske risikofaktorer er tidligere GBS-sykt barn, recidiverende GBS urinveisinfeksjon (UVI) eller asymptomatisk bakteriuri (ABU),
preterm fødsel eller preterm vannavgang, langvarig vannavgang, feber og/eller andre tegn til intrauterin infeksjon. Mødre med høy GBS
mengde i fødselskanalen og lave antistoffmengder har høy risiko for å få et sykt barn4.

Diagnostikk
Bakteriene påvises best ved dyrkning eller PCR-metodikk5,6. Prøven taes både fra ytre del vagina og rektum med samme prøvepinne,
gjerne av kvinnen selv. Indikasjoner og prosedyre er avhengig lokale forhold og valg av metode, se under.

Metoder
Det legges her fram to alternative metoder, først metode basert på vanlig dyrkningsdiagnostikk som er allment tilgjengelig. Metode
basert på hurtigdiagnostikk ved PCR ansees å være bedre men er per i dag ikke tilgjengelig ved de fleste sykehus.

Viktige premisser for valg av metode er:

Antibiotikabehandling av gravide bærere er ineffektivt: Etter 1-2 ukers peroral antibiotikabehandling av gravide bærere er 20-30 %
fortsatt bærere, og ved fødsel er nær 70% av kvinnene som var GBS bærere og fikk peroral behandling, fortsatt bærere7.

Intravenøs antibiotikaprofylakse i forbindelse med fødselen er effektivt mot tidlig innsettende GBS-sykdom (1, 8). Problemet er å
identifisere kvinnene som har behov for slik behandling, da dyrkningsdiagnose tar to til tre dager og tilgang på gode hurtigpåvisning av
GBS (med PCR) er begrenset. Strategi for profylakse må derfor enten baseres på screening av alle gravide, eller på kliniske
risikofaktorer8.

Det er her valgt to alternative metoder, begge basert på risikofaktorer. Begrunnelse for valg av metoder er gitt bakerst i kapittelet.

I Metode basert på dyrkningsdiagnostikk

Prøvetaking

1. Indikasjoner
Det skal anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B-streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner
(IV).

Prøve tas av alle kvinner som med fostervannsavgang uten rier før 37 uker. Gjentas hver uke inntil fødsel.
Prøve tas av kvinner som innlegges med rier før uke 34.



2. Prosedyre
Prøven taes fra ytre del av vagina og rektum gjerne med samme prøvepensel. Prøven plasseres i transportmedium og sendes til laboratoriet med
tydelig problemstilling.

Antibiotikabehandling og profylakse i svangerskap
Funn av GBS i vagina eller rektum er ikke indikasjon for å gi antibiotika i svangerskapet (IIa). Funnet må påføres Helsekort for gravide
med tanke på behandling under fødsel dersom risikofaktorer er til stede (se punkt C).

1. Urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri (>100.000 bakterier per ml) skal behandles, enten det er GBS eller annen mikrobe. Dersom
GBS er påviste agens, skal dette påføres Helsekort for gravide. Antibiotika gies under fødselen, se under. Det skal ikke gjøres generell screening for

asymptomatisk bakteriuri, men kvinner som har hatt recidiverende UVI skal undersøkes, se Retningslinjer for svangerskapsomsorgen9.

2. Ved fostervannsavgang uten rierf.o.m. uke 230 uke 336 gis antibiotika først intravenøst i 3 dager, deretter peroralt i en uke. Deretter taes
dyrkningsprøve ukentlig fra til fødsel.

Ved ny påvisning av GBS i en av de ukentlige kontrollprøver: Peroralt antibiotikum i 1 uke. Seponering. Fortsett med ukentlige prøver til fødsel.
2. gangs påvisning av GBS i en av de ukentlige kontrollprøver: Peroralt antibiotikum frem til fødsel.

3. Ved fostervannsavgang uten rier f.o.m. uke 340 t.o.m. uke 366(og uten tegn til infeksjon klinisk) gis antibiotika intravenøst etter at dyrkningsprøve

er tatt. Ved vannavgang etter 34 uker tar en sikte på forløsning innen 1-3 døgn evt. ved induksjon (se Kapittel 19 Preterm vannavgang)10.

Antibiotikaprofylakse under vaginal fødsel
Antibiotika intravenøst gis til kvinner som

a. tidligere har født barn med alvorlig GBS-sykdom (IV)
b. har hatt GBS UVI eller bakteriuri i aktuelle svangerskap (III)
c. har fått tilfeldig påvist GBS i fødselskanalen/rektum og har en av følgende risikofaktorer:

Preterm fødsel (før 37 uker)
Fostervannsavgang over ca 18 timer før barnet er født (grensen er veiledende: det er ikke grunn for å starte antibiotika når kvinnen sover, eller fødsel er nær forestående).

Antibiotikabehandling
Mistanke om intrauterin infeksjon er indikasjon for behandling med antibiotika intravenøst (se antibiotikavalg). Mistanke baseres på en
totalvurdering av tegn og symptomer hos mor: feber, utflod, uterin ømhet, fostertachycardi. Vurderingen er klinisk. Det skal legges vekt
på styrken av tegn og symptomer, og om det er to eller flere til stede samtidig. Forløsning må vurderes. Tidspunket for forløsningen
vurderes i forhold til den kliniske situasjonen og forløpet av fødselen.

II Metode basert på hurtigdiagnostikk ved PCR

Prøvetakingsprosedyre
Prøven taes fra ytre del av vagina og rektum med samme prøvepinne. Samme prøvepensel kan benyttes for både PCR- og dyrknings-
diagnostikk dersom dette skjer i samme laboratorium5. Dersom det benyttes kommersiell PCR-diagnostikk taes egen prøvepensel for
denne, og separat prøvepensel sendes samtidig til dyrkning.

Indikasjon for prøvetaking og antibiotikaprofylakse
Indikasjonene for prøvetaking er identiske med indikasjonene for å gi antibiotika dersom GBS påvises. Disse er følgende:

Tidligere GBS-sykt barn
Preterm fødsel eller preterm vannavgang (før 37 uker)
Vannavgang over ca 18 timer etter 37 uker

Antibiotikabehandling
Som under Metode I.

III Antibiotikavalg

Profylakse

1. Førstevalg er benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) i.v. hver 4. time (III) (11).
2. Ved penicillinallergi eller høy risiko for anafylaksi gies clindamycin (Clindamycin®) 900 mg i.v. hver 8. time eller erythromycin (Abboticin®) 500 mg i.v.

hver 6. time.
3. Ved GBS resistens mot clindamycin eller erythromycin gies vancomycin (Vancomycin®) 1 g i.v. hver 12. time.
4. Etter avsluttet intravenøs antibiotika gis peroral erythromycin (for eksempel Abboticin®) 250 mg tabletter x 4 i en uke. Kontrollopplegg og evt

gjenoppstarting som anført over.

Behandling
Ved mistanke om intrauterin infeksjon gies uansett gestasjonsalder kominasjonen benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) i.v. hver
4. time og gentamycin (Garamycin®, Gensumycin®) 5 mg/kg dosert én gang per døgn. Behandling utover 1-2 døgn på denne
indikasjonen sjeldent aktuelt, men ved lengre tids behandling må risiko (nefro- og ototoksisitet) veies mot potensiell gevinst. Ved



varighet over 2-3 dager bør det foretaes konsentrasjonsmålinger.

Begrunnelse for valg av strategi
Det er et mål å få ned forekomsten av alvorlig GBS-sykdom hos nyfødte. Samtidig må tiltakene stå i et rimelig forhold til omfanget av
problemet, og herunder er det særlig viktig å unngå massiv antibiotikabruk med til dels alvorlige konsekvenser på kort og lang sikt.

USA har valgt screening av alle gravide i uke 35-37, og behandling av alle GBS-positive kvinner4. Dette strategivalget er i hovedsak
basert på Schrag et al8 som finner at mange mødre med syke barn ikke hadde noen klinisk risikofaktor, og at den screeningbaserte
tilnærmingen forhindrer flest syke barn. Svakheten med screeningbasert strategi er på den ene siden at de mest premature barn født
før uke 35-37 og som har klart høyest dødelighet, ikke fanges opp. På den annen side vil mange gravide som føder ved termin få
unødvendig behandling, fordi de ikke vil være kolonisert ved fødselen selv om det påvises GBS i uke 35-37. Den positive
prediksjonverdi av bærertilstand ved termin ved dyrkning i uke 35-37 er 54 %6. Andelen gravide som må behandles blir lik
bærerandelen, altså opptil 35 %5. Kunnskapssenterets rapport oppsummerer at rundt 0,1-0,2 % av dem som behandles vil ha nytte av
det, og konkluderer at det ikke er grunnlag for å anbefale screening framfor risikobasert strategi12.

I Sverige ble det nylig gjort en nasjonal GBS prevalenstudie og der finner man at 30 % av fødende er bærere. Forekomsten av minst
en av de klassiske risikofaktorene (<37 uker, vannavgang >18 timer, feber >38°C) var 17 %. Rundt 40 % av de gravide med syke barn
hadde ingen risikofaktor, men i tilfeller hvor barnet døde forelå det alltid minst en risikofaktor og ingen av disse kvinnene hadde fått
antibiotika13. Studien gir gode holdepunkter for at risikobasert strategi kan forhindre dødsfall, og denne strategien medfører vesentlig
mindre antibiotikabruk enn screeningbasert strategi.

Det vektlegges også at det ved risikobasert strategi gies antibiotika til kvinner der fødselen uansett krever overvåking (prematur fødsel,
langvarig vannavgang), og intravenøst antibiotikum kan gies relativt trygt. Dersom antibiotika skulle vært gitt ved fødselen på grunnlag
av positiv GBS screening noen uker før fødsel, måtte kvinnen vært hospitalisert utelukkende pga GBS og risikoen for alvorlig allergisk
reaksjon i forbindelse med intravenøs penicillinbehandling. En normal fødsel kan ellers finne sted på fødestue (eller hjemme).

Det er derfor valgt en risikobasert strategi, ikke ulik tidligere norske retningslinjer9,14. Denne er konservativ idet bare gravide med
høyest risiko inkluderes (vannavgang før 37 uker), og det anslåes at 6-8 % av de fødende vil få antibiotika15. Den optimale strategi
ansees å være PCR hurtigdiagnostikk i definert risikosituasjon. Omfanget av klinisk risikofaktor kan da utvides noe (preterm fødsel,
langvarig vannavgang) uten at antibiotikaforbruket blir urimelig høyt. Dette vil kunne gi effektiv, målrettet antibiotikabruk, begrenset til
rundt 5 % av de fødende (nemlig 30 % bærere blant 17 % med kliniske risikofaktorer)13.

Denne metoden representer et kompromiss idet den først og fremst baserer seg på risikofaktorer, men tar hensyn til at det iblant
foreligger svar på GBS-dyrkning tatt på indikasjon eller som vill-screening. Dette er i samsvar med RCOGs Guidelines11. Den tar også
med i betrakting at hurtigdiagnostikk ved PCR er mulig og det arbeides for å tilrettelegge dette for alminnelig klinisk bruk. Metoden tar
også hensyn til at infeksjoner hos de minste premature er dominert av E. coli, ofte ampicillin-resistente stammer3. Metoden må sees i
sammenheng med metoder for preterm vannavgang og truende preterm fødsel10.

Evidensnivå
Disse er angitt i teksten med respektive romertall, og vurderingen av nivå samsvarer med RCOG Guidelines11.
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ICD - 10
P00.2   Foster og nyfødt påvirket av infeksjonssykdommer hos mor.

Definisjoner
Den gravide kan smittes av forskjellige virus. Gravide er ikke spesielt disponert, men forløpet av enkelte sykdommer kan være mer
alvorlig spesielt ved infeksjon sent i svangerskapet.
Fosteret og den nyfødte kan smittes via mor, enten hematogent over placenta eller ved direkte kontakt med en infisert fødselskanal.
Smitte i embryonal perioden er farligst for fosteret, men skader  kan også forekomme ved infeksjon i resten av svangerskapet og
under fødsel. Heldigvis forblir de fleste fostre og nyfødt friske uten varige skader  (1,2,3). 
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B06.    Rubella

Etiologi/ Patogenese
Agens: Rubella virus. Teratoget for fosteret.
Smittemåte: dråpe smitte. Smitteførende: fra -7 dager før til + 4 dager etter utbrudd. 
Inkubasjonstid 14-21 dager.

Forekomst - Epidemiologi.
Rubella er en mild barnesykdom. Epidemier forekommer hvert 4-5 år i land som ikke vaksinerer. 
95-98 % av kvinner i fertil alder er immune. 
Infeksjonen er medlepliktig i Norge: kun 1-2 tilfelle registrert siste år. 
Rubellasmitte fra mor til foster er uhyre sjeldent i Norge. Siste medfødte tilfelle var hos et innvandrerbarn i 2002.

Risikofaktorer
Høyrisiko: uvaksinerte innvandrerkvinner 

Diagnostikk

Klinisk diagnose:    Asymptomatisk i 50 % av tilfellene.

Laboratorie diagnose: Antistoffpåvisning i blodprøver

Akutt infeksjon: Serokonversjon for rubella IgG i blodprøvepar (negativ -> positiv), Påvisning av spesifikt rubella IgM.
Rubella IgG aviditet kan gi tilleggsinformasjon om smittetidspunkt.

Immunitet: Spesifikt rubella IgG >= 10 IU/ml.

Komplikasjoner: 
Ingen komplikasjoner for kvinnen. 
Medfødt misdannelser ved infeksjon før 20 svangerskapsuke (1,2).
Risiko for fosterskader (katarakt, døvhet, hjerte- og hjernedefekter) ved infeksjon hos mor:

1-2 ssk-mnd:    80 %

3 ssk-mnd: 10 %

4 ssk-mnd: 4 %

etter 5ssk-mnd: Uhyre sjelden.

Fosterinfeksjon kan også gi mulig senskader i voksen alder slik som diabetes, encephalitt (3)



Tiltak 

Vaksine bør tilbys kvinner som ikke er immune (spesifikt rubella IgG <10 IU/ml).
Husk innvandrer kvinner.
Sjekk immunstatus ved 1.graviditets kontroll. Ta blodprøve ved usikkerhet.
Ikke-immune tilbys vaksine i barselseng for å beskytte neste svangerskap
Unngå graviditet 3 mnd etter vaksinasjon
Ikke vaksiner i svangerskapet :
Hvis likevel vaksinert er ikke dette abortindikasjon (se vaksinasjonskapitlet)
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B25    Cytomegalovirus.

Etiologi
Cytomegalovirus (CMV) er et DNA-virus som tilhører herpes familien. Virus ligger latent i kroppen og kan reaktiveres under spesielle
forhold f. eks graviditet. 
De fleste infeksjonene er asymptomatiske (1).

Smittemåte:

1. Kontaktsmitte med kroppsvæsker (urin, spytt, vaginal sekret, sæd)
2. transplacentar smitte
3. smitte via brystmelk.

Forekomst
Cirka 70 % av norske kvinner er CMV seropositive, mens 1-2 % utskiller virus i cervix/urin.
Cirka 0,5-1 % av alle nyfødte er infiserte, men kun 1 av 10 vil senere vise tegn til infeksjon.

Risikofaktorer
Fosteret kan smittes hematogent via placenta fra mødre som har primær infeksjon (vertikal smitterisiko ca 50 %), sjeldnere ved
reaktivert infeksjon (smitterisiko 0,2-2%). 
Primær infeksjon i første trimester hos mor anses mest alvorlig for fosteret (1).
Smitte via brystmelt til preterme barn er beskrevet ( 3)

Diagnostikk
Klinisk: som regel asymptomatisk, men et influensa- eller mononukluose-lignende bilde med halsplager, feber og generell glandelsvulst
kan ses.
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Laboratoriemetoder: 
Serologisk påvisning av CMV-antistoff, både IgG og IgM . 
CMV-IgM tyder på aktiv infeksjon. 
CMV-IgG aviditet kan brukes som supplerende analyse 
(lav aviditet tyder på primær infeksjon av relativt ny dato). 
Serokonvensjon for spesifikt CMV-IgG i blodprøvepar (negativ -> positiv) verifiserer primær CMV infeksjon.

Påvisning av CMV virus eller antigen ved PCR metodikk 
Påvisning i fostervann tilsier infeksjon av fosteret, men ikke nødvendigvis skade eller komplikasjon av barnet ( 2).

Behandling.
Behandling med antivirale midler (Ganciklovir) er heller tvilsom ( 4).
Hyperimmunglobulin har vis lovende effekt i tilfeller hvor CMV-DNA har vært påvist i fostervannet( 5).
Dersom primær CMV infeksjon oppdages i 1. trimester, anbefales provosert abort kun i de tilfelle fosteret er infisert (virus påvist i
fostervann, evnt CMV-IgM påvist i fosterblod). 

Den invasive prenatale diagnostikk kan ikke avsløre om infeksjonen har skadet fosteret. 
Store skader kan påvises ved ultralyd.

Komplikasjoner
CMV infeksjon i svangerskapet kan en sjelden gang føre til spontanabort / fosterdød.
Medfødt CMV infeksjon kan forårsake CMV-encefalitt hos barnet med alvorlig cerebrale påvirkning. Sensorineural hørselskade er
vanligst samt synsnedsettelse ( 1,2).
Bare 10-15 % av barn med kongenital CMV-infeksjon har symptom ved fødselen.

Forebyggende tiltak
Til kvinner i fertil alder som ikke har CMV-antistoff: 
Husk vanlige hygienske forholdsregler spesielt håndvask. 
Ved barneinstitusjoner/barnehager frarådes kyssing av barn på munnen, samt smaking av barnas mat med samme skje.

Omplassering av seronegative gravide er omdiskutert

Vaksine finnes ikke
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B 34.3    Parvovirus B19

Etiologi
Humant parvovirus B 19, et lite DNA virus som er årsak til 5. barnesykdom (erythema infectiosum). 

Forekomst
Epidemier hvert 3-5 år. Dråpesmitte. Livsvarig immunitet. Antistoff mangler hos 36 % av gravide kvinner i Norge . Januar-juni er de
mest utsatte infeksjonsmåneder. I Sverige og Danmark er det funnet en serokonversjonsfrekvens hos gravide på 1-2 % under ikke
epidemi-perioder, 13% under epidemi ( 1,2). 

Risikofaktorer 
Mildt forløp hos den gravide. Transplasentær smitte til fosteret i 10-33 %. 
Primær smitte i første og annet trimester kan føre til spontanabort , hydrops foetalis samt fosterdød ( 3,4). 
Vanligste virusinduserte årsak til fosterdød (hydrops i II trimester, fosterdød uten hydrops i III trimester) ( 5).
Heldigvis skjer det oftest ingen infeksjon av fosteret , og dersom infeksjon inntreffer, blir det oftest ingen skade.

Diagnostikk

Klinikk: typisk sommerfugl-liknende utslett i ansiktet, ofte asymtomatisk. 
Laboratoriepåvisning: 
Blodprøve til antistoff:
Parvo-IgG: Gjennomgått infeksjon. 
Parvo-IgM: Primær infeksjon siste 4-6 uker.
Hvis begge prøver er negative: ny blodprøve etter 1-2 uker
En sammenlikning med blodprøver tatt i begynnelsen av svangerskapet eller tidligere svangerskap kan være verdifullt.
Serokonvensjon for spesifikt Parvovirus-IgG i blodprøvepar (negativ -> positiv) verifiserer primærinfeksjon 
Direkte påvisning av virus (B19-DNA) med PCR i serum, fostervann eller placentabiopsi. 

Ved fosterdød kan immunhistokjemi og PCR foretas på forskjellig fostervev.

Ved påvist fostersmitte (B19-DNA påvist i fostervann) vil gjentatte ultralydundersøkelser og overvåkning av hjertefrekvensen avgjøre
utviklingen av fosterinfeksjonen.

Behandling
Den gravides infeksjon er ukomplisert og behandles ikke.
Ved utvikling av fostersykdom (hydrops), kan intrauterin erytrocytt-transfusjon overveies(6).
Gis kun hvis fosteret viser alvorlig anemi. Henvises til spesialsenter for fosterdiagnostikk.

Komplikasjoner 
Økt frekvens av spontanabort/fosterdød ved smitte sent i I og i II trimester. Ikke misdannelser, men hydrops hos foster. Virus kan
infisere erythropoesens stamceller og derved hindre dannelsen av røde blodlegemer. Dette kan gi hydrops og føtal død. Intervallet
mellom mors symptom og fostersymptom varierer mellom 2-12 uker. Fosterdød inntreffer oftest etter 4-6 uker. Dersom den gravide
smittes, er risikoen for fatal fosterinfeksjon 2-10 %, risikoen for hydrops 1-2 %

Tiltak
Parvovirusinfeksjon i tidlig svangerskap er ikke abortindikasjon.

Vaksine finnes ikke. Immunglobulin har tvilsom effekt.

Liberal med serologisk testing ved mistanke om smitte.

God håndhygiene er viktig for gravide kvinner som jobber med barn på skoler, daghjem 
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B01    Varicella.

Etiologi
Varicella-zoster virus (VZV) tilhører herpesvirus-familien 
Forårsaker vannkopper som er en barnesykdom, men ofte med alvorlig forløp hos voksne.
Smittemåte, vanlig luftsmitte. Inkubasjonstid 14 (10-21) dager.
Meget smittsomt i tiden 1-2 dager før utslettet kommer til 3-4 dager etter.

Forekomst
I den voksne norske befolkning har 90-95 % gjennomgått infeksjonen. Varicella er mindre utbredt i tropiske strøk. 

Risikofaktorer 
Tidligere infeksjon gir livslang immunitet 
Ikke immuniserte voksne smittes ved kontakt med personer med varicella eller herpes zoster-utbrudd. 
Innvandrerkvinner er spesielt utsatt gruppe.

Risiko for medfødte fosterskader foreligger hvis mor infiseres primært i svangerskapet: 
Infeksjon <20 svangerskapsuke: ca 1-2 % av barna fødes med kongenitalt varicella syndrom.
Risikoen er minst ved infeksjon før 13 uke( 1). 
Infeksjon >20 svangerskapsuke: barnet kan bli født med Herpes zoster, men uten alvorlige skader ( 2). 

Det mest alvorlige for barnet er hvis mor utvikler vannkopper rundt fødsel , spesielt hvis den gravide får vannkopper 4 dager før til 5
dager etter fødsel. Smitterisikoen er ca 50-60 %.
Barnet kan utvikle svært alvorlig varicellasykdom med encefalitt og pneumoni med høy mortalitet. Dette skyldes at det nyfødte barnet
med ikke fullt utviklet immunsystem, er dårlig beskyttet mot virus og mor før fødselen ikke har rukket å danne beskyttende antistoff
som barnet kunne dratt nytte av.

Diagnose
Klinisk: Karakteristisk utslett med vesikler. 

Laboratorie påvisning:    Varicella antistoff påvisning.

Varicella-IgG indikerer tidligere immunitet
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Varicelle-IgM indikerer primær infeksjon.

Direkte viruspåvisning (PCR): fra utslett, evn fostervann, spinal væske (5).

Fosterinfeksjon verifiseres ved viruspåvisning i fostervann. Resultatet sier intet om risikoen for skade av barnet (3). 
Fosterforandringene ses oftest flere uker etter primær infeksjon slik at ultralyd anbefales først litt senere i graviditeten. Mikrocefali,
misdannelser av ekstremitetene (hypoplasi) eller leverforandringer kan oppdages (4). Gjentatte ultralyd undersøkelser anbefales.

Hos den nyfødte kan diagnose verifiseres med påvisning av IgM antistoff, evnt. ved direkte påvisning av virus i vesikler eller i
spinalvæsken ved encefalitt. 

Behandling
For gravide med sykdomstegn på varicella anbefales: Aciklovir 800 mg x 5 i 7 dager. 
Ved alvorlig sykdom f.eks høy feber, pneumoni, encefalitt anbefales Aciklovir behandling intravenøst (10-15 mg per kg, 3 x daglig i 7-
14 dager).

Forløsning: Kan skje vaginalt.
Ved utbrudd nær fødsel: Gi Aciklovir til mor for å redusere virusmengden, evn forsøk å utsette fødsel til mor har dannet naturlige
antistoff som beskytter barnet.

Mor og barn må isoleres og behandles av helsepersonell som selv er immune.
Det nyfødte barnet må bedømmes av barnelege. Barnet gis både varicella zoster hyperimmunglobulin (VZIG) samt Aciklovir. 

Komplikasjoner
Voksne har ofte et alvorligere sykdoms forløp enn barn, gravide, spesielt i 3. trimester, er utsatt for å få pneumoni. Uten behandling:
høy maternell mortalitet. 

Medfødt varicella syndrom er en tilstand som kan ramme fosteret hvis mor smittes i første halvdelen av svangerskapet. Ca 100 tilfelle
er beskrevet og fosteret kan ha fødes med øyeskader, misdannelser av ekstremiteter (hypoplasi og klumpfot) og cerebrale skader
med høy dødelighet.

Perinatal infeksjon kan føre til alvorlig livstruende varicellasykdom hos den nyfødte med encefalitt og pneumoni. Premature er spesielt
utsatt. Øyeblikkelig behandling (VZIG/Aciklovir) av barnet anbefales.

Tiltak
Varicella-vaksine finnes. Den består av levende svekket virus som gir 90 % beskyttelse. Anbefales til kvinner som jobber med barn og
gravide. Antistoff testing bør foretas før vaksinasjon. 
Vaksinasjonen gis 2 ganger med et intervall på min. 6 uker. 
Kontraindisert i svangerskapet. 

Varicella zoster immunglobulin (VZIG) anbefales til det nyfødte barnet hvis mor får varicella nær, under eller rett ( <6 dager) etter
fødselen.
VZIG anbefales ikke til gravide.

Screening av varicella IgG utføres i enkelte land for å identifisere gravide som bør vaksineres etter fødselen som beskyttelse for neste
svangerskap. 
Ikke anbefalt i Norge.
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Velg i nedtrekksmenyen

12.5.1     Virus hepatitt B 

12.5.2 Virus hepatitt C

Virus hepatitt B
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Ingvil Krarup Sørbye
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum

ICD-10:

B 17    Akutt hepatitt B

B 18 Kronisk hepatitt B

Etiologi
Hepatitt B virus (HBV) kan gi akutt hepatitt og kronisk infeksjon (bærertilstand).

Forekomst: 
Cirka 40 % av verdens befolkning er smittet, med ca.1 million dødsfall per år. 
Utbredt i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa, og tropisk Afrika med bærerfrekvens varierende fra 5 til 20 %.
I Norge er kronisk bærertilstanden under 0,1 %

Økt bærertilstand hos:    1. sprøytemisbrukere og deres seksualpartnere.

2. adoptivbarn og innvandrere fra land med høy forekomst.

Risikofaktorer
Intrauterint smitte ved akutt hepatitt er sjelden. 
Inokulasjonssmitte fra virusbærende mor til barnet under fødselen er hyppig (35-90 %)(1,2) 

Diagnostikk:
Klinisk diagnose: kun ved akutte hepatitt.
Laboratorie diagnose: virus (antigen) og antistoff påvisning

HBsAg indikerer tilstedeværelsen av virus med smitterisiko.
HBeAg indikerer stor smittefare.
Anti-HBc (hepatitt B virus core antistoff): alltid positiv ved kronisk infeksjon.
Brukes som screeningmarkør på tidligere HBV-infeksjon
Anti-HBc-IgM positiv ved akutt infeksjon

Tolkning av hepatitt-B markører



 HBsAg  HBeAg  Anti-HBe  Anti-HBs  Anti-HBc  Tolkning

+ + - - +  Aktiv virusreplikering, smittsom

+ - + - +  Bærer, må anses smittsom

- - + + -  Immun etter infeksjon

- - - + -  Vaksinert

Komplikasjoner
Et nyfødt barn som smittes ved fødselen har >90 % risiko for å bli kronisk virusbærer, ofte med høy grad av smittsomhet (HBeAg
positiv)
Én av 4 vil senere utvikle leverkreft eller dø av leverkirrose. 

Tiltak
Screening av risikokvinner:
Helsemyndighetene har anbefalt testing av gravide med økt risiko for HBV infeksjon.

Klinisk hepatitt nå eller tidligere.
Stoffmisbruk nå eller tidligere.
Født eller oppvokst utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia.
Seksuell kontakt med utlendinger, stoffmisbrukere eller biseksuelle menn.
Bærertilstand hos andre familiemedlemmer.

Tidspunkt for testing
Tidligst mulig i svangerskapet. Senere testing ikke nødvendig.
Svaret følger helsekortet, resultatet bør foreligge før fødsel.

Behandling
Det finnes i dag mulighet for å påvirke virusmengden hos en kronisk bærer ved behandling med interferon og nukleosidanaloger(3).
Forløpig få erfaringer hos gravide og nyfødte. 

Hygieniske forholdsregler hos kroniske bærere. (Se nedenfor)

Forholdsregler bør tas da blod, kroppssekret, fostervann, placenta og renselsen er smitteførende

Fødselen kan skje vaginalt, men prøv å redusere blodsøl:

Bruk minst mulig invasive metoder:
Ikke skalpelektrode, men ytre registrering.
Ikke føtal blodprøve.

Helst ikke PCB
Helst ikke vakuumekstraktor. Episiotomi, tang og keisersnitt anvendes når påkrevet.
Placenta undersøkes på fødestuen, legges direkte på formalin.
Kronisk HCV infiserte (PCR positiv): amming tillates

Barselavdelingen    Enerom med eget WC og dusj.
Smitteregime. Unngå blodkontakt mor-barn.

Amming 
Kroniske HBV bærere kan amme. Barnet skal vaksineres.

Profylakse:

Vertikal smitte fra mor til barn kan forebygges ved å gi HBV-vaksine og hyperimmunglobulin til barnet postpartum ( 5,6).

Hepatitt - B immunglobulin 1 ml. gis i.m. innen 12 timer etter fødsel.
Hepatitt - B vaksine, 0,5 ml. settes im. på låret. 1. dose: <72 timer etter fødsel.

Revaksinasjon ved 1, 2 og 12 måneders alder.
Familiemedlemmer til bærere må vaksineres.
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ICD-10

B18    Kronisk hepatitt C

Etiologi
Hepatitt C virus (HCV) smitter hovedsakelig ved blodkontakt.

Forekomst
Hepatitt C utgjør største delen av antall hepatitt tilfeller i Norge. I 1992-93 ble det påvist at
0,7 % av gravide i Norge hadde HCV-antistoff. 
Vertikal smitteoverføring under fødsel skjer i 2-20 % hvis mor har virus i blod. Dette betyr at ca. 30 barn blir smittet via mor per år i
Norge.

Diagnostikk
Antistoffpåvisning (anti-HCV). Testen blir positiv 5-6 uker etter smittetidspunktet. 
HCV-RNA målt med PCR-teknikk, kan påvises allerede et par uker etter smitte.

Hvis den gravide er HCV-antistoff positiv, rekvireres ekstra blodprøve (EDTA-blod) til PCR påvisning av HCV. 

Risikofaktorer
Risikogrupper med hensyn til hepatitt C:

Tidligere eller nåværende sprøytemisbruk.
Mottatt blod eller blodprodukter i Norge før 1993.
Mottatt blod eller blodprodukter utenfor Norden.
Seksualpartner til injiserende misbruker.
Opphold i høyendemiske områder.

Tiltak/ behandling
Hvis anti-HCV er påvist hos gravid, skal HCV-RNA undersøkes. 
Viremi (HCV-RNA positiv) hos mor øker risikoen for smitte til barnet. 
HCV-RNA negative mødre smitter ikke sine barn.
Ingen behandling i svangerskapet.

Fødselen     Vaginal forløsning anbefales



Keisersnitt ikke indisert pga HCV infeksjonen

Amming HCV positive mødre kan amme. 
Unntak: samtidig HIV-infeksjon eller klinisk hepatitt.

Barnet:
Det er ikke dokumentert

at behandling eller spesielle forholdsregler under graviditet/forløsning reduserer smitterisiko for barnet.
at sykdomsforløpet hos et smittet barn kan påvirkes merkbart med tidlig interferon-behandling.

Barn av HCV-RNA positive mødre skal følges opp: 
Navlesnorsblod sier intet om barnet 
Ta blodprøver ved 3, 12 evnt 18 måneders alder. 
Dersom barnet er HCV-RNA negativ og anti-HCV negativ ved 18 måneder alder er det ikke HCV-infisert.

Infeksjonen er ikke meldepliktig
Smitterisiko for helsepersonell ved stikk med infisert kanyle er 3-5 %.
Vaksine finnes ikke

HIV-infeksjon
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Oddvar Sviggum
Pål A Jenum

ICD-10

B.20.4    HIV

Etiologi
Infeksjonen forårsakes av retroviruset: Humant immunsvikt virus (HIV).
To hovedtyper: Vanligst i Europa er HIV 1, subtype B. I Afrika HIV 1 subtype A., C og D.
HIV 2 finnes i Vest-Afrika, Angola og Mosambique: Langsommere infeksjonsforløp enn ved HIV 1.

Inkubasjonstiden er varierende. Primær infeksjon hos 50 % ca. 1-3 uker etter smitte. De fleste forblir asymptomatisk i flere år.

Forekomst
Infeksjonen er global. 40 millioner mennesker lever med HIV. 
I Norge oppdages ca 250 nye tilfeller hvert år 
Totalt ca. 3500 registrerte HIV smittede hvor 1/3 var infisert før de kom til landet. 
Totalt er det registrert 46 barn med HIV-smitte, de fleste smittet i utlandet før ankomst til Norge.
Det siste påviste tilfelle av perinatalt smittet barn født i Norge var i 2000

Risikofaktorer
Smittemåte er direkte via blodsøl eller seksuell kontakt.

Smitterisiko 
Ved vaginalt ubeskyttet samleie med HIV-smittet : <0,1 % . 
Ved stikk med infisert kanyle: ca. 0,3 % . 
Fra mor til foster/barn uten behandling: 30-50 % (amming ca 10 %).

Høyeste risiko 
Ved avansert HIVinfeksjon/AIDS,



Ved lave CD4-celletall, høy virusmengde, p24-antigenemi 

Ved optimale forhold kan mor/barn smitterisikoen reduseres til under 2 %

Heteroseksuell smitte er vanligst for kvinner i Norge. 
Høyrisiko er kvinner som har seksualpartnere fra endemiske områder.

Diagnostikk
Påvisning av HIV-antigen/antistoff. 
Et positivt resultat skal verifiseres ved referanseanalyser (Western blot evnt. HIV-PCR) og ved ny prøve. 
Testen har høy sensitivitet og spesifisitet. Positivt resultat kan påvises 2-4 uker etter eksponering. 

Viruspåvisning (PCR) brukes ved mistenkt tidlig infeksjon og ved oppfølging av nyfødte fra HIV-positive mødre.
Kvantitering av virusmengden (viral load) brukes ved oppfølging av antiviral behandling og for å avgjøre forløsningmetode..

Komplikasjoner
HIV er en dødelig infeksjon som fører til AIDS både hos mor og barn

Tiltak/behandling
Alle gravide tilbys HIV-testing i svangerskapet. 

HIV- positive gravide henvises til spesialavdelinger hvor de tilbys antiviral kombinasjonsbehandling (HAART)(1,2,3,4). 

Forløsningmetode    er avhengig av viral load og CD 4 celle-tall. 
Ved lav virusmengde, kan pasienten forløses vaginalt. 
Ellers tilrådes keisersnitt 2 uker før forventet termin ( 5).

Amming frarådes hos HIV-positive i Norge.

Barnet behandles vanligvis med Zidovudin 6 uker etter fødsel. 
følges med blodprøver (PCR for å påvise virus samt antistoff tester). 
Det kan ta 18 måneder før man vet om barnet er HIV-smittet eller ikke.
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ICD-10



A60.0    Anogenital herpes virus infeksjon (herpes simplex).

Etiologi
Agens: Herpes simplex type II (HSV-2: genital herpes), men også type I (HSV-1: oral herpes).
Inkubasjonstid: 5-7 dager, de fleste smittes av asymptomatisk partner som ikke vet om infeksjonen. Smittemåten er både genital og
oralsex.

Forekomst
Genital HSV-2 er hyppigst, mens genital HSV-1 ses ofte blant yngre voksne. 
HSV-2 antistoff påvises hos nær 30 % av gravide kvinner i Norge, hvor mindre enn 1 av 10 har symptomer ( 1,2). HSV-2 gir sterkere
utbrudd og hyppigere residiv enn HSV-1. 
HSV-1 antistoff påvises hos 70 % av den voksne befolkning (oral og genital HSV-1 gir samme antistoffrespons).
Medfødt herpes er svært sjeldent (1:2 500 til 1:35 000). I Sverige hvor frekvensen blant gravide er lik som i Norge rapporteres 1:13
000 fødsler.

Risikofaktorer 
Risikogrupper:

Primær genital herpes mot slutten av svangerskapet (siste 5 uker).
Gravide med residiverende utbrudd nær fødsel.
Gravide med herpes suspekte sår nedentil.
Gravide med seksualpartner med genital herpes.

Mor bør testes serologisk, hvis HSV-2 negativ: Paret oppfordres til å bruke kondom eller avstå fra sex inntil fødselen(1).

Primær infeksjon (med eller uten utbrudd) i dagene omkring fødselstermin er svært risikofylt for fosteret. Vertikal smittefrekvens er 30-
50 %. 
Residiv infeksjon ved fødsel: Barnet beskyttes av passivt overførte maternelle antistoff, vertikal smitterisiko er tilstede, men under 3
%.

Diagnostikk
Klinikk:
Førstegangs utbrudd:
Typiske smertefulle blemmer og lokal glandelsvulst. 
Serologi kan avgjøre om infeksjonen er primær eller residiverende.
Atypiske former med fissurer eller kløe er hyppig.
Ved residiv føles ofte prodromal symptomer med stikninger og/eller parestesier.

Laboratorie påvisning:

1. Virus påvisning med virustyping (PCR eller dyrkning) er nødvendig for diagnose. 
Virus kan påvises i lesjonen. 
Prøve tas fra sår, blemme, fissur, cervix eller hel hud.
Virus transportmedium brukes ved forsendelse

2. Herpes serologi: Type-spesifikk serologi er i dag tilgjengelig. 
Kan avgjøre om et utbrudd er primært eller residiv
Antistoff påvises ca 2 uker etter primærinfeksjon
Kan avklare om partner er smittet.

Komplikasjoner

Herpes infeksjon hos nyfødte er en alvorlig sykdom med encefalitt, sepsis eller utbredt hud og slimhinnesykdom. Langtidsprognosen
avgjøres av graden av encefalitt. Selv noen nyfødte med svært mild hudherpes får CNS-sequele. 
Prognosen for et HSV-1-infisert barn er bedre enn for et HSV-2-infisert barn.

Behandling (3)

a. Primær genital herpes etter 35. svangerskapsuke: Aciklovir kontinuerlig og keisersnitt. 
Diagnosen bør sikres (se ovenfor).

b. Ved tidligere kjent genital herpes uten kliniske eller subjektive tegn på utbrudd ved fødsel: 



Vaginal forløsning.

c. Gravid med tidligere påvist genital herpes og hyppige utbrudd ( residiv) på slutten av svangerskapet: 
Planlegg vaginal forløsning.
Profylaktisk behandling med Aciklovir (200 mg x 4-5 evn 500 mg x 2) 
Startes 10 dager før forventes fødsel, behandlingen fortsetter inntil forløsningen.
Behandlingen er effektiv etter 3-4 dager.

d. Ved fødsel hos kvinner med genital herpes sykehistorie:
Spør om prodromalsymptom og se etter lesjoner.
Dersom kvinnen bruker profylakse er ikke dette nødvendig.
Usikkert utbrudd ved fødsel: Ta virusprøve tas fra utbruddssted.

e. Dersom utbrudd i fødselsveiene ved begynnende fødsel: Sectio.
Vannavgang mer enn 4 timer: vaginal forløsning, evn acyclovir IV

Amming tillatt. 
Mor med utbrudd i barselstiden bør oppfordres til god håndhygiene og unngå direkte kontakt mellom lesjonen og barnet. 

Tiltak
Vaksine mot HSV-1/HSV-2 finnes ennå ikke.
Forebygge smitte ved forløsningen:

Markér på helsekortet dersom den gravide eller partner har genital herpes.
Gravid med partner som har genital herpes bør tilbys serologisk HSV-2 testing

Hvis negativ: Paret oppfordres til å bruke kondom eller avstå fra sex inntil fødselen.

Suppresjonsbehandling
Herpesutbrudd og virusutskillelse kan hindres ved peroral behandling. Aciklovir, valaciklovir, famciklovir er alle effektive.

Aciklovir er best dokumentert.

Kvinner med hyppig residiv eller angst bør tilbys
Aciklovir (200 mg x 4-5 evn 500 mg x 2) 
Start 10 dager før forventet fødsel, behandlingen fortsetter inntil forløsningen.
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Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen
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Spredning av infeksjon kan skje ved alle fødsler ( 1, 2). Fra mor til nyfødt, fra mor/nyfødt til andre barselkvinner/nyfødte, og fra
mor/nyfødt til personale.

Høyrisiko

Blodsmitte. Fødende med virushepatitt (HBV, HCV) eller HIV infeksjon.
Kontakt/luftsmitte. Fødende med varicella.

Lavere risiko

Fødende som har hatt andre infeksjonssykdommer i svangerskapet f. eks. lungetuberkulose, rubella, meslinger, CMV etc.

Diagnose



Diagnose

Serologisk testing i svangerskapet
HIV, HBV, HCV av risikogrupper: bærertilstand påvises.
Andre infeksjonssykdommer

Spesifikt IgM tyder på/kan tyde på aktuell infeksjon
Spesifikt IgG tyder på gjennomgått infeksjon/tidligere smitte

Maternelle IgG antistoffer overføres til fosteret og kan for en rekke infeksjoner, beskytte den nyfødte.
Mottakelige mor/barn er IgG negative.

Påvisning av infeksiøse agens lokalt, i blod, placenta, etc. ved dyrkning/PCR metodikk avhengig av smittestof

Forholdsregler ved infeksjon

Følg sykehusets smitteforebyggende tiltak.
Enkelte infeksjoner (eks vannkopper) krever streng isolasjon (se nedenfor)
Men intet smitteregime må hindre medisinsk forsvarlig behandling, pleie og omsorg.

Fødselen

Kan som oftest skje vaginalt.
Infisert mor skal ha enerom med egen dusj og WC
Anvend smittefrakk, dobbelte hansker, munnbind, egnet fottøy, beskyttelsesbriller, engangsutstyr.
Blod, kroppssekret, fostervann, placenta og renselsen kan være smitteførende
Reduser blodsøl:

Induksjon av fødsel : anvend prostaglandin gel eller vagititorier.
Hvis mulig, unngå intravenøs infusjon.
Bruk minst mulig invasive metoder:

Ikke skalpelektrode, men ytre registrering.
Ikke føtal blodprøve.

Helst ikke PCB
Helst ikke vakuumekstraktor.
Episiotomi, tang og keisersnitt anvendes når påkrevet.

Placenta undersøkes på fødestuen, legges direkte på formalin.
Utstyr, instrumenter, gulv med blodsøl og fostervann etc, desinfiseres med Kloramin i følge sykehuset rutiner.

Den nyfødte

Anvend helst ikke munnsug
Vask barnet godt for blodflekker.
Gi K- vitamin dråper, ikke sprøyte.
Barn av HBV-bærere skal ha HBV-immunglobulin samt HBV vaksinasjon.

Amming

HIV pos. mødre: amming frarådes.
Kroniske HBV bærere : amming tillates
Kronisk HCV infiserte (PCR positiv): amming tillates

Barselavdelingen
Enerom med eget WC og dusj. 
Smitteregime. Unngå blodkontakt mor-barn. 
Vær nøye med håndhygienen etter toalettbesøk, skifte av bind, før stell av barnet og før amming.
Hansker anvendes dersom barnet har sår eller lesjoner. 
Sår hos mor plastres. 
Barnet bør helst være på mors rom, eller stelles som andre barn.
Vanlig kontakt med andre pasienter/besøkende tillates.

Vannkopper ved fødsel:

Streng isolasjon.
Ikke kontakt med andre barselkvinner eller andre nyfødte.
Barnet isoleres sammen med mor, stelles på mors rom, gis varicella zoster immunglobulin straks etter fødsel, evt. Acycolovir behandling.

Helsepersonell

Personale på føde/barsel bør testes og personer uten antistoff bør vaksineres mot HBV, rubella og varicella zoster.
Personale med infeksjon, utslett etc. bør sykmeldes.



God håndhygiene er det beste middel mot infeksjonsspredning.
Sår og lesjoner på hendene bør plastres, evt. Anvend hansker.
Ved herpes munnsår anvendes munnbind ved stell av nyfødte.

Smitteuhell/mulig smitteeksponering av blodsmitte

Strakstiltak
Blod i åpne sår, ved stikkskader:

Vask øyeblikkelig med rikelig såpe og vann.
Desinfiser med 5 % kloramin eller klorhexidinsprit 5mg/ml i 5-10 min

Blodsprut/fostervann i øynene:

Skyll med rikelig fysiologisk saltvann i 3 min.
Blodprøve tas av smitteutsatt person til HBV; HCV og HIV.
Skademelding, samt oppfølging hos bedriftslegen 6 uker, 12 uker og 6 mnd.

Kilder
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Thyreoideasykdommer
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ICD-10

O99.2   Thyreoideasykdommer og graviditet

O90.5 Thyreoiditt postpartum

Graviditeten påvirker glandula thyreoidea på flere måter, blant annet øker tyroxinbindende globulin (TBG) under østrogenpåvirkning og
i første trimester øker hCG. De fysiologiske forandringene under graviditeten kan forandre forløpet av allerede diagnostiserte
thyreoideasykdommer. Likeledes kan en se biokjemiske forandringer som ikke nødvendigvis har klinisk relevans. Fritt T4 faller normalt i
løpet av graviditeten mens TSH under normal graviditet er relativ konstant.

Hos fosteret anlegges thyreoideakjertelen i de første ukene av svangerskapet, produksjonen av thyreoideahormoner starter i 12.
svangerskapsuke, men fosteret er avhengig av tilskudd av thyreoideahormon fra moren gjennom det meste av svangerskapet. 

Hypothyreose
Primær hypothyreose
Forhøyet TSH og lav FT4. Alene lav FT4 i graviditet er ikke ensbetydende med hypothyreose. FT3 har ingen plass i diagnostikken av
hypothyreose. Vanligste årsak er autoimmun thyreoiditt. Obs jodmangel, først og fremst hos innvandrere! Annen årsak er tidligere
radiojodbehandling eller kirurgi. Dersom hypothyreose på grunn av tidligere behandlet Graves sykdom, må en kontrollere TSH-receptor
antistoff (TRAS). Ved høye TRAS-verdier risiko for intrauterin/neonatal hyperthyreose (sjelden hypothyreose på grunn av blokkerende
antistoff).

Sekundær hypothyreose
Lav/normal TSH og lav FT4. Hypofysær/hypothalamisk årsak.

Forekomst 
Forekommer hos 20-50 per 1000 gravide og hyppigere dersom annen autoimmun sykdom er påvist. For eksempel kan en anbefale at



kvinne med type 1 diabetes screenes for thyreoideasykdom før/ved graviditet.

Komplikasjoner 
Ikke adekvat behandling gir økt forekomst av spontan abort, nevrologiske misdannelser, vekstretardasjon, preeklampsi, abruptio
placentae og senere redusert IQ scores hos barnet.

Behandling 
Levaxin styres etter TSH-verdi, anbefalt mellom 0,5-1,5 mU/l. Hos kvinner som bruker Levaxin før graviditeten økes dosen med ⅓ så
snart graviditeten er bekreftet.

Kontroll 
Ukomplisert hypothyreose i almenpraksis. 
Dårlig regulert hypothyreose hos endokrinolog og obstetriker. 
Lab: TSH, FT4 hver 4. uke og 6 uker postpartum. TRAS, se ovenfor.

Hyperthyreose 
Vel 90 % skyldes Graves sykdom, for øvrig toksisk knutestruma, overbehandlet hypothyreose og hCG-indusert hyperthyreose (i første
trimester, ofte assosiert med hyperemesis gravidarum). Ved Graves eventuelt økt sykdomsaktivitet i første trimester, deretter faller
vanligvis sykdommen ofte til ro. Postpartum uttalt residivtendens, vanligvis etter 2-4 måneder.

Forekomst 
2 per 1000 gravide

Komplikasjoner 
Ved ukontrollert hyperthyreose
Prematur fødsel, preeklampsi, veksretardasjon, intrauterin fosterdød, intrauterin hyper- eller hypothyreose (TRAS).

Behandling 
Thyreostatika i lavest mulig dosering og kortest mulig behandlingstid. Neo-Mercazole (NM) eller Propylthiouracil (PTU). Grunnlaget for
å anbefale PTU fremfor NM er dårlig dokumentert. Vanlig startdose NM er 15 mg/d og for PTU 200-300 mg/d, deretter dosering etter
FT4, som legges i øvre del av referanseområdet. Ofte kan behandlingen seponeres i løpet av graviditeten. Ved intrauterin
hyperthyreose kan det bli nødvendig å gi mor store doser thyreostaktika kombinert med Levaxin. Den gravide må da følges i
spesialavdeling.

Radiojodbehandling er kontraindisert.

Kirurgi er sjelden nødvendig, fortrinnsvis i 2. trimester.

Postpartum thyreoiditt 
Hyper- eller hypothyreose som oppstår inntil 6 måneder etter fødsel skjer hos 5-10 %. Som oftest et initialt hyperstadium (som ofte
ikke merkes av pasienten), deretter et hypostadium og så normalisering. Hos 20-25 % vil det utvikle seg en permanent hypothyreose i
løpet av 3-5 år. 

Som oftest ikke behandlingstrengende, eventuelt betablokker ved hyperthyreose og Levaxin ved symptomgivende hypothyreose.
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Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser
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ICD-10

M32.9    Systemisk lupus erythematosus (SLE)

D68.8 Primært eller sekundært Antifosfolipid antistoffsyndrom (APS)

M35.0 Primært eller sekundært Sjøgrens Syndrom (SS)

M05.9 Revmatoid artritt (RA)

M08.0 Juvenil idiopatisk artritt (JIA)

M45.0 Ankyloserende spondylitt (AS) (= Morbus Bekhterew)

O26.8 Andre spesifiserte svangerskapsrelaterte tilstander

O99.8 Andre spesifiserte tilstander som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

Definisjoner 
SLE er en immunkompleksmediert inflammatorisk bindevevssykdom som kan ramme mange organer, f. eks. hud, ledd, blod, nyre,
hjerte, lunge og CNS

APS er karakterisert ved residiverende tromboembolier, spontan abort og positive antifosfolipid antistoffer (antiCardiolipin IgG, IgM
og/eller lupusantikoagluant). APS kan være primær eller sekundær (til for eksempel SLE)

SS er karakterisert ved inflammasjon i eksokrine kjertler, siccasymptomer, kan ha multiorgan affeksjon og positiv antinukleært antistoff
(ANA) med undergrupper anti SSA og anti SSB

RA og JIA er inflammatoriske leddsykdommer som affiserer små og store ledd, cervicalcolumna og av og til indre organer

AS er karakterisert av inflammasjon i columna (axial artritt) og perifere ledd, men også andre organer som øye (iridocyclitt) og hjerte
(aortitt/aortainsuff). AS = Morbus Bekhterew

Forekomst/epidemiologi 
Kvinner i fertil alder

SLE:    Insidens 5 per 100 000 per år og prevalens 5 per 10 000

RA: Insidens 15 per 100 000 per år og prevalens 15 per 10000

AS: Prevalens 60 per 10000

Etiologi/patogenese 
Ukjent. Sannsynligvis genetisk predisposisjon kombinert med eksponering for miljøfaktorer som bl.a. virus eller bakterier.

Generelt
Svangerskap kan påvirke grunnsykdommen. SLE blir ofte verre. Aktivitet i RA kan reduseres (70-80 %). Begge tilstander forverres
som regel etter fødselen2-4.

Kvinner med kollagenoser (spesielt SLE) har høy risiko for svangerskapskomplikasjoner2,4,5 mens kvinner med andre revmatiske
sykdommer (RA, JIA, og AS) har lav(ere) risiko2,3.

Diagnostikk

1. Klinisk vurdering: BT, hud, ledd og hjerte/lungeaffeksjon
2. Blodprøver: Hb, leukocytter, trombocytter og kreatinin. Komplementverdier
3. Urinprøve: proteinuri/hematuri og mikroskopi (for eksempel erytrocyttsylindre)
4. Autoantistoffer: har betydning ved kollagenoser og antifosfolipid antistoff syndrom



aPL = antifosfolipid antistoff, LAC = lupusantikoagulans, aCL = antiCardiolipin antistoff, ANA = antinukleært antistoff, SSA = Sjøgrens syndrom A,
SSB = Sjøgrens syndrom B

Antifosfolipid antistoff (aPL)2,4-7 (III)

1. Positiv aPL finnes hos 30-40 % av SLE-pasienter
2. Kvinner med APS (alltid positiv aPL) kan ha følgende komplikasjoner:

Spontanabort hos 55 % (habituell abort: 40 % og 2. trimester abort: 30-45 %)
Preeklampsi hos 30 %
Vekstretardasjon hos 40 %

3. Høy risiko for trombose/emboli, særlig ved:
Tidligere gjentatte aborter
Tidligere trombose/emboli
Positiv LAC-lupus antikoagulant
Positiv aCL - antistoff av IgG klasse
Vedvarende høyt titer av antistoffer (>50)
Kombinasjonen av pos LAC og aCL IgG

Andre autoantistoffer

1. Anti-nativ DNA kan være nyttig for å skille lupus nefritt fra preeklampsi. Hvis testen er positiv, bør den gjentas en gang i hvert trimester
2. Anti-SSA/Ro og Anti-SSB/La. Transplacental passasje av antistoffer mot SSA og SSB øker risikoen for: Neonatal lupus syndrom og kongenital

hjerteblokk. Begge tilstander er meget sjeldne. Antistoffene påvirker ikke selve svangerskapet8 (III)
3. ANA, aCL og LAC tas rutinemessig ved uforklarlig intrauterin fosterdød, men at en positiv aPL test kan forklare et intrauterint dødsfall uten samtidig

klinikk på SLE/APS er mindre sannsynlig, men kan ikke utelukkes

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging/komplikasjoner
Revmatiske sykdommer med lav risiko for komplikasjoner (RA, JIA, AS) 
Svangerskapsomsorg i primærhelsetjenesten. Kvinner tilbys en spesialistvurdering (med ultralyd) ved 32 uker. Eventuelle NSAIDS skal
seponeres ved 32 uker, og man kan samtidig diskutere forløsningsmåte og valg av fødested2,9 (III, IV)

De fleste kvinner med revmatisk sykdom kan ha vanlig fødsel2,10-12 (III). Ved betydelig hofteleddsaffeksjon må man vurdere
keisersnitt. Ved atlantoaxial instabilitet er det viktig å diskutere med anestesilege hvordan man skal håndtere et eventuelt akutt
keisersnitt i narkose. 

Revmatiske sykdommer med høy risiko for komplikasjoner (SLE, SS, APS)

1. Preeklampsi er vanlig og kan være vanskelig å skille fra Lupus-nefritt2 (III/IV)
2. Økt risiko for utvikling av hjerteblokk hos fosteret, hvis det foreligger anti Ro/SSA og anti La/SSB antistoffer. Slike antistoffer kan finnes ved både

SLE og SS8 (III)

3. Høy risiko for uheldig svangerskapsutfall hvis det foreligger antifosfolipid antistoffer (finnes hos 30-40 % av SLE-pasienter)4-7 (III)

Ved SLE bør tilstanden ha vært stabil i 6 måneder med stabilt BT og nyrefunksjon før svangerskap planlegges2,4-7 (III).
Svangerskapskomplikasjoner sees hos >50 % av kvinner med aktiv SLE nyreaffeksjon. Det er betydelig økt risiko ved kreatinin >140,
og svangerskap frarådes ved kreatinin >180. Graden av proteinuri har ikke betydning for prognosen. Tidligere nyrebiopsi kan gi
tilleggsinformasjon, og dårligst prognose har kvinner med diffus proliferativ glomerulonefritt. Gravide kvinner med lupus nefritt bør
følges av et tverrfaglig team av revmatolog, nefrolog og obstetriker ved spesialavdeling.

Oppfølging2,13-16 (III/IV)

1. Ultralyd ved 12 uker. Alle kvinner skal ha ASA profylakse (ASA 75 mg daglig). Tilleggsbehandling med lav molekylært heparin kan være aktuelt (se
nedenfor). Alle bør screenes for anti Ro/SSA og anti La/SSB antistoffer ved første kontroll

2. Alle svangerskapskontroller bør skje hos spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp
3. Ved påviste anti Ro/SSA og anti La/SSB er det risiko for kongenitalt hjerteblokk. Særlig utsatt er kvinner med IgG anti-Ro 52kd antistoffer, og kvinner

med tidligere affiserte foster/barn (gjentakelsesrisiko 16-25 %). Hjerteblokk oppstår vanligvis mellom 16 og 24 uker. Slike svangerskap følges
ukentlig mellom 16 og 24 uker ved spesialavdeling (måling av AV-tid hos fosteret), og deretter etter vurdering

4. Vekstkontroll med ultralyd ved 28, 32 og 36 uker. Blodstrømsmålinger ved behov. Tverrfaglig samarbeid mellom revmatolog, nefrolog og obstetriker
5. Dersom svangerskapet forløper problemfritt, planlegges vanlig fødsel ved termin

Forslag til antikoagulasjon for gravide med antifosfolipid antistoffer med eller uten sykehistorie på trombose eller APS2,17 (III,
IV)

Klinisk problemstilling Behandling

aPL positive pasienter uten historie på trombose



<3 tidlige spontanaborter Acetylsalicyl (ASA) 75 mg/dag 2 uker før planlagt konsepsjon og gjennom hele svangerskapet

>= 3 tidlige spontanaborter (habituell abort) ASA 75 mg/dag 2 uker før planlagt konsepsjon og gjennom hele svangerskapet
Lavmolekylært heparin (LMV) (profylaksedoseprofylakse i henhold til vektklasse)
Siste tre uker før forventet fødsel, seponeres ASA, og man bruker bare LMV heparin
Behandling i 6-12 uker postpartum

aPL positive pasienter med historie på trombose

Tidligere venøs arteriell tromboembolisk
hendelse

ASA 75 mg/dag 2 uker før konsepsjon og under hele svangerskapet
LMV (profylakseprofylaksedose i henhold til vektklasse)
Siste tre uker før forventet fødsel, seponeres ASA, og man bruker bare LMV heparin.
Behandling i 6-12 uker postpartum (evt. warfarin)
Warfarinbehandling bør kontinueres etter svangerskapet ved etablert APS ASA 75 mg/dag 2 uker før konsepsjon og under hele
svangerskapet

LMV (profylaksedose i henhold til vektklasse). 
Behandling i 6-12 uker postpartum (evt. warfarin)

APS og samtidig trombocytopeni: trc <50 Høydose prednisolon 20-60 mg/døgn
Unngå ASA ved lave trombocytt-tall
Seponer LMV når trombocytter <50
Behandlingsresistent trombocytopeni før fødsel: IVIg (0,5 g/kg)

Se for øvrig Kapittel 14 "Tromboemboliske komplikasjoner" 

Oppfølging av pasienter med anti-SSA/Ro og SSB/La8,14,15 (III, IV)

Årsak  Tiltak  Svangerskapsuke

Økt risiko for hjerteblokk hos fosteret (2-
5 %)

 Ultralyd av fosteret ved spesialavdeling, evt. medikamentell
behandling

 Ukentlig mellom 16 og 24
uker

Bradykardi eller partielt hjerteblokk hos
fosteret

 Medikamentell behandling kan forsøkes (betamethason*)  Når det gjøres funn ved
ultralyd

Permanent blokk  Pacemaker  Etter fødsel

*Behandling med betamethason samt oppfølging av svangerskap og foster med hjerteblokk bør skje ved sentre med kunnskap og
erfaring.

Immunosuppressiv behandling av gravide SLE-pasienter2,18,19 (III, IV) 
Pasienter som står på stabil medikasjon og som har god indikasjon for behandling, bør ikke seponere medikamenter når de har blitt
gravide. Dette gjelder behandling med kortikosteroider, azatioprin og antimalariamidler. Det er dokumentert økt risiko for oppbluss av
sykdommen dersom antimalariamidler seponeres.
Anbefalinger vedrørende antirevmatiske medikamenter under svangerskapet2,19 (III, IV) finnes i en egen tabell nettversjonen
av dette kapittelet. 

Pasientinformasjon 
Senter for mødre med revmatiske sykdommer gir informasjon, råd og veiledning til kvinner med revmatisk sykdom som planlegger
svangerskap, er gravide eller har små barn.
Henvendelse tlf: 73 86 79 90. www.revma.org Bok: "Revmatiker og småbarnsmor" kan bestilles. 

Emneord

Systemisk lupus erythematosus (SLE)
Antifosfolipid antistoffsyndrom (APS)
Sjøgrens Syndrom (SS)
Revmatoid artritt (RA)
Juvenil idiopatisk artritt (JIA)
Ankyloserende spondylitt (AS)
Morbus Bekhterew
Autoantistoffer
Kongenitalt hjerteblokk

Antirevmatiske medikamenter under svangerskap

Medikamenter Teratogenitet/bivirkninger

http://www.revma.org/


NSAIDs Ikke teratogen.
Kan påvirke fetal nyrefunksjon. Redusert volum av aminonvæske
Konstriksjon av ductus arterious
Hemme riaktivitet
Øke blødningstendens hos mor og det nyfødte barnet
Brukes med forsiktighet i konsepsjonsfasen og 1. trimester
Bør ikke benyttes av kvinner med fertilitetsproblemer
Kan hemme/utsette ovulasjon
Økt risiko for spontan abort er ikke endelig avklart
Seponeres 8 uker før termin

 Teratogenitet/
bivirkninger

Anbefalinger Kommentarer

Ibuprofen Få rapporterte bivirkninger Førstevalg ved svangerskap Seponeres 8 uker før termin
Seponeres 8 uker før terminNaproxen Flere rapporterte

bivirkninger
Kan brukes

Piroxicam  Lang halveringstid
Bør unngåes

 

Ketoprofen  Tilbakeholden  

Diclofenac  Tilbakeholden  

Diflunisal  Tilbakeholden  

Indometachin Ikke teratogen Tilbakeholden  

Sulindak   Ikke undersøkt

Acetylsalisylsyre Teratogenisitet kan ikke
utelukkes

Kan benyttes i lavdose fra 2.
trimester

Stor dokumentasjon

Coxiber  Anbefales ikke For få rapporter til å si noe om sikkerhet

Nabumeton  Anbefales ikke  

DMARD Teratogenitet/
bivirkninger

Anbefalinger Kommentarer

Sulfasalazin Ikke teratogen Kan ved behov brukes under
hele svangerskapet. Ikke over
2g/dag.
Folatsupplement skal gies før-
og under hele svangerskapet.

Mange rapporter (>2000 svangerskap)

Hydroxyklorokin Ikke rapportert Anvendes på streng indikasjon
(f.eks. SLE)

Flere rapporter

Klorokin Kongenitale anomalier
rapportert

Ikke anbefalt Sikker prevensjon nødvendig

Gull Ikke teratogen Anvendes på streng indikasjon  

Penicillamin  Stoppes ved fastslått
svangerskap

 

Cyclosporin Ikke dokumentert
teratogenitet.
Hyppigere prematuritet og
lav fødselsvekt

Kan brukes på streng
indikasjon.

Rapporter fra transplantasjons-litteratur > 800
svangerskap

Infliximab Ikke rapportert Stoppes 6 mnd før
konsepsjon.

Få rapporter (n=133)
Sikker prevensjon nødvendig

Anakinra Ikke rapportert Stoppes 4 uker før
konsepsjon

Få rapporter
Sikker prevensjon nødvendig

Adalimumab Ikke rapportert Stoppes 3-4 mnd før Få rapporter



konsepsjon Sikker prevensjon nødvendig

Etanercept Ikke rapportert Stoppes 1 uke før
konsepsjon

Få rapporter, firmarapporter
(n=120). Ingen fosterskade.

Leflunomid Kongenitale anomalier
rapportert

Seponeres >2år før
konsepsjon eller wash-out før
planlegging av svangerskap.

Ikke anbefalt oppstart hos kvinner som
planlegger svangerskap i nær framtid (eller i fertil
alder). Sikker prevensjon nødvendig

Glukokortiko-
steroider

En assosiasjon til
leppe/ganespalte ved
høyere doser i 1.
Trimester.

Kan gies. Anbefalt dose
≤15mg/dag i 1.trimester ≤
20mg/dag 2.og 3. trimester

En metaanalyse

Mycophenolat
mofetil

 Stoppes 6 uker før
konsepsjon

Få rapporter (n=24). Ingen fosterskade.
Sikker prevensjon nødvendig

Rituximab  Stoppes 12 mnd før
konsepsjon

Få rapporter
Sikker prevensjon nødvendig

Cytostatika Teratogenitet/
bivirkninger

Anbefalinger Kommentarer

Azatioprin Ikke teratogen Kan gies på streng indikasjon. Anbefalt Imurel
(>1000 svangerskap rapportert)

Methotrexate Teratogen Skal ikke brukes.
Stoppes 3 mnd før
konsepsjon

Teratogent
Sikker prevensjon nødvendig

Cyclophosphamid Teratogen Skal ikke brukes
Stoppes 3 mnd før
konsepsjon

Teratogent
Sikker prevensjon nødvendig

Chlorambucil Teratogen Skal ikke brukes
Stoppes 3-6 mnd før
konsepsjon

Teratogent
Sikker prevensjon nødvendig

Bisfosfonater  Bør ikke brukes hos kvinner i
fertil alder. Stoppes minst 1
år før konsepsjon.

Sikker prevensjon nødvendig

Antirevmatiske medikamenter ved amming

Medikamenter Konsentrasjon i morsmelk
(% av
serumkonsentrasjon)

Anbefalinger

NSAIDs   

Ibuprofen 1-7 % Førstevalg

Naproxen  Kan brukes

Piroxicam  Bør ikke brukes pga lang halveringstid

Ketoprofen  Kan brukes

Diclofenac  Kan brukes

Diflunisal  Kan brukes

Indometachin  Tilbakeholden

Sulindak  Kan brukes

Acetylsalisylsyre  Kan brukes med forsiktighet i små doser (75 mgx1)

Coxiber  Anbefales ikke

DMARD   



Sulfasalazin 45 % Kan brukes ved behov, men ikke ved kjerneicterus

Hydroxyklorokin Ca <1 % Kan brukes på streng indikasjon (f.eks. SLE)

Gull 20-70 % Kan brukes på streng indikasjon

Penicillamin  Ikke undersøkt

Cyclosporin A Store mengder Skal ikke brukes

Infliximab  Skal ikke brukes

Etanercept  Skal ikke brukes

Adalimumab  Skal ikke brukes

Leflunomid  Skal ikke brukes

Glukokortiko-
steroider

5-25 % Kan brukes. Anbefalte doser < 20mg/dag, men større doser kan gies hvis
påkrevet

Cytostatika   

Azatioprin  Kan brukes på streng indikasjon (f.eks SLE)

Methotrexate 3-4 % Skal ikke brukes

Cyclophosphamid 0.01 % Skal ikke brukes

Chlorambucil  Skal ikke brukes
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ICD-10
(gjelder histologiske diagnoser. Cytologi fra 1.1.2005: se klassifisering "Bethesda" og "SNOMED" under)

N87.0  CIN I (Cervikal Intraepitelial Neoplasi) - Lett dysplasi

N87.1 CIN II - Moderat dysplasi

D06. CIN III - Grov dysplasi eller carcinoma in situ

D06.0 CIN III i endocervix

D06.1 CIN III på ectocervix (portio)

D06.9 CIN III uspesifisert

D09.7 AIS - adenocarcinoma in situ (finnes ikke i ICD-10)

C53 Ondartet svulst i livmorhals

Definisjoner

Premaligne forandringer
Spesifikke intraepiteliale forandringer i cervix uteri som kan være premaligne1

Maligne forandringer
Cancer utgått fra slimhinnen i ekto- eller endocervix

Terminologi og klassifiseringssystemer2

I Koilocytose Lett dysplasi Moderat
dysplasi

Grov dysplasi Carcinoma
in situ

Ca cervicis uteri

II Koilocytose CIN I CIN II CIN III CIN III Ca cervicis uteri

III Koilocytose LSIL HSIL HSIL HSIL Ca cervicis uteri

IV Irregulært sylinderepitel Irregulært sylinderepitel ACIS ACIS ACIS Ca cervicis uteri

I. WHO
II. Klassifiseringssystem for histologisk diagnostikk (ble fram til 1.1.2005 også benyttet i cytologi fordi det beskrev det forventede histolologiske bildet)

III. Bethesda SIL [Squamous Intraepithelial Lesion. (Squamous => Plateepitel)]
IV. Bethesda 2001 [Adenocarcinoma in situ. (Adeno => Sylinderepitel)]

Cytologisk klassifikasjonssystem f.o.m. 1.1.20053

[tilnærmet lik det amerikanske Bethesda 2001 systemet] 
Forbehold: HPV-testing implementeres på senere tidspunkt, antas avklart i løpet av 2005.
Se også nettbasert revidert kapittel 11 (mars 2005). Prekankrøse lidelser i cervix, Veileder i Gynekologisk Onkologi 2002.

Kode/tekst frem til
31.12.2004

Nye
koder

Tekst på remissen/SNOMED tekst Anbefalt oppfølging

09000
Ingen diagnose/-uegnet

prøve

09010 Materialet uegnet for diagnostikk Ny celleprøve og HPV
test om 6 måneder

/WebHandlers/id/160186.0


00100 
Normal/benign

00100 Normal morfologi UNS Ny celleprøve om 3 år

 00110 Normal morfologi, men mangler endocervikalt sylinderepitel eller
metaplastisk epitel

Ny celleprøve om 3 år

 00120 Normal morfologi, men 50-75% av epitel-cellene er dekket av blod,
betennelsesceller eller annen forurensing

Ny celleprøve om 3 år

69000
Sannsynlig benign

m/kontroll

69100 ASC-US, irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker
betydning

Ny celleprøve og HPV
test om 6 måneder

80001
Usikker benign/malign

80701 Atypisk plateepitel, usikkert benignt/ malignt* ASC-H Kolposkopi og eventuell
biopsi

76700
HPV/condylom utgår

69701 Lavgradig skvamøs intraepitel lesjon LSIL Ny celleprøve og HPV
test om 6 måneder

74006
Lett dysplasi 
(CIN I) utgår

74007
Moderat dysplasi (CIN II)

utgår

80752 Høygradig skvamøs intraepitel lesjon HSIL Kolposkopi og eventuell
biopsi

80702
Grov dysplasi/-carcinoma

in situ (CIN III) utgår

80703
Plateepitelkarsinom

80703 Plateepitelkarsinom Kolposkopi og eventuell
biopsi

81401
Irregulært sylinderepitel

81401 Irregulært sylinderepitel usikkert benignt/ malignt* AGUS Kolposkopi og eventuell
biopsi

81402
Atypisk sylinderepitel

81402 Adenokarsinoma in situ* ACIS Kolposkopi og eventuell
biopsi

81403
Adenokarsinom av
endocervical type

81403 Adenokarsinom UNS Kolposkopi og eventuell
biopsi

80103
Karsinom UNS

80103 Karsinom UNS, (koden benyttes for alle andre invasive lesjoner i
cervix, nærmere klassifisering gjøres evt i tekstfeltet)

Kolposkopi og eventuell
biopsi

80006
Metastaser

80006 Metastase fra malign uklassifiserbar tumor 
(koden brukes selv om det er mulig å klassifisere tumor)

Kolposkopi og eventuell
biopsi

80009
Usikker primær eller
metastatisk tumor

80009 Usikker primær tumor eller metastase Kolposkopi og eventuell
biopsi

Forekomst/epidemiologi

Prevalens av HSIL [High grade Squamous Intraepithelial Lesion] i cytologi hos norske, gravide kvinner: 1,12 % (basert på ca 110.000 gravide kvinner i

årene 1996-97)1

Hos de som ikke hadde vært til cytologiscreening siste 4 år før graviditet: 11,21 %1

Prevalens av ICC (Invasiv Cervix-Cancer) i cytologi hos gravide norske kvinner: 0,03 %1

Hos de som ikke hadde vært til cytologiscreening siste 4 år før graviditet: 0,69 %1

Globale prevalenstall for gravide er i stor grad avhengig av om det er etablert screening-program i den aktuelle befolkningsgruppe. 

Fra Japan rapportert en noe lavere forekomst enn i Norge:

Screening av gravide: ca. 1 % abnorme cytologisvar (AS-CUS, LSIL, HSIL, Cancer)4



Kolposkopisk rettet biopsi hos de med abnorm cytologi: CIN I eller verre hos >25 % (0,25- 0,35 % av alle gravide)4

LSIL i graviditet går oftere i regress enn hos ikke-gravide. HSIL/CIN kan progrediere hyppigere hos gravide (25 % progresjon, 50 %
persistens, 25 % regresjon)6. Se dessuten veileder i onkologi2

Risikoen for at CIN III i løpet av svangerskapet progredierer til ICC er ca 1 % 5

Forekomst før og >6 mnd. etter fødsel er som hos ikke-gravide2

Etiologi/patogenese

Persisterende (oftest >12 mnd) infeksjon med høyrisiko HPV-type (Humant Papillom Virus) er en nødvendig forutsetning for utvikling av lesjon (se

risikofaktorer)2,6

Risikofaktorer

Seksuell aktivitet, øker med antall partnere, reduseres med mekanisk prevensjon7-9

Nedsatt immunforsvar (HIV, immunosuppresjon, graviditet)
Røyking

Andre genitale infeksjoner?9

Indikasjon/metode/diagnostikk

Symptomer: generelt ingen, evt. blødning fra graviditetsbaserte hyperemiske slimhinner
Gynekologisk us: som oftest normal
Kolposkopi: Kan være vanskelig ved graviditet pga. øket vevstykkelse, men ofte funn ved høygradig lesjon

Diagnosen stilles oftest etter cytologisk screening10-12 (IIb, IIb, IV)

Spesielt

1. Kvinner med histologisk verifisert HSIL (CIN II-III) eller AIS som blir gravide før behandling følges med kolposkopi/cytologi ca hver 12. uke.
Biopsi, ikke cervical abrasio taes ved mistanke om invasiv cancer, evt. diagnostisk konisering

2. Gravide som får påvist CIN II-III cytologisk henvises til kolposkopi og biopsi. Kontroll hver 12. uke.
3. Gravide som skal følges opp under svangerskapet med ny cytologisk prøve pga. tidligere lavgradige forandringer

Hvis ny prøve (tatt i svangerskapet) ikke viser progresjon - avvent til etter svangerskapet med vurdering for biopsi
Hvis ny prøve viser progresjon, oppfølgning som under punkt 2

4. Første postpartumkontroll med cytologi, evt. biopsi (hvis indikasjon) anbefales tidligst etter 8 uker
Resultatet av disse prøvene er avgjørende for videre behandling
Etter fødsel er regresjon av CIN sett i 30 %6,12-13 (III, IIa, IIb)

5. Som hovedregel skal CIN II-III ikke behandles før etter svangerskapet
(OBS: Progresjon av lesjon under svangerskapet, vurdert med kolposkopi)

HPV-testing

Høyrisikotypene 16, 18, 31, 33 er påvist i over 80 % av CIN14 (IIb)

Rutineprøver for HPV anbefales p.t. ikke i screening eller diagnostikk15 (IIb)

OBS: Atypisk sylinderepitel i cytologisk prøve kan indikere atypisk intraepitelialt sylinderepitel (AIS), adenocarcinom i cervix eller
endometriecancer, noe som er vanskelig å bekrefte histologisk i graviditeten.

Differensialdiagnostikk

Irregulær metaplasi
Graviditetsbasert hypertrofi
Kondylomer
Cancer cervicis uteri
Seksuelt overført sykdom (STD)/genitale infeksjonssykdommer

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging

Preinvasiv cervixcancer 
Konisering under svangerskap utføres bare hvis man er usikker på om det foreligger invasiv cancer. Ny kolposkopi og nye
kolposkopisk rettede biopsier tidligst 8 uker postpartum. Hvis prøvesvarene fortsatt viser preinvasive forandringer, utføres konisering.



Invasiv cervixcancer 
Kvinnen kan ha symptomer i form av vaginal blødning eller illeluktende fluor. Alle gravide kvinner med slike symptomer må undersøkes
gynekologisk, i hvert fall med inspeksjon av portio. Bare ultralydundersøkelse er ikke tilstrekkelig hos kvinner med vaginalblødning/-
illeluktende blodig fluor vaginalis.

Pasienten henvises som øyeblikkelig hjelp til avdeling/seksjon for gynekologisk onkologi. Pasienten har krav på full informasjon om
tilstanden, slik at hun også kan være med på å ta standpunkt til selve behandlingen.

Invasiv cervixcancer i første trimester og til utgangen av 19. svangerskapsuke
Ved operabel sykdom (stadium IA eller IB) anbefales primærbehandling i form av radikal hysterektomi, evt. også med
bekkenglandeltoilette. Konisering alene kan vurderes ved stadium 1A1. Ved lokal avansert sykdom gis strålebehandling.

Svangerskapsvarighet etter utgangen av 19. svangerskapsuke og til 24 fullgåtte uker
En svært vanskelig avveining: Skal svangerskapet avbrytes og behandling iverksettes, eller skal vi vente til fosteret er levedyktig før
behandling startes?

Det er viktig at slike pasienter blir behandlet av et fåtall leger, slik at noen i vårt land får nødvendig kompetanse. Pasienten må tas hånd
om i sykehus som ved siden av onkologisk kompetanse også har både obstetrisk og pediatrisk kompetanse. Vi må bl.a. forsøke å
vurdere sykdommens utvikling, dvs. "Har vi tid til å vente?". "Hva ønsker kvinnen?". 

Hvis konklusjonen blir at svangerskapet avbrytes, blir behandlingsopplegget tilsvarende som for første trimester til utgangen av 19.
svangerskapsuke.

Hvis man derimot velger å vente med behandling, utføres keisersnitt så snart fosteret anses å være levedyktig, og evt. samtidig
hysterektomi. Neoadjuvant cytostatikabehandling med mål å forlenge graviditeten til barnet er levedyktig er beskrevet, men nytte og
sikkerhet er utilstrekkelig dokumentert16.

Videre behandling vil avhenge av hvor avansert sykdommen er.

Svangerskapsvarighet etter 24 fullgåtte uker
Behandling iverksettes så snart fosteret er levedyktig, og med et behandlingsopplegg som er skissert ovenfor. Igjen er det viktig å
presisere at slik vurdering og behandling må foretas i sykehus med kompetanse både innen onkologi, obstetrikk og pediatri.

Komplikasjoner
Konisering i graviditet medfører økt risiko for blødning og abort.

Pasientinformasjon
Pasientinformasjon ved prekankrøse lidelser.
I tillegg til muntlig informasjon bør pasienten få med seg skriftlig orientering og en enkel tegning som forklarer tilstanden og den
planlagte behandling (Kreftforeningen har illustrert brosjyre om celleforandringer). 

Informasjonen bør inneholde

Forklaring på hva celleforandringer er (ikke kreft)
Hva som skal følges opp i graviditeten, kontrollen postpartum og den eventuelle operasjon
Generell informasjon om konisering (se Kapittel 17 "Truende for tidlig fødsel")
Hvorfor vi ikke gjør koniseringen under graviditeten
Regresjon/progresjon er ikke avhengig av forløsningsmetode6,17
Prognose
Pasientinformasjon ved cervixcancer må individualiseres
Pasientene henvises gynekologisk onkologisk avdeling
Behandlingsprinsippene for ikke gravide følges mest mulig

Emneord

Low-grade squamous intraepithelial lesions
High-grade squamous intraepithelial lesions
Cervical lesions
Cervical cancer
Pregnancy



Vurdering av dokumentasjon 
Det er søkt i Medline og via referanser i siterte artikler. Anbefalingene er basert på pasientregistre og ekspertuttalelser (III-IV).
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Definisjoner
Smerter fra nedre del av ryggen, iliosakralleddene og/eller symfysen, som oppstår under svangerskap, og hvor ingen annen årsak til
smerter kan påvises.

Forekomst/epidemiologi
Ca 50 % av alle gravide opplever rygg- eller bekkensmerter, mens ca 20 % har spesifikke bekkenplager1. De fleste er symptomfri i
løpet av 2-3 måneder etter fødsel2.
En del kvinner får langvarige plager, og hos noen forverres symptomene etter fødsel1. 

Etiologibratogenese
Uklar

Hormonell påvirkning (relaxin) av binde- og støttevev kan gi nedsatt stabilitet av leddforbindelser i rygg og bekken1

Asymmetrisk mobilitet mellom ilium og sacrum på høyre og venstre side3

Mangelfull stabilitet og motorisk kontroll av korsrygg og bekken4-8

Risikofaktorer
Bekkenløsning i tidligere svangerskap, tidligere ryggsmerter, belastende arbeidsstilling1 

Diagnostikk

Diagnosen stilles klinisk på bakgrunn av pasientens symptomer
Provokasjonstester kan være av verdi

Billeddiagnostikk har hittil ikke vist seg nyttig9

Differensialdiagnostikk

Akutt muskulær feilbelastning ("lumbago")
Trykk på nerverøtter (isjias)
Revmatologisk sykdom
Bekkenvenetrombose

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging Mål 
Målet er å redusere smerte og forbedre kvinnens funksjonsevne, og å hindre at tilstanden blir kronisk.
Behandling10-15,17

Samarbeid med fysioterapeut bør starte tidlig
Avlastning og sykmelding etter behov. Medfører tilstanden gangvansker godtgjøres utgifter til fysikalsk behandling
Kvinnen bør få råd om bevegelsesmønster og hvilestillinger. Aktiviteter skal ikke overskride smertegrensen
Fysioterapi med individuelt tilpassede øvelser anbefales for gravide med bekkenplager (IIa)
Fysioterapi med individuelt tilpassede øvelser anbefales for kvinner med bekkenplager etter
Fødsel (Ib)
Vanngymnastikk kan vurderes i svangerskap for redusering av plager, men har ingen effekt på
forebygging (II)
Akupunktur kan vurderes i svangerskap (III)
Kirurgisk fiksasjon av bekkenleddene kan ikke anbefales (IV)

Fødsel
Det kan være en fordel å planlegge fødsel sammen med jordmor: fødestillinger, badekar/basseng, smertestillende. Det er ikke
dokumentert at keisersnitt er mer gunstig enn normal fødsel for kvinner med bekkenløsning.
Ny graviditet 
Det synes å være økt risiko for bekkenløsning i ny graviditet, men symptomene takles ofte bedre16.

Komplikasjoner (til tilstanden)
Tilstanden kan i sjeldne tilfeller bli langvarig. I tillegg til at kvinnen har smerter, påvirkes hennes arbeidsevne og forholdet til familie og
øvrige omgivelser. Samarbeid med spesialist i fysikalsk medisin, ortopedi eller revmatologi kan bli nødvendig. Sosionom og
trygdekontor må kontaktes slik at kvinnens rettigheter ivaretas.

Pasientinformasjon
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager (LKB)
Postboks 9217 Grønland
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Tromboemboliske komplikasjoner

Anne Flem Jacobsen
Frank Brosstad
Gunn Fallås Dahl
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Per Morten Sandset

Vitenskapelig dokumentasjon som grunnlag for anbefalinger er svært mangelfull og randomiserte kontrollerte studier på gravide
mangler. Cochrane databasen ("Cochrane database of systematic reviews") har foreløpig ikke anbefalinger1. Generelt er
anbefalingene laget ved ekstrapolering av resultater fra studier gjort på ikke-gravide.

ICD-10

O22.3    Dyp venetrombose (DVT) under svangerskapet

O87.1 Dyp venetrombose i barseltiden

O22.5 Cerebral venøs trombose under svangerskapet

http://www.lkb.no/
http://www.backpaineurope.org/web/files/WG4_guidelines.pdf


O87.3 Cerebral venøs trombose i barseltiden

O88.2 Obstetrisk blodproppemboli (lungeemboli i svangerskap og postpartum)

Forekomst/epidemiologi Venøs tromboembolisme (VTE)

VTE forekommer i 1/1000-1500 svangerskap2

VTE synes å være likt fordelt gjennom alle tre trimester, mens det synes å være en økning postpartum

Residiv i svangerskapet synes å forekomme i 2-11 %, avhengig av utløsende årsak, risikofaktorer og trombofilistatus3,4

Fatal lungeembolisme er fortsatt en av de viktigste årsakene til maternell død

Etiologi BRatogenese 
Gjennom svangerskapet finner man alle risikofaktorer knyttet til Virchow´s triade:

1. hyperkoagulabilitet,
2. venøs stase,
3. vaskulær (endotel) skade.

Utover i svangerskapet sees en fysiologisk gradvis økende aktivering av koagulasjonen og en gradvis reduksjon i
fibrinolyseaktiviteten5. 
Den gravide utvikler dilaterte vener og redusert blodstrøm, spesielt i underekstremitetene. Uterus vil gi en viss kompresjon av karene i
bekkenet2.
Endotelskade oppstår gjerne i forbindelse med forløsning, både ved vaginal fødsel og ved keisersnitt.
80-90 % av dype venetromboser (DVT) i svangerskapet er venstresidige. 
Ca 70 % av DVT i svangerskapet er proksimale (dvs fra kneet til og med bekkenet) versus 9 % hos ikke gravide2.

Risikofaktorer for VTE i svangerskap og barseltid6-8

Ervervede    Arvelige

Tidligere trombose 
Alder >35 år 
Immobilisering(>4 dager sengeleie) 
Familieanamnese (førstegrads slektning) 
Antifosfolipid antistoffsyndrom (APS) 

Adipositas (BMI>30 kg/m2) pregravid vekt
Alvorlig preeklampsi
Malign sykdom 
Store varicer
Nefrotisk syndrom
Myeloproliferativ sykdom (trombocytemi/polycytemia vera)
Keisersnitt og annen kirurgi
Dehydrering 
Stort blodtap >1500 ml
Alvorlig infeksjon
Inflammatorisk tarmsykdom
Husk: kombinasjon av risikofaktorer gir ekstra risiko!

 Antitrombin defekt
Protein C defekt
Protein S defekt
Faktor VLeiden mutasjon

ProthrombingenG20210A mutasjon

Pasienter som bør screenes på trombofili

Akutt trombose
Tidligere trombose
Tung familieanamnese (mor, far, søster eller bror spontan VTE før fylte 50 år)
IUFD (Intrauterin fosterdød)
(Tidlig preeklampsi <uke 34)

Hvilke prøver skal tas?

Antitrombin
Protein C



Protein S ("fysiologisk" fall i svangerskapet), fritt protein S bør kontrolleres etter svangerskapet
FaktorVLeiden

ProthrombingenG20210A mutasjon

Kardiolipin antistoffer
Lupus antikoagulant

Indikasjon/metode/diagnostikk 
Klinikk 
DVT
Kan være uspesifikk og utypisk, mistolkes ofte som bekkenløsningssmerter

Smerter i underekstremitetene og/eller bekken, lokal ømhet langs dype vener
Hevelse, økt omkrets
Rubor/fargerforandringer/markerte venetegninger

LE 
Kan være uspesifikk og utypisk. Mange gravide har lett dyspné og takykardi som følge av svangerskapet. Man bør være obs på akutt
endring av symptomer.

Dyspnoe
Takypné
Takykardi
Hemoptyse/hoste
Inspiratoriske brystsmerter
Synkope

Diagnostikk 
Klinisk mistanke om DVT/LE må alltid verifiseres med objektive metoder:

DVT

Ultralyddoppler av underekstremitetene. Hvis undersøkelsen ikke er konklusiv, men den klinisk mistanken er sterk, går man videre med:
Venografi - regnes som "gullstandard"

Ultralyddoppler har generelt dårligere sensitivitet i bekkenvener. Venografi har god sensitivitet i bekkenvener, men bruken begrenses
av strålefeltet. Ved mistanke om bekkenvenetrombose kan MR-angiografi være aktuelt.

Lungeembolisme (LE)
Ved mistanke gjøres:

Spiral CT thorax (viktig med skjerming av foster)
Evt lungescintigrafi, ventilasjonsBRerfusjonsscintigrafi (liten stråledose)
Angiografi er gullstandard, men er sjelden nødvendig (stor stråledose og høy komplikasjonsrisiko)
Ultralyddoppler av underekstremitetene er et godt alternativ. En positiv undersøkelse sikrer diagnosen, men husk at negativt funn ikke utelukker LE
Ekkokardiografi kan påvise dilatert høyre ventrikkel (uttrykk for pulmonal hypertensjon) som er en viktig prognostisk markør.

Blodprøver ved både DVT og LE
D-dimer. Kan brukes som et supplement ved diagnostikk. Normal D-dimer har meget høy negativ prediktiv verdi (dvs ikke trombose),
særlig når den kliniske mistanken er liten.
Vurdér i tillegg arteriell blodgassanalyse, Hb, trombocytter, CRP, LD, fibrinogen, INR, cephotest, ASAT, ALAT, kreatinin.

Differensialdiagnostikk

Bekkenløsningssmerter (DVT)
Svangerskapsrelaterte ødemer (DVT)
Svangerskapsutløst dyspné/takypné (LE)
Pneumoni (LE)
Muskulære thoraxsmerter (LE)
Costafraktur (LE)
(sjelden: migrene(arteriell trombose), hjerteinfarkt, aortadisseksjon)

Strålefare 
Amming

Etter venografi eller CT/MR med kontrast kan morsmelk trygt gis til barnet. (Briggs, Freeman, Yaffe: Drugs in Pregnancy and Lactation, 2002,
Lippincott, Williams and Wilkins)



Strålefare for foster. I gestasjonsuke 8-25 er sentralnervesystemet spesielt følsomt for stråling. Fosterdoser større enn 100 mGy antas å kunne
medføre mental retardasjon hos foster, mens det er påvist stor sannsynlighet for alvorlig mental retardasjon for fosterdoser større enn 1 Gy (iflg
retningslinjer fra Statens Strålevern). Eksponering under 50 mGy i svangerskapet har ikke vist økt risiko hos barnet
Thorax front røntgenundersøkelse (PA+Lat) gir ca 0,01 mGy fosterdose (ref. Hilde Olerud, Statens Strålevern)
CT thorax utredning lungeemboli HRCT + vanlig CT thorax gir fosterdose <0,04 mGy (ref. Fysiker Anne Catrine Martinsen, kompetansesenter for
diagnostisk fysikk UUS)
CT thorax utredning lungeemboli u/HRCT gir fosterdose <0,03 mGy (ref. fysiker A.C. Martinsen, UUS)
MR og ultralyd gir ikke stråledoser til foster

Røntgenutredning av lungeemboli gir generelt lave doser til foster forutsatt adekvat skjerming av fosteret. Disse dosene innebærer ikke
fare for skade på foster alene, men dersom det utføres flere røntgenundersøkelser i løpet av svangerskapet er det den akkumulerte
dosen til foster som vil ha betydning for eventuelle skader. Fosterdosen bør derfor beregnes ved alle røntgenundersøkelser av gravide
og en doseoversikt bør legges i journalen slik at man vet hvilke total dose fosteret har fått i løpet av svangerskapet.

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Profylakse i graviditet og postpartum 
Pasient med tidligere gjennomgått trombose

Tidligere én trombose med kjent utløsende årsak, (f.eks traume eller kirurgi) og uten trombofili eller andre risikofaktorer. Trenger sannsynligvis ikke
profylaktisk antikoagulasjon i svangerskapet, men god informasjon om symptomer og tegn på DVT/LE og oppfølging, evt. kompresjonsstrømpe. Bør få
profylakse 6 uker postpartum6, 9 (C) (IV)
Tidligere trombose i svangerskap eller ved bruk av p-pille bør få profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum
Tidligere idiopatisk trombose (DVT/LE), uten trombofili. Bør få profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum6, 9 (C) (IV)
Tidligere trombose med kjent trombofili, eller tung familieanamnese. Bør få profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum6, 9 (C) (IV)
Tidligere to eller flere tromboser (uansett utløsende årsak) og/eller langvarig antikoagulasjon, profylakse (vurdér høyere dose) hele svangerskapet6, 9
(C) (IV)
Antitrombinmangel og en eller flere tromboser (står vanligvis på livslang antikoagulasjonsbehandling). Bør få ca 80 % av full terapeutisk dose med LMV
heparin, helst dosert x 2 (C) (IV). Ved fødsel bør en i tillegg gi antitrombinkonsentrat, ca 50 E/kg, oftest som en enkelt infusjon. Ved mulighet for
monitorering bør antitrombin i plasma være >80 %. Kan evt. gjenta infusjon, 20-30 E/kg, dersom antitrombin i plasma faller under 80 %

Kvinner uten tidligere trombose, men med kjent arvelig trombofili
Antitrombinmangel

Høydoseprofylakse i svangerskapet og 6-12 uker postpartum. (Høydose profylakse: Fragmin 5000 IE x 2, eller Klexane 40 mg x 2). Vurdér
antitrombinkonsentrat ved tilleggsrisiko

Protein S- eller C-mangel

Uten tilleggsrisiko: Profylakse 6 uker postpartum anbefales, ante partumbehandling synes ikke nødvendig hvis ikke tilleggsrisiko9 (C) (IV)

Med tilleggsrisiko (f.eks. familieanamnese): profylakse i hele svangerskapet og 6 uker postpartum9 (C) (IV)

Kombinert med protrombingenG20210A mutasjon eller heterozygot faktor VLeiden: profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum9 (C) (IV)

Faktor VLeiden mutasjon

Homozygot Faktor VLeiden: Profylakse i hele svangerskapet og 6 uker postpartum9 (C) (IV)

Heterozygot Faktor VLeiden uten tilleggsrisiko: Ingen profylakse i svangerskapet. Postpartum: Vurdér tilleggsrisiko - hvis to eller flere risikofaktorer

postpartum profylakse 2-6 uker, ellers ikke)6 (C) (IV)

Kombinasjon heterozygot faktor VLeiden og protrombingenG20210A mutasjon: Profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum6,9 (C) (IV)

ProtrombingenG20210A mutasjon

Homozygot (sjelden): profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum (C) (IV)
Heterozygot: ingen profylakse i svangerskapet, vurdere tilleggsrisiko og evt. postpartum behandling (C) (IV)

I kombinasjon med andre (se over): profylakse hele svangerskapet og 6 uker postpartum6,9 (C) (IV)

Monitorering av profylakse
Ved enkel forebyggende behandling er monitorering av heparineffekt med anti-Xa aktivitetsmåling ikke nødvendig. Det er heller ikke
indisert å følge disse pasientene med ekstra kontroller på fødepoliklinikker, med mindre de har tilleggsfaktorer som kompliserer
svangerskapet.

Ervervet trombofili 
Antifosfolipid antistoffsyndrom (APS)

Profylakse fra påvist svangerskap til forløsning. Acetylsalisyl (ASA) 75 mg + LMV heparin (II b). Siste tre uker før forventet fødsel, seponeres ASA, og



man bruker bare LMV-heparin. Ved tidligere arteriell eller venøs trombose anbefales profylakse etter fødsel i 6-12 uker, hvis ikke tidligere trombose,

anbefales antikoagulasjon 3-5 dager6,10 (B) (III)

Mekanisk hjerteklaff, fortrinnsvis aortaklaff

Dette er pasienter som ofte står på livslang antikoagulasjonsbehandling. De har relativt stor risiko for ventiltrombose og/eller cerebrale embolier i

svangerskapet. Behandlingen bør gjennomføres i samråd med koagulasjonsekspert11

Behandlingsdose med LMV heparin administrert to ganger daglig fra påvist graviditet og hele svangerskapet ut. Behandlingen bør monitoreres ved
måling av anti-faktor Xa aktivitet (C) (IV)
Ved særlig høy tromboserisiko kan man alternativt bruke LMV heparin til uke 12, deretter warfarin til uke 35 og LMV heparin frem til fødsel. Risiko for
blødning hos fosteret øker ved høyt warfarinbehov

Profylakse: medikament og dosering9

 Vekt <50 kg  Vekt 50-90 kg  Vekt >90kg

Dalteparin (Fragmin)    2500 IE/d s.k.    5000 IE/d s.k.    5000 IEx2/d s.k.

Enoksaparin (Klexane) 20 mg/d s.k. 40 mg/d s.k. 40 mgx2/d s.k.

Ingen endring i løpet av svangerskapet med mindre pasienten endrer vektklasse

Profylakse etter keisersnitt 
Elektiv og akutt keisersnitt: Fragmin 5000 IE eller 40 mg Klexane settes 1-2 timer etter avsluttet inngrep. Deretter Fragmin 5000 IE eller
40 mg Klexane hver morgen i 3-5 dager eller til pasienten er fullt mobilisert. 

Ved elektiv keisersnitt hos kvinner med lav risiko kan en bruke kompresjonsstrømper postoperativt, og ikke LMV heparin12 (def. lav
risiko: friske kvinner med planlagt keisersnitt, BMI <30, ikke immobilisert siste tiden, ingen svangerskapskomplikasjoner, ingen kjente
sykdommer).

Profylakse generelt ved langvarig sengeleie
Vurdér profylakse hvis mer enn 4-5 dagers strengt sengeleie. Her kan man gjerne bruke kompresjonsstrømper som alternativ til
medikamentell profylakse, men nytten er ikke dokumentert i kliniske studier. RCOG anbefaler profylakse hvis tre eller flere
risikofaktorer (se over).

Arteriell trombose, emboli
Tidligere cerebralt insult eller TIA 
Hvis behandling er anbefalt av lege med kompetanse på hjerneslagsykdom og/eller pasienten står på ASA allerede

ASA 75 mg hele svangerskapet13. ASA postpartum hvis livslang behandling er anbefalt (C) (IV)

Tidligere hjerteinfarkt eller annen arteriell trombose/emboli

Kontakt kardiolog eller hematolog for monitorering av disse spesielle og sjeldne pasientene.

Behandling av akutt venøs trombose i svangerskapet 
De aller fleste bør behandles med terapeutisk dose s.k. LMV heparin. Gravide trenger generelt litt høyere dose (5-10 %) sammenliknet
med ikke-gravide9,14,15. Behandlingen bør monitoreres ved måling av anti-faktor Xa aktivitet (se under). Noen kvinner bør få i.v.
ufraksjonert heparin initialt (se nedenfor) (C) (IV). Pasienten bør få full terapeutisk dose gjennom hele svangerskapet. Det er foreløpig
uavklart om dosering to ganger daglig er bedre enn dosering én gang daglig, men vi foretrekker foreløpig dosering to ganger daglig.

Behandling: medikament og dosering

Dalteparin (Fragmin)    100-120 IE/kg x 2    hele svangerskapet ut

Enoksaparin (Klexane) 1 mg/kg x 2 hele svangerskapet ut

Trombolysebehandling er ikke anbefalt hos gravide, men kan være aktuelt på vital indikasjon ved alvorlig LE og ved ventiltrombose
ved mekanisk hjerteklaff. 

Fødsel



Seponer LMV heparin ved aktiv fødsel. Hvis det går mer enn 18 timer før pasienten føder og hun ikke forventes å føde innen tre timer
gis én enkelt profylaksedose (5000 IE Fragmin eller 40 mg Klexane).

Postpartum
Antikoagulasjonsbehandlingen skal gis 3-6 mnd postpartum avhengig av tidspunkt for trombose (minimum 3 mnd behandling totalt,
vanligvis 6 mnd totalt). De fleste bør innstilles på warfarin med INR mål 2,5 (2,0-3,0). Hvis LMV heparin foretrekkes kan dosen trolig
reduseres til 60-80 % av terapeutisk dose 4 uker postpartum. 

Monitorering

Anti faktor Xa-aktivitet tatt 3-4 timer etter injeksjon av LMV heparin dag 1 og 3, etter 1 og 2 uker og deretter hver 4 uke. Anbefalt referanseområde
ved dosering x 2: Anti-faktor Xa 0,5-1,2 U/mL
Trombocytter telles før behandling og to uker etter oppstart, (man kan tillate seg å ikke monitorere trombocytter da risikoen for HIT er svært lav, se

komplikasjoner)16 (C) (II)

Alternativt

Ufraksjonert heparin i.v. i 1-7 dager, så overgang til LMV heparin s.k.. Dette regimet velges hvis f.eks pasienten forventes å føde i løpet av de
nærmeste dagene, eller det er svært høy risiko for blødning. Behandling med ufraksjonert heparin er enkel å monitorere og det er kort halveringstid slik
at effekten opphører raskt ved seponering. Behandlingen med ufraksjonert heparin monitoreres ved å måle Cephotest (=aktivert partiell
tromboplastintid, APTT). Cephtotest bør ligge i området 70-110 sekunder og bør måles én gang per dag
Trombocytter monitoreres før oppstart og hver tredje dag til dag 14, deretter hver 4. uke (C)

Komplikasjoner

Forekomsten av posttrombotisk syndrom er svært usikker (30-70 %), men den synes å være høyere enn ved trombose utenom svangerskapet17

Heparin Indusert Trombocytopeni HIT er en sjelden, men alvorlig bivirkning. Forekomst 0.1-1 % ved bruk av ufraksjonert heparin, <0,1 % ved bruk

av LMV- heparin16. Behandlingen bør skje i samråd med koagulasjonsekspert. I Norge er hirudin (Lepirudin®) eneste godkjente medikament til
behandling av HIT, men foreløpig ikke hos gravide
Osteoporose sees hos <1% ved LMV heparin; noe høyere ved ufraksjonert heparin

Pasientinformasjon 
Noen sykehus har laget pasientinformasjon vedrørende de ulike trombofiliene (heterozygot faktor VLeiden mutasjon og
protrombingenG20210A mutasjon). Ellers mye informasjon på internett
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Venous thromboembolism
Pregnancy

Kilder 

1. Gates S, Brocklehurst P, Davis LJ. Prophylaxis for venous thromboembolic disease in pregnancy and the early postnatal period. Cochrane Database Syst Rev 2002; D001689 

2. Gree IA. Thrombosis in pregnancy: maternal and fetal issues. Lancet 1999; 353: 1258-1265 

3. Brill-Edwards P, Ginsberg JS, Gent M, Hirsh J, Burrows R, Kearon C et al. Safety of withholding heparin in pregnant women with a history of venous thromboembolism. Recurrence of
Clot in This Pregnancy Study Group. N Engl J Med 2000; 343: 1439-1444 

4. Pabinger I, Grafenhofer H, Kyrle PA, Quehenberger P, Mannhalter C, Lechner K et al. Temporary increase in the risk for recurrence during pregnancy in women with a history of
venous thromboembolism. Blood 2002; 100:1060-1062 

5. Hellgren M. Hemostasis during normal pregnancy and puerperium. Semin Thromb Hemost 2003; 29: 125-130 

6. Nelson-Piecy C. Thromboprophylaxis during pregnancy, labour and after vaginal delivery. RCOG, editor. Royal College of Obstetricians and Gynecologists. 2004.

http://www.rcog.org.uk/resources/Public/Tromboprophylaxis_no037.pdf 

7. McColl MD, Ramsay JE, Tait RC, Walker ID, McCall F, Conkie JA et al. Risk factors for pregnancy associated venous thromboembolism. Thromb Haemost 1997; 78: 1183-1188 

8. Simpson EL, Lawrenson RA, Nightingale AL, Farmer RD. Venous thromboembolism in pregnancy and the puerperium: incidence and additional risk factors from a London perinatal
database. BJOG 2001; 108: 56-60 

9. Bates SM, Greer IA, Hirsh J, Ginsberg JS. Use of antithrombotic agents during pregnancy: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest 2004;
126: 627S-644S 

10. Wisløff F, Crowther M. Evidence-based treatment of the antiphospholipid syndrome. Thrombosis Research 2004; 114: 75-81 

http://www.rcog.org.uk/resources/Public/Tromboprophylaxis_no037.pdf


11. Chan WS, Anand S, Ginsberg JS. Anticoagulation of pregnant women with mechanical heart valves: a systematic review of the literature. Arch Intern Med 2000; 160: 191-196 

12. Jacobsen AF, Drolsum A, Klow NE, Dahl GF, Qvigstad E, Sandset PM. Deep vein thrombosis after elective cesarean keisersnittn. Thromb Res 2004; 113: 283-288 

13. CLASP: a randomised trial of low-dose aspirin for the prevention and treatment of pre-eclampsia among 9364 pregnant women. CLASP (Collaborative Low-dose Aspirin Study in
Pregnancy) Collaborative Group. Lancet 1994; 343: 619-629 

14. Thomsen AJ, Greer IA. Thromboembolic disease in pregnancy and the puerperium: acute management. Guidelines No 20. Royal College of Obstetricians and
Gynecologists, London. 2001. 

15. Lepercq J, Conard J, Borel-Derlon A, Darmon JY, Boudignat O, Francoual C et al. Venous thromboembolism during pregnancy: a retrospective study of enoxaparin safety in 624
pregnancies. BJOG 2001; 108: 1134-1140 

16. Warkentin TE, Greinacher A. Heparin-induced thrombocytopenia: recognition, treatment, and prevention: the Seventh ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic
Therapy. Chest 2004; 126: 311S-337S 

17. Lindhagen A, Bergqvist A, Bergqvist D, Hallbook T. Late venous function in the leg after deep venous thrombosis occurring in relation to pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1986; 93:
348-352

Immunisering

Harm-Gerd Karl Blaas
Anne Husebekk
Line Bjørge
Ilka Clemens

Velg i nedtrekksmenyen

18.1     Erythrocytt alloimmunisering

18.2 Neonatal alloimmun trombocytopenisk purpura (NAITP)

Definisjoner
allo (gresk) = annerledes, fremmed
iso (gresk) = lik
immunisering (latinsk immunis = fri, uberørt, ren) ≈ å bli umottagelig for sykdom
alloimmunisering er sensibiliseringsprosess av verten (moren) mot fremmede (allo) antigener på overflaten av fosterets
blodceller/plater
isoimmunisering betyr sensibiliseringsprosess av verten (moren) mot fremmede antigener fra et individ fra samme (lik = iso) art
(fosteret); begge begreper brukes

Erythrocytt alloimmunisering

Harm-Gerd Karl Blaas
Anne Husebekk
Line Bjørge
Ilka Clemens

ICD-10

O36.0    Omsorg og behandling av mor ved Rhesus alloimmunisering.

Definisjon
Erythrocytt alloimmunisering er en medfødt immunbetinget tilstand med nedbryting av føtale erythrocytter som skyldes maternelle
antistoffer. 

Forekomst/epidemiologi
Det finnes mer enn 100 blodtypeantigener på røde blodceller. ABO og Rhesus er viktige slike overflateantigener. 80-90 % av

http://www.rcog.org.uk/


allo/isoimmunisering skyldes antigenet Rhesus (D). I Norge er ca 15 % av alle kvinner Rhesus negative og kan immuniseres med og
danne antistoffer mot Rh (D) positive føtale blodceller. I sjeldne tilfeller kan gravide kvinner danne antistoffer mot andre Rhesus
antigener (spesielt c-antigenet) eller andre antigener som Kell (K), Duffy (Fya) og Kidd (Jka). I klinisk praksis er det anti-D, anti-c og
anti-Kell som kan gi problemer i svangerskapet, andre antigener er så sjeldent årsak til alloimmunisering at man nærmest kan se bort
fra dem. Over de siste 10 år har det vært i gjennomsnitt 5 Rhesus negative gravide per år der fosteret hadde behov for intrauterin
transfusjon (data fra Nasjonalt senter for fostermedisin, NSFM). 

Etiologi /patogenese
Cellemembranen på røde blodceller inneholder tallrike overflatemolekyler, for eksempel de som utgjør AB0-blodtypeantigenene og
Rhesus antigenene. Mor kan immuniseres og danne IgG antistoff mot ulike antigen i forbindelse med transplacentær blødning fra
foster til mor, eller etter autolog blodtransfusjon. Hos halvparten av alle gravide kvinner skjer det føtomaternell blødning i løpet av
svangerskapet. Mengden varierer, men er mer enn 0,1 ml føtalt blod hos minst 5 % av gravide i tredje trimester. Det tidligste tidspunkt
hvor rhesus-antigenet er påvist hos embryo er ved ca 7 ½ uker. Antistoffer som er av IgG klasse kan krysse placenta, feste seg
spesifikt til antigener på fosterets røde blodceller. Antistoffdekkede røde blodceller kan destrueres slik at fosteret utvikler anemi i ulik
grad (lav Hgb --> stor erytropoiese i lever --> svikt i albuminproduksjon --> føtal hydrops). Videre vil fødte barn som har vært utsatt for
alloimmunisering kunne utvikle hyperbilirubinemi og hjerneskade som følge av kjerneikterus.

Risiko for immunisering hos Rh-negative kvinner

- Ved spontan abort inntil 8 uker      Ikke til stede

- Ved spontanabort etter fullgåtte 8 uker Lav; til stede

- Ved provosert abort Til stede

- Ved amniocentese Lav

- Ektopisk svangerskap Lav

- Første fødsel av Rh-D positivt barn Til stede

- Senere uforlikelige svangerskap Noe større

Tiltak/oppfølging og diagnostikk
Det tas blodprøve av alle gravide til AB0 og Rh (D) typing og antistoffscreening ved første svangerskapskontroll (svangerskapsuker
10-12). Blodprøve av barnefar tas ikke rutinemessig, men kan være aktuelt i spesielle tilfeller (f.eks. tidligere allo/isoimmunisering).

Det er utviklet nye teknikker for genotyping av føtalt DNA isolert fra maternelt plasma. Slik genotyping kan i prinsippet brukes til
kartlegging av alle føtale gener og avdekke uforlikelighet mellom mor og foster. Teknikken har en følsomhet som gjør føtal genotyping
mulig ved hjelp av fritt føtalt DNA i maternelt serum fra og med ca 16. svangerskapsuke og vil bli tatt i bruk de nærmeste årene til å
påvise føtale blodtypeantigener. 

Alle gravide kvinner
Ingen irregulære antistoffer

Videre kontroll er ikke nødvendig

Irregulære antistoffer påvises

Ny prøve ved 18-20 uker
Ved anti-c, anti-C, anti-E og ved antistoff med ukjent spesifisitet tas ny prøve hver 4. uke
Ved anti-Kell antistoffer tas prøve hver 2. uke, og kvinnen skal henvises til fostermedisinsk enhet eller NSFM
Ved andre irregulære antistoffer tas ny prøve ved 28-32 uker og ved 36 uker
Irregulære antistoff hos gravide kvinner blir semikvantitert, og titeret gir en idé om mengde antistoff og endringer i løpet av svangerskapet

Rh-D negative kvinner 
Ingen irregulære antistoffer

Ny prøve ved 28 uker og ved 36 uker

Irregulære antistoffer påvises

Ny prøve ved 18-20 uker og senere hver 2. uke
Ved anti-D titer >128 skal kvinnen henvises til fostermedisinsk enhet eller NSFM. Svangerskapet følges inntil hver 2. uke med antistofftitrering



Profylakse med anti-D immunoglobulin 
Man kan forebygge alloimmunisering i et neste svangerskap ved å gi 1500 IE anti-D immunglobulin til rhesusnegative kvinner som har
født et rhesuspositivt barn innen 72timer etter fødselen. Virkningsmekanisme: Anti-D immunglobulin vil feste seg til og føre til
ødeleggelse av de føtale celler som kommer over i mors blod i forbindelse med fødselen, og dermed hindre at mors eget
immunsystem danner antistoffer. Tilførte anti-D immunglobuliner går bare i beskjeden grad over placenta, og anti-D gitt i
svangerskapet er derfor i praksis ufarlig for fosteret. Anti-D immunglobulin profylakse vil kunne påvises i mors sirkulasjon i ca 6
måneder etter at det er gitt. Hvis anti-D gis til gravide i svangerskapet, reduseres muligheten for å overvåke en ekte Rhesus D
alloimmunisering ved hjelp av anti-D titrering.

Nyere studier har konkludert at profylaktisk administrasjon av 500 IE anti-D til ikke- immuniserte rhesusnegative gravide gitt ved 28 og
34 uker reduserer risikoen for å utvikle antistoffer fra 1,5 % til 0,2 % (Crowther, C. 2003). En slik profylakse er ikke innført i Norge,
men anbefales i andre store europeiske land. 

Anti-D profylakse gis også til Rh-D negative kvinner ved

Kirurgisk abort graviditetsvarighet >8 uker
Ektopisk svangerskap (ved operasjon eller graviditetsvarighet >8 uker)
Amniocentese
Mistanke om føtomaternell blødning (Kleihauer-test eller HbF)
Mistanke om eller verifisert placentaløsning (Kleihauer-test eller HbF)

Ved verifisert føtomaternell blødning på mer enn 30 ml (15 ml pakkede blodceller), skal man gi økt dose anti-D immunglobulin. En dose
anti-D (1500 IE) nøytraliserer en føtomaternell blødning på ca 30 ml Rh positivt blod. Test for føtomaternell blødning anslår
blødningsvolumet, og man gir derfor 1 dose ved anslått blødning <30 ml, 2 doser ved blødning mellom 30-50 ml, 3 doser ved blødning
50-75 ml osv.

Svangerskapet følges inntil hver 2. uke med antistofftitrering. 

Diagnosen anemi kan bare stilles ved hjelp av fosterblodprøve. Erfaringer har vist at dopplerultralydmålinger av maksimalhastigheten i
arteria cerebri media (MCA V max) har høy korrelasjon til anemiens grad. Ved uttalte ultralydfunn som hydrops, perikard væske, stort
hjerte og massiv ascites kan det foreligge senstadium av alvorlig anemi. Mistanken om anemisering skal helst stilles før det utvikles
hydrops. Man bruker sykehistorien (fosteret kan utvikle anemi 4-10 uker tidligere i et neste svangerskap med rhesus positiv foster),
antistofftitrering (anti-D titer <256 gir sjelden anemi), dopplerundersøkelser (egen referansekurve for MCA V max som er avhengig av
gestasjonsalder) og eventuelt fosterblodprøver for å fastslå graden av sykdom og behov for transfusjon. 
Ved foreliggende anemi behandles dette med enkelte eller repeterte transfusjoner til foster frem til 35-36 uker gestasjonsalder. Ifølge
rundskriv fra Helsedepartementet i 2003 om høyspesialiserte helsetjenester er denne prosedyren sentralisert som landsfunksjon til
NSFM (Helsedepartementet, Rundskriv I-19/2003). 

Differensialdiagnostikk
Ved mistanke om føtal anemi (hydrops, forhøyet maksimal hastighet i arteria cerebri media) bør en tenke på andre årsaker til anemi
slik som føtal parvovirus infeksjon eller føtomaternell blødning.

Komplikasjoner (til tilstanden)
Føtal anemi med utvikling av hydrops (erytroblastose) og føtal død; hyperbilirubinemi og hjerneskade hos nyfødt som følge av
kjerneikterus.

Pasientinformasjon
Informasjon om rhesus alloimmunisering finnes blant annet på Internet, ved å søke med emneord som "Svangerskap" og "Rhesus" på
nettstedene som "Mammanettet", "Barnimagen", "Lommelegen", "Barnelegene" og "Doktoronline"
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Neonatal alloimmun trombocytopenisk purpura (NAITP)
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Ilka Clemens

ICD-10

O36.8    Omsorg for og behandling av mor ved andre spesifiserte fosterproblemer

Definisjon
Neonatal alloimmun trombocytopenisk purpura (NAITP) er en medfødt immunbetinget trombocytopeni som skyldes maternelle
alloantistoffer mot føtale trombocytter. 

Forekomst/epidemiologi
NAITP forekommer i 1:1000/2000 svangerskap. NAITP (blodplater <50x109/l) er påvist hos 28 % av de nyfødte der mor har anti-HPA
1a antistoff. 

Etiologi/patogenese
NAITP skyldes overføring av maternelle IgG alloantistoff mot antigener på føtale trombocytter, og antistoffdekkede blodplater brytes
ned. I 80 % av tilfellene skyldes NAITP immunisering med blodplateantigenet humant plateantigen 1a (HPA 1a. Antistoff mot HPA 5b
og HPA 3a er de mest vanligste antistoffspesifisitetene ved NAITP. Ved HPA 1a immunisering er mor homozygot for HPA 1b.
Fosteret har arvet HPA 1a antigenet fra far. Hos de som danner antistoff (10 % av HPA 1bb gravide), kan anti-HPA 1a antistoff oftest
påvises rundt 20. svangerskapsuke. Antistoffkonsentrasjonen i mors plasma vil vanligvis øke i første svangerskap. I senere
svangerskap, ser det ut til at antistoffnivået synker til tross for ny uforlikelig graviditet. Det er god korrelasjon mellom antistoffnivå og
alvorlighetsgraden av trombocytopeni hos fosteret.

Risikofaktorer
Risikogravide er først og fremst kvinner med blodplatetypen HPA 1bb som har vevstypeantigenet HLA DRB3 0101.

Tiltak/oppfølging og diagnostikk
Spesifisitetsbestemmelse av antistoffet: Trombocytt autoantistoff hos moren (ITP) og anti-HLA antistoffer (relativt hyppig hos kvinner
som har vært gravide) gir vanligvis ikke alvorlig trombocytopeni hos fosteret. Hos kvinner som har gjentatte spontanaborter, senabort
eller dødfødsel eller hvis den nyfødte har trombocytopeni, anbefales utredning med tanke på NAITP. Laboratoriet trenger EDTA
blodprøve fra mor, barn og far (barn og far er ikke obligatorisk). Hos kvinner med påvist HPA 1bb geno- og fenotype skal det utføres
anti-HPA 1a antistoffundersøkelse i 20. og 32. svangerskapsuke. Hos kvinner som har høyt antistoffnivå (>100AU), anbefales klinisk
oppfølging av svangerskapet i spesialavdeling. Ultralydundersøkelser utføres for å diagnostisere/utelukke intrakranielle blødninger
(ICH). Blodstrømsmålinger gir ikke ekstra informasjon. Chordocentese ansees som en risikofylt prosedyre (blødninger med dødelig
utfall er beskrevet) og utføres som regel ikke i Norge. Hos gravide som tidligere har født barn med ICH, kan man vurdere for
behandling med ivIg 1g/kg/uke. Elektivt keisersnitt i 38. svangerskapsuke med forlikelige blodplatekonsentrat i beredskap anbefales.
Forlikelige trombocyttkonsentrat kan høstes fra HPA 1bb giver uten antistoff eller fra mor. Hvis mor velges som giver, må blodplatene
vaskes før transfusjon slik at anti-HPA 1a antistoffene fjernes.

Mor følges opp med antistoffmålinger i påfølgende svangerskap. Hun skal ved behov, transfunderes med blodplater fra HPA 1bb
blodgivere. 



Komplikasjoner
Blodplatemangel kan gi risiko for blødning. Intrakranielle blødninger (ICH) kan føre til fosterdød eller overlevelse med nevrologiske
sekveler. Det er tidligere rapportert at 10-30 % av foster/nyfødt får ICH og ca 50 % av barna med ICH dør.

Differensialdiagnoser
Bakterielle eller virale infeksjoner, disseminert intravaskulær koagulasjon, og medikamentbruk hos moren kan føre til trombocytopeni
hos den nyfødte. Autoimmun trombocytopeni (ATP) utløser som regel mindre uttalt føtal trombocytopeni. Mer sjeldne årsaker er
hemangiom/trombocytopeni (Kasabach-Merritt) syndrom, kongenital amegakaryocytisk hypoplasi, trombocytopeni ved manglende
radius (TAR) syndrom, kongenital leukemi, histiocytose og Wiscott-Aldrich syndrom.

Pasientinformasjon
Brosjyre finnes som eget vedlegg.

Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø) har landsfunksjon på "Avansert trombocyttimmunologi" (Helsedepartementet, Rundskriv
I-19/2003).

Emneord

Blodplater
Alloantistoff
Neonatal alloimmun trombocytopeni, NAITP
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Preterm vannavgang (PPROM)
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REVIDERT 19.08.08

ICD-10

O 42.0    For tidlig vannavgang, start av fødsel innen 24 timer

O 42.1 For tidlig vannavgang, start av fødsel etter 24 timer

O 42.2 For tidlig vannavgang, utsatt fødsel som følge av behandling

Definisjoner
PPROM = Preterm prelabour rupture of membranes. Vannavgang før 370 uker med mer enn 1 time før fødselen starter (WHO).



Risikofaktorer
De viktigste risikofaktorene mener man er tidligere PPROM, bakteriell vaginose og konisering1,2.

Diagnostikk
Spekulumundersøkelse. Se etter fostervann i øvre del av vagina. Ved tvil kan man eventuelt ta PROM-test, eller arboriseringstest. Ta
dyrkningsprøve.
Abdominal ultralydundersøkelse. Leie. Biometri. Vurder fostervannsmengde. Fostervannslomme nedenfor forliggende del taler mot
vannavgang.

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Videre undersøkelser og oppfølging

Klinisk vurdering med henblikk på abdominalsmerter, rier, feber og illeluktende/misfarget fostervann
Behov for immobilisering vurderes
Temperatur 2 ganger daglig
CRP daglig i 1uke, deretter minimum 2 ganger ukentlig
Ved tegn til infeksjon ta blodprøver (CRP og leukocytter)
Dyrkningsprøver ukentlig: 1 prøvepensel fra ytre del av vagina og 1 prøvepensel fra rektum samt urindyrkning. Dyrkningsdiagnostikk se Kapittel 11
"Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende kvinner".
Ultralydundersøkelse med bedømmelse av fostervannsmengde ukentlig og med biometri hver 14. dag
CTG ved svangerskapsvarighet ≥28 uker

Ved svangerskapsvarighet <340 uker
Behandling

Før uke 200

Pasienten informeres om dårlig prognose. Lekkasje etter amniocentese har erfaringsmessig bedre prognose. Fostervannsmengden bør kontrolleres
etter noen dager. Dersom det foreligger anhydramnion/oligohydramnion kan svangerskapsavbrudd vurderes. Abortnemd bør brukes.

F.o.m. uke 200 t.o.m uke 226

Individuell vurdering med hensyn til behandling og innleggelse på sykehus. Dersom det ikke er infeksjonstegn kan pasienten kontrolleres poliklinisk.

F.o.m. uke 230 uke 336

Individuell vurdering med hensyn til innleggelse på sykehus
Steroidbehandling for å modne lungefunksjonen. Betametason 12 mg i.m, som gjentas etter 24 timer. Se for øvrig Kapittel 20 "Truende for tidlig

fødsel"3.
Tokolyse kan gis ved rier til en har fått full effekt av steroidbehandlingen. Ved chorioamnionitt er tokolyse kontraindisert. Behandlingsalternativer med
dosering finnes i prosedyre ved truende preterm fødsel.
Antibiotikaprofylakse.
Intavenøs antibiotika i 3 døgn: Benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) i.v. hver 4. time8. Ved penicillinallergi erstattes penicillin med clindamycin
(Clindamycin®) 900 mg i.v. hver 8. time eller erythromycin (Abboticin®) 500 mg i.v. hver 6. time.

Deretter Erythromycin (Abboticin® ) p.o. 250 mg x 4 i 7 døgn. Erythromycin bør gis selv om dyrkningsprøve fra cervix er negativ4,5.
Ved positiv dyrkningsprøve ved en av de ukentlige kontrollprøvene: Peroral antibiotika behandling etter resistens i 1 uke. Seponering. Fortsett med
ukentlige prøver til fødsel.

Forløsning vurderes ved 330 til 340 uker.

Ved svangerskapsvarighet f.o.m. uke 340 t.o.m uke 366

Ved klart fostervann anbefales forløsning innen 1-3 døgn.

Antibiotikaprofylakse: benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) i.v. hver 4. time i 3 døgn8 inntil negativt dyrkningssvar foreligger eller fødsel. Ved
penicillinallergi erstattes penicillin med clindamycin (Clindamycin®) 900 mg i.v. hver 8. time eller erythromycin (Abboticin®) 500 mg i.v. hver 6. time.
Ved misfarget fostervann skal kvinnen innlegges og fødselen igangsettes snarest mulig.
Klinisk vurdering med henblikk på abdominalsmerter, rier, feber og illeluktende fostervann
Dyrkningsprøve fra vagina og rectum. Måle temperatur og puls.

Mistenkt chorioamnionitt

Ved tegn til chorioamnionitt skal det startes antibiotikabehandling snarest7

Forslag til antibiotikabehandling;
Benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) i.v. hver 4. time og Gentamycin (Garamycin®, Gensumycin®) 5 mg/kg dosert én gang per døgn. Alternativt
Cefuroxim (Zinacef ®) 1,5g i.v. x 3 og Metronidazol (Flagyl®) 1g i.v. x 1.



Ved chorioamnionitt er forløsning indisert

Emneord

For tidlig vannavgang
Preterm vannavgang
PPROM
For tidlig fødsel
Preterm fødsel
Chorioamnionitt
Antibiotikabehandling
Steroidbehandling
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Truende for tidlig fødsel
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ICD-10

O47.0    Falske rier før utgangen av 37 svangerskapsuker

O34.3 Cervixinsuffisiens

O60 Preterm fødsel

Definisjoner 
For tidlig fødsel er fødsel før 370 uker.
Truende for tidlig fødsel er en uklar klinisk diagnose som inkluderer tilstander som kort livmorhals, rikelige kynnere, for tidlige rier,
spørsmål om vannavgang etc. 

I dette kapittelet bruker vi en behandlingsmessig avgrensing av truende for tidlig fødsel

1. Svangerskapsvarighet mellom 240 og 336 uker (individuell vurdering <24 uker)
2. Regelmessige rier + minst en av følgende:

a. Cervixpåvirkning
1. Cervix forkortet ved transvaginal ultralyd (<15mm)
2. Cervix palperes kort og myk
3. Cervix åpning palpatorisk

http://www.rcog.org.uk/index.asp? PageID=520


b. Vannavgang (se Kapittel 16 "Preterm vannavgang (PPROM"))

Forekomst/epidemiologi 
Forekomst av for tidlig fødsel (<370 uker) er tilsynelatende økende i Norge.

Etiologi/patogenese 
Ukjent. Ca 40 % skyldes infeksjon og mindre enn 10 % skyldes cervixinsuffisiens.

Risikofaktorer 
Viktigst er tidligere for tidlig fødsel. Bruk av risikofaktorer til å forutsi for tidlig fødsel har liten nytteverdi på grunn av lav sensitivitet og
høy falsk positiv rate1 (IV). 

Diagnostikk

Vaginal inspeksjon med bakterieprøve
Vaginal ultralyd - måling av cervixlengde
Eventuelt eksplorasjon - ikke ved vannavgang
CTG-registrering og klinisk bedømming av rieaktivitet
Ultralyd av fosteret (leie, fostervannsmengde, føtometri evt. blodstrømsmålinger)
Urinprøve (stix, evt. urindyrkning)

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Kvinner med truende for tidlig fødsel skal innlegges i sykehus på rett nivå.

Steroidbehandling 
Lungemodning med steroider gir økt overlevelse2 (I). Behandling gis ved truende fødsel mellom 240 og 336 uker. Individuell vurdering
mellom 230 og 236 uker. 

Fremgangsmåte 
Betametason 12 mg i.m, som gjentas etter 24 timer. Maksimal effekt inntrer etter 48 timer og avtar 7 dager etter behandling. Bør gis
selv om fødselen kan forventes før andre dose. Gjentatt behandling (>2 doser) er kontroversielt3. En tredje dose kan gis dersom
svangerskapsvarighet er <29 uker, pasienten har rier, og det er mer enn 7 døgn siden andre dose ble gitt (IV).

Bivirkninger 
Steroider bør ikke brukes ved systemiske infeksjoner. Vær oppmerksom på infeksjon og maskering av symptomer (spesielt ved
vannavgang). Hyperglykemi hos gravide diabetikere (tett kontroll av blodsukker). CTG forandringer (nedsatt variabilitet og reaktivitet)
kan ses og er mest uttalt 2-4 dager etter behandling4.

Tokolyse 
Indikasjon
Truende fødsel ved svangerskapslengde mellom 240 og 336 uker. Individuell vurdering mellom 230 og 236 uker. Tokolyse <23 uker
anbefales ikke. Hensikten med tokolyse er å utsette fødsel i noen døgn (I a) slik at fosteret kan få effekt av lungemodning med
steroider og/eller bli transportert til sykehus på rett nivå.

Kontraindikasjoner 
Tokolyse skal ikke gis ved mistanke om:

1. Morkakeløsning
2. Chorioamnionitt
3. Truende asfyksi

Behandlingsalternativer angitt i anbefalt rekkefølge

1. Atosiban5 
Første dose
Atosiban 7,5 mg/ml, 0,9 ml (hetteglass 0,9 ml) = 6,75 mg i.v. over minst ett minutt

Etterfølges umiddelbart av kontinuerlig infusjon 
Atosiban 7,5 mg/ml, (hetteglass 5 ml). 10 ml, dvs 2 hetteglass, fortynnes med NaCl 
0,9 %, Ringer eller glukose 5 %
Konsentrasjon på 0,75 mg/ml oppnås ved å trekke 10 ml fra 100 ml infusjonspose og erstatte dette med 10 ml konsentrat



a) Høydoseinfusjon i 3 timer: 18 mg/time = 24 ml/time
b) Lavdoseinfusjon i 16 timer: 6 mg/time = 8 ml/time
Til a og b 2 x 2 hetteglass = 20 ml konsentrat. For ytterligere 5 timer med tokolyse (til sammen 24 timer) lages ny fortynning: 5 ml = 1 hetteglass
konsentrat til 95 ml fortynningsvæske. Infusjon i 5-6 timer: 6 mg/time = 16 ml/time

Behandling gis inntil slutt på regelmessig riaktivitet. Behandling kan fortsette utover 24 timer, og ved vedvarende kontraksjoner gis tokolyse opptil 48

timer6.

2. Nifedipine7

En metaanalyse har vist at nifedipine er et bedre middel enn atosiban7. Det savnes studier der nifedipine er sammenliknet med placebo. Fordelen
med nifedipine er at det doseres per oralt, og det er billig. Ulempen er at det ikke er registrert som tokolytikum, og det er ikke konsensus om

behandlingsregimet6.

Dosering
Nifedipine 10 mg tabl. hvert 30. minutt i løpet av de første to timer, eller til riene forsvinner. Deretter gis nifedipine med langsom utskillelse (depot

tabl.) opp til 60 mg per dag avhengig av kontraksjoner6.

3. Indometacin6

Individuell vurdering som singelterapi 230-236. Kan brukes i tillegg til atosiban mellom 240 og 280 uker. Bør ikke gis >48 timer (prematur lukning av
ductus, oligohydramnion).

Dosering
Indometacin 100 mg supp som engangsdose, deretter 50 mg x 3 i inntil 48 timer.

Kontraindikasjoner
Ulcussykdom, astma, alvorlig nyresykdom.

Alternativ behandling4

4. Terbutalin8

Dosering 
Terbutalin 5 mg (= 2 ampuller á 5 ml) i 500 ml 5 % glukose. Start med en infusjonshastighet på 60 ml/time. Ved fortsatte rier økes
infusjonshastigheten med 30 ml/time hvert 10. minutt. Maksimal infusjonshastighet 150 ml/time. Ved stans av rier senkes infusjonshastigheten
gradvis. Dryppet bør seponeres etter et døgn.

Kontraindikasjoner
Hjertesykdom eller hyperthyreose hos mor. Relativ kontraindikasjon: Diabetes

Bivirkninger
Takykardi (mors puls bør ikke overstige 130-140 slag per minutt). Kvalme, oppkast, tremor. Obs. lungeødem.

Annen behandling 
Sengeleie
Sengeleie er ikke dokumentert som effektiv behandling og anbefales ikke9 (I a).

Cervical cerclage 
Bruken av cerclage for å forhindre for tidlig fødsel er omdiskutert. En systematisk oversikt10 (Ia) viste en signifikant reduksjon av
fødsel <34 uker ved cerclage. En Cochrane review11 (Ia) av de samme studiene konkluderte annerledes: "Bruken av cerclage skal
ikke tilbys kvinner med lav eller medium risiko for andre trimester abort/preterm fødsel". En randomisert kontrollert studie av cerclage
ved kort cervix (<15 mm etter ultralyd ved 22-24 uker) viste ingen reduksjon av for tidlig fødsel (<33 uker)12 (Ib). 

Cervical cerclage anlegges vanligvis i narkose med tilgang fra skjeden (ekstern cerclage ad modum Shirodkar eller Mac Donald). Intern
cerclage anlegges ved laparotomi eller laparoskopi og kan legges før inntrådt graviditet. Er intern cerclage godt dokumentert at er
bedre enn ekstern? Når skal det brukes? Anbefalt tidspunkt for elektiv ekstern cerclage er 13-14 uker. Cerclage bør ikke legges etter 26
uker. Enkeltdose antibiotika (f.eks. erytromycin eller clindamycin) under inngrepet er anbefalt. Etter 20 uker er det vanlig å gi tokolyse
(f.eks indometacin) i forbindelse med inngrepet. Ekstern cerclage fjernes ved etablert fødsel og senest ved 380 uker. Ved PPROM
fjernes tråden ved etablerte rier eller mistanke om chorioamnionitt og senest ved 340 uker. Ved intern cerclage må barnet forløses
med keisersnitt (eller keisersnitt minor). 

Elektiv cerclage (primær cerclage) brukes hos kvinner som har fått diagnosen cervix-insuffisiens. På tidspunktet for inngrepet har hun
ingen symptomer på truende abort eller for tidlig fødsel (rier, vannavgang, påvirkning av cervix).



Akutt cerclage (sekundær cerclage) er et inngrep på kvinner som har tegn på truende abort eller for tidlig fødsel (kort cervix eller
cervix forkorting over flere ultralydmålinger, hyppige kontraksjoner, palpatorisk åpning av cervix).

Nødcerclage er et inngrep på kvinner som er i fødsel (etablerte rier, vannavgang, cervixåpning med bukende vannblære).

Vi anbefaler at cerclage bare brukes hos et fåtall kvinner med spesielle indikasjoner. Indikasjonene er vanskelig å definere. Sikker
gevinst synes å ligge hos kvinner som har senabortert eller født for tidlig flere ganger, der årsaken antas å være cervixinsuffisiens
(livmorhalsen åpnet seg uten smertefulle rier og uten påvist infeksjon). 

Elektiv cerclage utføres på bakgrunn av sykehistorien etter individuell vurdering.

Akutt cerclage kan brukes hos kvinner med en tidligere senabort eller for tidlig fødsel der ultralydmålinger av cervix har vist en
forkorting over tid, og/eller cervix <15 mm før 24 uker (ikke publiserte data, men anbefaling fra en engelsk ekspert). Ved kort cervix
uten sykehistorie er det ikke dokumentert effekt av cerclage12 (Ia). Nytteverdi av cerclage ved tvillingsvangerskap er ikke dokumentert.

Nødcerclage har dårlig prognose og anbefales ikke.

Cervikalt pessar
Cervikalt pessar brukes ved enkelte avdelinger13. Nytteverdi er ikke dokumentert (IV).

Spesiell oppfølging av kvinner med høy risiko 
Tidligere senabort eller for tidlig fødsel 
Kvinner med tidligere senabort eller fødsel før 32-33 uker bør følges av spesialist i neste svangerskap. Ultralydmålinger av cervix hver
2.-3. uke (fra 18-20 uker til 32-34 uker) kan brukes dersom funnene kan ha behandlingsmessige konsekvenser f. eks. steroidbehandling
eller dersom avdelingens rutiner er innleggelse (lang reisevei) eller bruk av akutt cerclage (se over). 

Laserkoniserte
Laserkoniserte trenger ikke spesiell oppfølging i første svangerskap etter konisering med mindre de har senabort eller for tidlig fødsel i
sykehistorien (se over).
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Innledning
Definisjon
Undersøkelse med cardiotokografi i svangerskapet

Forekomst
Antenatal CTG er svært utbredt undersøkelse ved risikosvangerskap hvor tilstanden til fosteret skal vurderes. Eksempler på
risikosvangerskap er: Veksthemning hos fosteret, kvinnen kjenner færre fosterbevegelser, hypertensive sykdommer, diabetes,
blødning i svangerskapet og flerlingsvangerskap.

Spørsmålsstilling
Fører antenatal CTG i risikosvangerskap til bedre fødselsutkomme sammenliknet med andre måter å vurdere tilstanden til fosteret på?

Dokumentasjon
Litteratursøk
Det ble kun søkt etter kontrollerte studier og fire av treffene viste seg å være relevante1-4.



Vurdering av søk
Den ene studien1 er en systematisk oversikt som inkluderte fire studier med til sammen 1 588 kvinner. Antenatal CTG ble
sammenliknet med andre måter å vurdere fosteret på. De fire studiene inkluderte kun risikogravide. Antenatal CTG hadde ingen
signifikant effekt på perinatal sykelighet eller dødelighet. Det var en trend mot høyere perinatal dødelighet i CTG-gruppa (OR 2.85 95
% KI 0.99-7.12). En av studiene viste at det ble færre intervensjoner i CTG-gruppa (Ia) De fire studiene er fra 1982-1985. Man kan
ikke uten videre overføre 20 år gamle resultater til dagens praksis. Vi vet ikke om CTG-strimlene ville blitt tolket på samme måte i dag,
eller om konsekvensene av tolkingen ville vært den samme. Til tross for at antenatal CTG er i utstrakt bruk, finnes det svært lite
forskning om hvilken nytteverdi undersøkelsen har. 

Den andre studien inkluderte 426 kvinner og sammenliknet dopplerundersøkelse av navlesnorsarterien med antenatal CTG i
svangerskap hvor det var påvist at fosteret var lite i forhold til gestasjonsalderen (small-for-gestational-age)2. Kvinnene randomisert til
dopplerundersøkelse hadde gjennomsnittlig færre undersøkelser, innleggelser i graviditeten, induksjoner og akutte keisersnitt pga føtal
distress sammenliknet med kvinnene som ble randomisert til antenatal CTG (Ib).

Den tredje studien var en systematisk oversikt som inkludete ni studier med til sammen 4838 kvinner. Den vurderte effekten av
vibroakustisk test i kombinasjon med antenatal CTG3. Den konkluderte at vibroakustisk stimulering av fosteret reduserte andelen ikke-
reaktive CTG-tester og reduserte varigheten av CTG-registrering (Ia).

Den fjerde studien var en systematisk oversikt som inkluderte tre studier med til sammen 1100 kvinner. Den vurderte effekten av
manipulering av fosteret i kombinasjon med antenatal CTG4 og fant at manipulering av fosteret ikke førte til færre ikke-reaktive CTG-
tester (Ia)

Klassifikasjon av antenatal CTG (FIGO)

Klasse Basalfrekvens Variabilitet
(papirhastighet 

1 cm/min)

Deselerasjonar Akselerasjonar

Normal 
CTG

110-150 slag/min. 5-25 slag/min. Tidlige deselerasjoner.
Variable deselerasjoner med tap av

<60 slag og som varer <60 sek
(ukompliserte)

Til stede

Avvikende
CTG

100-110
150-170

kort bradykardi-
episode

>25 slag/min. uten
akselerasjoner.

< 5 slag/min > 40
min.

Variable deselerasjoner
med slagtap >60 slag som varer <60

sek.
(ukompliserte)

Manglende akselerasjoner ved ellers
normal CTG synes ikke å ha noe å si

Patologisk
CTG

150-170 slag /min og
nedsatt variabilitet

>170 slag/min.
Vedvarende
bradykardi

<5 slag/min. >60
min.

Sinusoidalt
mønster

Gjentatte sene deselerasjoner.

Variable deselerasjoner som varer >
60 sek.

(kompliserte)

Preterminalt
CTG

CTG mønster med fullstendig fravær av variabilitet/reaktivitet med eller uten deselerasjoner eller bradykardi

To eller flere avvikende parametre gir et patologisk CTG!

Anbefalinger

Nytteverdien av antenatal CTG er ikke dokumentert, likevel er undersøkelsen i utstrakt bruk. Antakelig bør bruken reduseres. I risikosvangerskap med
for eksempel blødning, preeklampsi og flerlingsvangerskap kan antenatal CTG fortsatt være en del av vurderingen (C)
I svangerskap hvor det er mistanke om foster som er for lite i forhold til svangerskapsvarighet, er dopplerundersøkelse av navlesnorsarterien antakelig
en bedre undersøkelse enn antenatal CTG (A)
Vibroakustisk stimulering i kombinasjon med antenatal CTG fører til færre ikke-reaktive tester (A)
Antenatal CTG tolkes etter FIGO sine kriterier, og det brukes en papirhastighet på 1 cm/min (C)
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Computert basert CTG analyse er i økende bruk fordi den fjerner den subjektive faktor i bedømmelse av CTG-mønsteret.
Søkestrategi: Søkt i Medline Pubmed, Embase, The Cohrane Central register of controlled trials database.

Dokumentasjon
Nytten av disse systemene er ennå ikke dokumentert i større prospektive, kontrollerte randomiserte kliniske studier hvor computer
basert analyse sammenlignes med visuell bedømning. Men basert på analyser av nesten 74000 registreringer, er det vist en nær
sammenheng mellom risikoen for fosterdød og føtal acidemi og patologisk resultat av computeranalysen. FDA i USA har godkjent et
slikt system (Sonicaid system 8002)1

(B). 

Det er særlig i to situasjoner der computerbasert analyse er nyttig

1. Som støtte i bedømmelse av fostre med lav gestasjonsalder (26-32 uker)2

2. Når man kan være i tvil om kortidsvariabiliteten, uansett gestasjonsalder over 26 uker. Computerberegnet korttidsvariabilitet må være >3ms., ellers

øker risikoen for acidose. Denne risiko øker med avtagende korttidsvariabilitet1,3 (B)

Som alle systemer/metoder for fosterovervåkning må computerbasert analyse av CTG bedømmes i en samlet klinisk sammenheng.

Kilder
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Innledning
Definisjon

Innkomst-CTG innebærer at kvinnen får gjort en CTG av 20-40 minutters varighet ved innleggelsen i fødeavdelingen. Da testen ble innført på 1980-

tallet, var hensikten å oppdage truete fostre raskt, og selektere dem som ville ha nytte av kontinuerlig elektronisk fosterovervåking1. Alternativet til
innkomst-CTG er auskultasjon med jordmorstetoskop eller dopplerutstyr.

Forekomst

Innkomst-CTG er rutine for alle kvinner ved de fleste fødeavdelinger i Norge. Noen få fødeavdelinger/fødestuer tar ikke testen på kvinner som ikke har
noen risikofaktorer, og hvor fosterhjertelyden er normal ved innkomsten.

Spørsmålsstilling

Fører rutinemessig innkomst-CTG til bedre fødselsutkomme sammenliknet med auskultasjon ved innleggelse i fødeavdelingen?

Dokumentasjon 
Litteratursøk
Det ble kun søkt etter systematiske oversikter og kontrollerte studier, en systematisk oversikt2 og tre randomiserte, kontrollerte studier
ble funnet3-5. En systematisk oversikt er under utarbeiding i Cochranebiblioteket6.

Vurdering av søk
Den systematiske oversikten2 inkluderte de tre randomiserte kontrollerte studiene3-5 samt 11 observasjonsstudier.

De tre randomiserte, kontrollerte oversiktene var gjort i Skottland3,5 og Irland4 og omfattet 11 259 lavrisikofødende. Meta-analyse av
de tre studiene fant at kvinnene som ble randomisert til innkomst-CTG oftere fikk epiduralanalgesi (RR 1.2 95 % KI 1.1-1.4),
kontinuerlig CTG-overvåking (RR 1.3 95 % KI 1.2-1.5) og skalpblodprøve av fosteret (RR 1.3 95 % KI 1.1-1.5) sammenliknet med
kvinnene som ble randomisert til auskultasjon ved innkomst. Det var en ikke-signifikant trend mot flere keisersnitt (RR 1.2 95 % KI 1.0-
1.4) hos kvinnene som ble randomisert til innkomst-CTG. Det var ingen forskjeller i de andre utfallsmålene (stimulering av fødsel,
perinatal dødelighet, resusitering av barnet, nyfødtkramper, Apgar score <7 fem minutter etter fødselen og overflytting til
nyfødtavdeling). I de inkluderte studiene var en høy andel av CTG´ene tatt ved innkomst vurdert som unormale (22-32 %). Dette har
antakelig ført til at en stor andel av kvinnene ble liggende med kontinuerlig CTG-overvåking, noe som kan føre til flere inngrep i
fødselsforløpet uten at de neonatale utfallene blir bedre7.

De 11 observasjonsstudiene omfattet 5831 kvinner, de fleste studiene inkluderte både lavrisiko- og risikokvinner. Det ble vurdert i
hvilken grad innkomst-CTG kunne forutsi utfall som operativ forløsning på indikasjon føtal distress, keisersnitt på indikasjon føtal
distress, Apgar score <7 fem minutter etter fødselen, føtal distress, resusitering av barnet og overflytting til nyfødtavdeling. Innkomst-
CTG viste seg å ha svært dårlige prognostisk verdi med hensyn til å forutsi disse utfallene.

Vi vet ikke om resultatene fra disse studiene kan overføres til norske forhold ettersom vi ikke vet hvor stor andel av innkomst-CTG´ene
som blir vurdert som unormale og heller ikke hvilken klinisk konsekvens dette har. Det er likevel ingen grunn til å tro at rutinemessig
innkomst-CTG hos lavrisikofødende vil føre til bedre fødselsutfall selv om en mindre andel av CTG-strimlene blir vurdert som
unormale.

Anbefalinger

Innkomst-CTG anbefales ikke hos lavrisikofødende (A)

Hos risikofødende kan innkomst-CTG være et hjelpemiddel i vurderinga av hvor intensiv fosterovervåkinga skal være (C)



Emneord

Innkomst-CTG
Cardiotokografi
Fosterets tilstand
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Innleiing : 
Målsettinga med overvaking av foster under fødselen, er å minska den perinatale mortaliteten og den nevrologiske
langtidsmorbiditeten som er relatert til intrapartal fosterasfyxi . Ved hjelp av ulike metodar for fosterovervaking er målet å oppdaga
hypoxi under fødselen, og kunna forhindra utvikling av metabolsk acidose og celleskade p.g.a. dette.

Det er no internasjonal konsensus om definisjon av ei intrapartal hypoxisk hending som årsak til Cerebral Parese (2):

Hovedkriteria :

1. Evidens for metabolsk acidose under fødselen ved blodprøve frå navlearterie etter fødsel eller svært tidleg neonatal blodprøve der pH < 7,00=""
og="" bd="">> 12 mmol /l

2. Tidleg alvorleg eller moderat neonatal encephalopati hjå foster som > 34 vekers gestasjonsalder.
3. Cerebral parese av typen spastisk quadriplegi eller av dyskinetisk type.

Vidare kriterier som til saman indikerer ei intrapartal hending som årsak , men som i seg sjølv er uspesifikk er :

1. Ei hending som kan føra til hypoxi, like før eller i samband med forløysinga. ( t.d. uterusruptur, placentaløsning, navlesnorsframfall eller føtal blødning)
2. Akutt og vedvarande påverking av fosterhjartefrekvensen, i samband med ei hypoxirelatert hending. Før dette må hjartefrekvensen ha vore normal.
3. Apgar score 0-6 i meir enn 5 minutt etter fødselen.
4. Teikn til påverking av fleire organ i neonatal perioden.
5. Tidlege avvik ved nevroradiologisk undersøking av hjernen som tyder på ei akutt hending.

Alle 3 hovedkriteria skal liggja føre om ei intrapartal hending skal kunna seiast å vera årsak til cerebral parese. Om ein ikkje har
blodgassdata, kan ein ikkje slå fast at ein intrapartal asfyxi er årsak til CP, av di påvist metabolske acidose ved fødsel er essensielt for

http://www.blackwell-synergy.com/loi/bjo


å kunna slå fast dette.( Imidlertid vil 2 % av nyfødde ha metabolsk acidose ved fødsel, men 90 % av desse utviklar ikkje CP). Alle
faktorar under punkt 4-8 må liggja føre for å kunna slå fast at asfyksiprosessen starta i samband med fødselen.

Berekning av base deficit

Bestemmelse av base deficit (BD) står sentralt i vurderinga av om eit foster har utvikla ein metabolsk acidose ved fødsel. BD er ein parameter som ikkje vert målt
direkte i blodprøven, men kalkulert ut frå målt pH og p CO2. Det finnest ulike formlar for berekning og BD vil kunna variera mykje for ein gitt pH og p CO2
avhengig av kva for formel som vert nytta.

For nyfødte vert det tilrådd berekning av base deficit som inkluderer ekstracellulær- rommet (BD ecf). I litteraturen er Siggaard Andersen`s algoritme for
beregning av BD ecf tilrådd [20]. Denne formelen vart også brukt i Plymouth studien og i den svenske multicenter studien.

Sjekk kva for formel ditt syre base apparat brukar for berekning av BD.ecf

Dokumentasjon:
Anbefalingane våre byggjer på systematiske oversikter frå The Cochrane Library, søk i databasar som Pubmed , Medline, Embase,
Ovid og ikkje minst på det grundige arbeidet som vart gjort av RCOG då dei utarbeidde Storbritannia sine retningsliner for elektronisk
fosterovervaking: " The use of electronic fetal monitoring " som vart publisert av National Institute for Clinical Excellence i mai 2001,
og som kan lastast ned frå www.nice.org.uk/ (1)
Der har dei systematisk gått gjennom og kritisk vurdert tilgjengeleg litteratur, studiar og artiklar om emnet, og kome med graderte
anbefalingar.

Dei studiar som er gjort til no har ikkje greidd å visa at CTG - overvaking åleine fører til redusert perinatal mortalitet eller reduksjon i CP
som kan relaterast til fødsel. Ein randomisert kontrollert studie viser at CTG er betre til å predikera alle typar acidose, samanlikna med
intermitterande auskultasjon (1). Den einaste signifikante skilnaden ein finn ved bruk av kontinuerleg CTG i høve til intermitterande
auskultasjon, er færre born med neonatale krampar(1). Men dette finn ein berre om CTG samstundes vert kombinert med måling av
skalp-pH

Dette såg ein og ved den systematiske gjennomgangen som vart gjort av Cochrane.(3) Korkje neonatale krampar eller metabolsk
acidose som einaste kliniske parameter er prediktiv for prognose på lang sikt, men metabolsk acidose inngår som 1 av 3 parametrar i
vurdering av intrapartal hypoxi som årsak til CP(2) . Samstundes er der ein signifikant auke i akutte sectio og operative vaginale
forløysingar ved bruk av kontinuerleg CTG (1).

Når det gjeld CTG kombinert med ST-analyse av foster-EKG, ligg det føre ei rekkje dyreeksperimentelle studiar, observasjonsstudiar
(4,5,6,23,24 ,25) og 4 randomiserte kontrollerte studiar (7,8,21,22) med til saman over 9671 fødslar. Cochrane meta - analyse (10) av
dei 3 randomiserte studiane (8872 fødslar) viser at ved å nytta CTG+ST analyse er det signifikant færre born som vert fødde med
metabolske acidose ( CTG + ST-analysegruppa 32/4092 ,CTG-gruppa: 49/4116, RR=0,64 CI=0,41-1,00, data fra 8108 nyfødte.
Samstundes ser ein reduksjon i talet på vagianale operative forløysnigar RR 0.87, 95% CI 0.78-0.96 
Det er påvist ein reduksjon i talet på barn med neonatal encefalopathy II-II .I CTG + ST-analysegruppa 4/4452 mens i CTG- gruppa:
13/4384, RR=0,33 CI=0,11-0,95. 
Cochrane databasen har i 2006 kome med anbefaling om å nytta metoden i fødselsovervakning av trua foster(10).

Vurderingar : Ut frå den dokumentasjonen me har lagt til grunn, vurderer me dokumentasjonen som ligg til grunn for anbefalingane
som grad Ia-II.

Anbefalingar :

Intermitterande auskultasjon :
For friske kvinner med ukompliserte svangerskap bør me tilby overvaking i aktiv fødsel ved hjelp av intermitterande auskultasjon. ( A)
Dette skal gjerast etter ein kontraksjon og i minst 60 sekund ved hjelp av jordmorstetoskop, doppler eller ekstern-CTG.
I opningsfasen skal ein lytta kvart 15. - 30. minutt
I utdrivingsfasen minst kvart 5.minutt.

Intrapartum CTG-overvaking : (B)

Dersom ein ved intermitterande auskultasjon påviser 
Basalfrekvens < 110="" eller=""> 150,
eller decelerasjonar
bør ein gå over til elektronisk fosterovervaking.
Dette bør og vera basisovervaking ved risikofødslar. Me veit at ein del risikofaktorar i svangerskap og fødsel er assosiert med auka
incidens av CP, perinatal død og neonatal encephalopati ( 1 )
Dette kan vera p.g.a. :

Risikofaktorar hjå mor, t.d : Risikofaktorar hjå foster ,t.d: Risikofaktorar under fødsel, t.d:

http://www.nice.org.uk/


Preeklampsi Vekstretardasjon Stimulering med oxytocin

Diabetes Prematuritet Epiduralanalgesi

Overtidig svangerskap Oligohydramnion Rikeleg vaginalblødning

Tidlegare alvorlege kompl. ved
svangerskap eller fødsel

Unormale funn ved Doppler-u.s. i art.
umbilicalis

Langvarig vannavgang

Indusert fødsel Immunisering Feber hjå mor

Tidlegare sectio Tvillingsvangerskap Fostervatnet vert missfarga

Andre medisinske sjukdommar Setepresentasjon Protrahert forlaup

Blødning før fødsel Missfarga fostervatn  

CTG kan genererast via ultralydmetodikk : Ekstern CTG,
eller via intern elektrode på foreliggande fosterdel etter at fosterhinnene er rumperte: Intern CTG
I tillegg må riaktiviteten registrerast. Det er ein føresetnad for CTG-tolking at endringar i fosterhjartefrekvensen vert vurderte i høve til
riaktivitet. 
Me anbefaler CTG-tolking etter FIGO sine retningsliner ( 11). Dette då det er denne tolkinga som ligg til grunn for konseptet med
overvaking ved hjelp av CTG + ST-analyse av foster-EKG som vert omtala seinare.

Klasse Basalfrekvens Variabilitet
(papirhastighet 1
cm/min)

Deselerasjonar Akselerasjonar

Normalt CTG 110-150 slag/min. 5-25 slag/min. Tidlege uniforme
deselerasjonar.

Ukompliserte variable
deselerasjonar 
Med slagtap < 60="">

Til stades

Avvikande CTG 100-110
150-170
kort bradykardi episode
<100 slag min="">3min
<80 slag min="">2min

 

 

>25 slag/min. (saltatorisk
mønster)

< 5="" slag/min=""> 40
min.

Ukompliserte variable
deselerasjonar 
Med slagtap > 60 slag

Manglande
akselerasjonar ved elles
normalt CTG synest ikkje
å ha noko å seia

Patologisk CTG >170 slag/min.
Vedvarande bradykardi
<100 slag min="" i="">10
min
< 80="" slag/min="" i="">
3 min utan stigande
tendens

 

 

< 5="" slag/min.=""> 60
min.

Sinusoidalt mønster

Gjentekne uniforme seine
decelerasjonar.

Kompliserte variable
deselerasjonar 
(som varer > 60 sek.)

 

Preterminalt CTG CTG mønster med fråvær av variabilitet ( < 2="" slag="" in)="" med="" eller="" utan="" deselerasjonar=""
eller="">



2 eller fleire avvikande parametrar gjev eit patologisk CTG !

Ved evaluering av intrapartum CTG og planlegging av den vidare handtering av fødselen, må heile den kliniske
fødesituasjonen vurderast.

Intrapartum CTG er tilstrekkeleg for å vurdera fosteret sin tilstand under fødselen dersom CTG er normalt eller preterminalt. Men både
avvikande og patologisk CTG kan liggja føre både hjå friske og hypoxiske foster. Ofte må ein difor nytta seg av tilleggsovervaking 
( føtal blodprøve, eller ST- analyse ) for å finna foster som held på å utvikla hypoxi ,slik at ein kan intervenera i fødselen før fosteret
utviklar metabolsk acidose.

Føtal blodgassanalyse: (A)
Ved missanke om fosterasfyxi under fødsel ( avvikande / patologisk CTG ), gjev føtal blodgassanalyse tilleggsopplysingar om
tilstanden til fosteret. Metoden vart introdusert i 1962 og er basert på pH - analyse av fosterskalp - blod. For å kunna skilja mellom
respiratorisk acidose ( CO2-opphoping ) og metabolsk acidose ( lactacidemi) , har det seinare blitt fremja krav om at ein skal gjera
fullstendig blodgassanalyse, inkludert Bdef. Dette byr ofte på praktiske problem, samstundes som normalverdiar av Bdef. i
fosterskalpblod ikkje er evaluert i kliniske studiar. I den seinare tid har ein utvikla " bedside tests " for å måla laktat i fosterskalpblod.
Det trengs då mindre blod, og ein får raskare svar. Metodane synest å vera likeverdige (12) Det pågår no ein randomisert kontrollert
studie som samanliknar pH og laktat som parametrar i høve til neonatalt utkome. Resultata er forventa publisert i 2006-2007 
( framleis ikkje publisert april 2008).

Ulemper med metoden :
Teknisk krevande
Overvakinga er ikkje kontinuerleg, det trengs ofte fleire blodprøvar.
Dersom ein berre måler ph , skil ikkje dette mellom respiratorisk og metabolsk acidose.

Tyding av analyseverdiar : ( 1 ) ( C )
ph > 7,25 : normal
ph 7,21 - 7,24 : preacidotisk, ny prøve etter 15- 30 min., eller vurder forløysing om det har
vore raskt fall sidan sist prøve.
ph 7,20 : acidotisk / patologisk

Tolking av laktatverdiar avheng av kva type laktatmålingutstyr ein har.

Analysesvara må vurderast saman med CTG, framgangen i fødselen og klinikken elles.
Dersom det er sterkt patologisk CTG, t.d. langvarig bradykardi ,skal ein ikkje bruka tid på blodprøvetaking.

Kontraindikasjonar mot føtal blodprøve: ( B)
Infeksjon hjå mor, som HIV eller Hepatitt
Risiko for blødningstendens hjå fosteret ( hemofili, trombocytopeni )

Ein nyleg gjennomført multisenter observasjonsstudie har samanlikna føtal blodgass - anlyse og CTG med ST- analyse som indikator
for intrapartal asfyksi hos fullborne born med metabolsk acidose i navlearterie. Ein fann godt samsvar mellom metodane (13) 
Dersom ein overvakar fødselen med CTG + ST- analyse av foster- EKG er det mindre trong for føtal blodgass - analyse i tillegg. ( 10
)

CTG + ST - analyse av foster - EKG. " STAN " : ( A ) 
Dette inneber kontinuerleg elektronisk overvaking under fødsel, der ein kombinerer tradisjonell intern CTG- registrering med automatisk
analyse av foster-EKG ( ST- segmentet )

STAN (ST- analyse)- overvaking er ein ny metode som er utvikla på 90 - talet, for kontinuerleg overvaking ved risikofødslar. Metoden
inneber kontinuerleg CTG- registrering, og i tillegg automatisk analyse av ST segmentet i fosteret sitt EKG- kompleks, det segmentet
som gjev informasjon om "oksygeneringa" i hjarta. Ved å analysera fosteret sitt EKG i tillegg til CTG , aukar spesifisiteten av
overvakinga, d.v.s. at ein får betre tolking av unormale CTG - mønster. Ein må nytta intern elektrode , noko som inneber at
fostervatnet må vera gått spontant eller det vert gjort amniotomi

Føtal metabolisme er primært basert på glukose som substrat. Ved normale tilhøve, med tilfredstillande surstoffmengde, nyttar
fosteret aerob metabolisme. Ved surstoffmangel aktiviserer fosteret forsvarsmekanismar som i det lengste prøver å oppretthalda
energibalansen. I fyrste fase : hypoksemi - fasen, påverkar oksygenmangel berre arterieblodet. Fosteret har ressursar til å forsvara
seg. Dersom fosteret framleis ikkje får nok surstoff ,vil det gå til neste fase: hypoksi - fasen. Surstoffmangel påverkar dei perifere
organa, sidan fosteret prøver å spara oksygen til sentrale vitale organ som hjarte, hjerne og binyrer. Ved hypoksi vert stresshormona



adrenalin og noradrenalin aktiverte, og dette aukar sirkulasjonen i dei viktige sentrale organ ( redistribusjon av flow ).Dessutan
stimulerer stresshormona betareceptorar, som fører til glykogenforbrenning, d.v.s. anaerob metabolisme. Dersom surstoffmangelen
utviklar seg vidare , vert sentrale organer påverka : asfyksi - fasen. Fosteret forsvarer seg no med maksimal aktivering av det
sympatiske nervesystemet og ytterlegare frigjering av stresshormon. For å oppretthalda myocardiell funksjon og indirekte
hjernefunksjon, er fosteret no avhengig av myocardiell glycogenolyse, gjennom anaerob metabolisme. Dette er ein kritisk situasjon for
fosteret, då energireservane er begrensa, og den energi som vert frigjort ved anaerob metabolisme er mykje lågare (2 ATP/glukose)
enn ved aerob metabolisme (36 ATP/glukose) .

Ved glykogenolyse vert det og frigjort kalium (K+) som fører til endring i ST- segmentet i fosteret sitt EKG. ST-segmentet vert
høgare(14), og systemet bereknar auken ved å samanlikna T- bølgehøgda med høgda av QRS- komplekset (T/QRS ratio)
Samstundes vert det produsert H+ ion og laktat som fører til utvikling av metabolsk acidose. Systemet analyserer og ST- segmentet si
form i høve til basislinja , og dette kan bli bifasisk(15). Fysiologien bak bifasiske ST -endringar, er relatert til situasjonar der
hjartemuskulaturen ikkje er i stand til å ragera adekvat på det mekaniske kravet han vert utsett for, og det vert ubalanse mellom
endocard og epicard. Endokardiet er maksimalt dilatert medan blodperfusjonen er lågast, og ST segmentet endrar forma og vert
bifasisk(16). Det ser ein i situasjoner som : feber hjå mor, prematuritet, infeksjonar, myocardiell dystrofi, men og i tidleg fase av akutt
hypoksi, eller ved kronisk hypoxi.

STAN systemet analyserer ST - endringane automatisk, slik at ein får informasjon om det ligg føre ST-stigning (T/QRS
stigning) eller bifasiske endringar.

Figur 2: EKG: ST- segmentendringar fra Sundstrøm et all (17)  

 

Det er viktig at ein koplar til STAN overvakinga tidleg i fødselsforløpet, før fosteret har mista ressursar under hypoksiutviklinga. Dette
då eit foster som på førehand har vore utsett for hypoksi viser mindre utalte reaksjonar på hypoksi , då det har nedsett evne til å
forsvara seg.

Sjølve CTG vert klassifisert etter FIGO sine kriterier(11) (sjå avsnittet om intrapartum CTG) i 4 grupper:

1. Normalt
2. Avvikande
3. Patologisk
4. Preterminalt

*Om CTG er normalt: ser ein bort frå eventuelle ST hendingar, då det kan liggja føre som ein del av fostret sitt uttalte aktivitetsnivå.
*Om CTG er preterminalt: skal ein forløya straks, og ein treng ikkje vidare informasjon
*Om CTG er avvikande eller patologisk bruker ein retningslinjer for ST- analyse

Tabell 1: Retningslinjer for STAN analyse:
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=132990&subid=0

STAN analyse

 CTG

ST Avvikande Patologisk ¤

Episodisk T/QRS stigning
(varighet < 10="">

▪ > 0.15 frå basislinje ▪ > 0.10 frå basislinje

Basislinje T/QRS stigning ▪ > 0.10 frå basislinje ▪ > 0.05 frå basislinje

/WebHandlers/index.gan?id=132990&subid=0 


(varighet ≥ 10 min)

Bifasisk ST* ▪ 3 bifasiske ST- hendelsar i
loggen

▪ 2 bifasiske ST- hendelsar i loggen

* Bifasisk ST: ST segment depresjon med komponent av ST under EKG si basislinje.

 

Om retningslinjene CTG + ST tilseier tiltak, skal det i opningsfasen vera anten å behandla årsaka til hypoksiutviklinga hjå fosteret (t.d.
hyperstimulering, feber hjå mor, hypotoni hjå mor), eller om ein ikkje finn noko årsak som ein kan behandla, skal ein helst forløysa innan
20 minutt. Likeins dersom tiltaka ikkje raskt fører til betre CTG.
I utdrivningsfasen er forløysing straks det einaste rette , om det ligg føre CTG + ST- kriterier som tilseier tiltak.

Ved patologisk CTG og normal ST ved starten av ST-registrering: Obs. usikker ressursstatus hjå fosteret. Søk mulige
tillegsopplysingar (sjekk for reaktivitet, evt. skalpprøve). Ein rår til tett oppfølging

Ved forverring frå eit patologisk CTG-mønster til eit anna patologisk CTG-mønster, men normal ST : Her rår ein til tett oppfølging.

Ved patologisk CTG og normal ST i 2.stadium (m.m.10 cm ) bør barnet vera født innan 90 min. I denne situasjonen bør aktiv
trykking ikkje overstiga 60 min.

Feber hjå mor kan skuldast infeksjon. Fosteret sine ressursar kan bli brukt opp og det kan henda at det ikkje kjem ST- hendelse. I ein
slik situasjon må ein spesielt vera merksam på tidsfaktoren, fødselsforløpet og endringar i CTG-mønsteret.

Tidsintervall mellom bifasiske ST-hendelsar skal relaterast til det aktuelle CTG-mønsteret knytta til ST- hendelse.

Krav til signalkvalitet: 10 kryss på 10 min. og max. 4 min. utan kryss

  

Vilkår for å bruka STAN overvaking:

Metoden er til no berre testa for foster > 36 veker
Kvinna må vera i aktiv fødsel.
Fostervatnet må ha gått spontant eller det er gjort amniotomi. 
Fødselen er i opningsstadiet, eller seinast i 2.stadium før ein startar
trykking 
Ingen kontraindikasjon mot skalpelektrode

Ved starten av ST-analyse:

Klassifiser CTG
Sjekk om fosteret er reaktivt ( t.d.akselerasjon ved tilkopling av skalpelektrode / palpasjon )
Sjekk signalkvalitet
Sjekk i loggen korti basislinje T/QRS er bestemt.

Andre viktige moment:

Sørg for god ri-registrering
Kontroller at foster-EKG ser normalt ut
Ein bør vera ekstra på vakt når T/QRS kvoten er høg (> 0,25) alt ved starten av registreringa.
Ved preterminalt CTG er det alltid indisert med umiddelbar forløsning, utan omsyn til om det kjem ST-hendelse eller ikkje
Total klinisk vurdering er alltid det viktigaste !

Indikasjon for CTG + ST-analyse.



Dersom avdelinga har høve til CTG + ST- analyse anbefaler me at dette vert kopla til når der er indikasjon for nøyare overvaking med
intern CTG ( sjå indikasjonar under avsnittet om CTG ). Dette då det er viktig å koma igang med ST- analysen tidleg i fødselselen, før
fosteret har brukt opp ressursane sine

(A) CTG + ST analyse er den best dokumenterte metoden for å oppdaga truande asfyksi, og den vert anbefalt til bruk på større
fødeavdelingar som har god nok beredskap til å utføra operativ forløysing innan 20 minutt (kvinneklinikkar). Bruk av STAN
forutset kvalitetssikra opplæring med sertifisering, kontinuerlig oppfølging og undervising.

Me vil anbefala at den enkelte fødeinstitusjon utarbeider retningsliner for klassifisering av normalfødsel og risikofødsel, og retningsliner
for kva risikofødslar som skal ha CTG-overvaking , kor intensiv denne skal vera , og retningsliner for evt. overvaking med CTG + ST-
analyse.

Det bør og vera prosedyrar som sikrar at det vert kvittert på CTG / STAN- registreringar. 
Likeeins bør avdelingane ha ein strategi for langtidslagring av CTG/ STAN- registreringar.
Dessutan bør alle fødeinstitusjonar driva regelmessig undervisning om CTG / elektronisk fosterovervaking for å redusera fåren for
feiltolking (18)

Blodprøve frå navlesnor etter fødsel (2) (A):
Blodgass- analyse frå navlearterie er den einaste objektive parameter ein har til å vurdera om fosteret har vore utsett for hypoxi under
fødselen. Blodgass- analyse frå navlevene kan dessutan seia noko om kor langvarig og alvorleg hypoxien har vore. Me rår difor til at
det vert teke blodprøvar frå navlesnor i alle høve dersom :

Det har blitt utført akutt sectio
Det har blitt gjort operativ vaginal forløysing
Det har blitt teke føtal blodprøve under fødselen
Fødselen har blitt overvaka med CTG + ST- analyse
Barnet er dårleg ved fødselen.

Normale syrebase - verdiar i navlesnora: ( 19)

 Arterie Vene

 pH 7,05 - 7,38 7,17 - 7,48

 pCO2 (kPa) 4,9 - 10,7 3,5 - 7,9

 BDecf (mmol/l) -2,5 - 10,0 -1,0 - 9,0

Cut-off for metabolsk acidose er sett ved ph <7,05 og="" bd(ecf)="">12, då det er dette som er testa ut i 3 av 4 randomiserte studiane
om CTG + ST- analyse.

Nytteverdi av blodgass- analyse av navlesnor:

Me får vita om barnet har vore utsett for hypoxi under fødselen
Me kan gje barnelegane betre informasjon om det nyfødde barnet
- er der andre årsaker til dårleg barn enn asfyxi, t.d. sepsis, smerter p.g.a. fødselstraume? 
- er der risiko for at barnet skal få hypoglycemi ?
Me kan gje foreldra betre informasjon
Svært viktig for kvalitetskontroll og kvalitetssikring av fødselshjelpa vår.
Me lærer meir om hypoxiprosessen og fosteret sine forsvarsmekanismar.
Viktig i skadesaker. Skuldast skaden surstoffmangel under fødselen?
Viktig i samband med forsking og publisering av data innan fødselshjelp og fødselsovervaking.

Emneord:

Fosterovervaking
Hypoxi
Asfyxi
CTG
CTG + ST- analyse
Foster- EKG
Ph



Lactat
Blodgass - analyse
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Intrauterin veksthemming
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Ingrid Petrikke Olsen
Jakob Nakling

ICD-10

O36.5    Omsorg for og behandling av mor ved langsom fostervekst

Z36.4 Målrettet undersøkelse med henblikk på veksthemming hos foster ved hjelp av ultralyd og andre fysiske
undersøkelsesmetoder

Z36.3 Målrettet undersøkelse i svangerskapet med henblikk på misdannelser, ved hjelp av ultralyd og andre fysiske
undersøkelsesmetoder

O43.1 Misdannelser av morkake

O43.8 Andre spesifiserte dysfunksjoner av morkake (morkakeinfarkt)

O43.9 Uspesifisert dysfunksjon av morkake

Tilleggsdiagnoser: 
kap O35, O44, O45, O46, O25, O24, O13, O14

Definisjoner
SGA (small for gestational age): Fostervekt mindre enn forventet i forhold til svangerskapsalder (≤10, ≤5, ≤2,5 percentilen). 
Intrauterin veksthemming, IUGR (intra-uterine growth-restriction) eller FGR (fetal growth-restriction) forutsetter at det har vært en
redusert vekst i forhold til forventet og krever egentlig minst to målinger. Ofte brukes begrepet ved én biometri dersom
svangerskapsalderen er sikkert dokumentert, men en kan da ikke skille mellom lav vekst, tidlig og sent inntredende vekststagnasjon. 

Veksthemning/stagnasjon i sann forstand kan identifiseres når det ved seriemålinger med ultralyd påvises avtagende vekst. Det
krever longitudinelle referanseverdier. For riktig å utnytte slike longitudinelle referanseverdier bør individuelle forventede mål beregnes
ut fra foregående målesett1 (IIb).

Det er viktig at det brukes adekvate referanseverdier for fosterbiometri, -vekt og -vekst. For norsk befolkning er det utarbeidet
referanseverdier for fødselsvekt2 (III) og mange har brukt slike tabeller. Det er imidlertid på det rene at disse tabellene ikke er
representative for den intrauterine delen av fosterpopulasjonen da det er en overhyppighet av veksthemning blant prematurt fødte. Det
anbefales derfor å bruke tabeller utarbeidet for intrauterin vekst i Norge1 (IIb). For en enkelt måling kan det beregnes et vektavvik i
prosent fra middelverdien og en tilsvarende vekt3 (IIb), eller en estimert fostervekt og persentil1 (IIb). Skal det bedømmes vekst må
imidlertid individuelle gjentatte mål tas med som betingelse ved prediksjon av ny måling. Slik metode foreligger for nordisk befolkning1

(IIb). Disse kan brukes både for enkeltmålinger og for seriemålinger. Presisjonen kan ytterligere skjerpes om man vet barnets kjønn og
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kan bruke kjønnsspesifikke referansekurver og tabeller1 (IIb).

I tilfelle av annen etnisk opprinnelse enn nordeuropeisk kan det være aktuelt å ta hensyn til slik informasjon ved vurdering av
fostervekst4,5 (IIb). På internett finnes tilpassede tabeller for flere etniske grupper.

Forekomst/epidemiologi
Veksthemning er kanskje det viktigste enkeltproblem vi står ovenfor i obstetrikken. Forekomsten vil variere med definisjonen. Det er
anslått at 10-15 % av svangerskapene kommer under utredning. 

Etiologi/patogenese/risikofaktorer 
Både genetiske og miljømessige faktorer er bestemmende for fostervekst. Det vil si at vekst gjenspeiler nedarvet disposisjon for
konstitusjon og kroppsstørrelse men også miljømessige detaljer, ernæringsforhold og endokrine, metabolske og immunologiske
faktorer. I diagnostikk og behandling av for lav vekst eller veksthemming kan det derfor være greit å søke årsaksforholdene i
hovedgruppene:

Føtale
Placentære
Maternelle
Medikamenter/toksiske stoffer/miljø

Mange årsaker eller medvirkende faktorer vil ikke la seg klassifisere i én hovedgruppe, men virke på flere måter, noe som gjenspeiles i
den følgende foreslåtte listen:
Kromosomfeil (eks. trisomi 13/18/21, triploidi, isolert mosaisisme i placenta)
Anomalier og syndromer (eks. gastroschise, nyreagenesi, kar-anomalier)
Tvilling- og flerlingsvangerskap 
Infeksjoner (eks. rubella, toksoplasmose, CMV, syfilis)
Medikamenter (eks. cytostatika, warfarin, steroider)
Toksiske stoffer (eks. alkohol, røyking, narkotiske stoffer) 
Preeklampsi (alvorlig preeklampsi, abruptio placentae eller veksthemming i tidligere svangerskap)
Kroniske sykdommer hos mor (eks. hypertensjon, SLE/kollagenoser, nyresykdommer, diabetes mellitus)
Arvelig trombofili (eks. antitrombin, protein S og protein C, homozygot Faktor V Leiden mutasjon, protrombingenmutasjon,
hyperhomocysteinemi)
Ervervet trombofili (lupus antikoagulant, antikardiolipin-antistoffer) 
Kronisk hypoksitilstander hos mor (hjerte/lunge-sykdom, maternell sigdecelleanemi)
Maternell ernæringssvikt 
Uterine malformasjoner (eks. bikorn uterus, unikorn uterus)
Gjentatte blødninger i svangerskapet(eks. placenta previa/marginalis, subplacentært hematom) 
Patologi i placenta og navlestreng (eks. infarkt, hemangiom, velamentøst navlesnorsfeste, to kar i navlesnoren) 

Indikasjon/metode/diagnostikk
Indikasjoner for målrettet utredning

Identifisert risiko for føtal veksthemming (se ovenfor)
Lav symfyse-fundus-tilvekst
Mor kjenner lite liv eller livmoren er liten

Metode
Alle utredningsmulighetene brukes ikke i alle tilfeller, men tilpasses etter situasjon, skjønn og sannsynlighet. Vær forsiktig med
innmatede tabeller og vektberegninger lagt inn i ultralydmaskinen da disse kan være misvisende pga ytre-indre BPD-mål (som ikke
brukes i Norge) eller ikke sammenlignbare populasjoner.

Ultralyd

1. Biometri: Combs metode6 (IIb) å estimere vekt synes å være den beste7 (IIa) og inkluderer hodeomkrets (HC), abdominalomkrets (AC) og

femurlengde (FL). Dersom hodet ikke lar seg måle, kan Hadlocks formel med AC og FL brukes8 (IIb). Alternativt kan biparietal diameter (BPD) og

middelabdominal diameter (MAD) brukes til å regne ut prosentuell vektavvik fra befolkningens middelverdi3 (IIb). Sammenlign vekten med

eksisterende referanseverdier for norsk populasjon for intrauterin vekst og fastslå persentilnivået1 (IIb). 

Bruk av eksisterende kjønnsspesifikke tabeller vil kunne bedre presisjonen ytterligere1 (IIb). 
Dersom det eksisterer estimat av fostervekt fra en tidligere svangerskapsuke, vil den kunne brukes til å kalkulere betinget (kondisjonert) forventet

vekst til neste måling1 (I Ib). Det vil gi den metodologisk riktigste evaluering ved seriemålinger og avvikende vekst.
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2. Fornyet anatomisk gjennomgang.

3. Se etter fostervannsmengde, fosterbevegelser og respirasjonsbevegelser9 (III).
4. Se etter placentapatologi.
5. Se etter uterusanomali, særlig hvis det foreligger seteleie eller vedvarende asymmetrisk uterus.

6. Dopplerundersøkelse av uterinarteriene10 (IIb)

7. Dopplerundersøkelse av umbilikalarteriene11(Ia)

8. Dopplerundersøkelse av a. cerebri media12 (IIb)

9. Dopplerundersøkelse av ductus venosus13 (II b)

10. Dopplerundersøkelse av vena umbilicalis og annen hemodynamisk evaluering14 (IIb)

CTG-registrering, eventuelt med korttidsvariabilitet i millisekund15 (III).
Kromosomutredning. Amniocentese/kordocentese kan komme på tale, hovedsakelig om det finnes strukturelle forandringer eller
markører for kromosomfeil. 
Utredning for infeksjon. Maternell serologi, evt. amniocentese for PCR og dyrkning.
Maternell utredning. Avhengig av identifiserte risikofaktorer.

Differensialdiagnostikk
Følgende momenter bør vurderes ved mistanke om lav fostervekt:

Feil termin
Forutsetningen for riktig diagnose av for lite foster er at aldersbestemmelsen er pålitelig. Aldersbestemmelsen er sikrest, i avtagende
rekkefølge:

1. IVF-embryo transfer (forutsetter tidlig verifisering med ultralyd)
2. Crown-rump length (CRL) før uke 12-14
3. HC, BPD eller FL i uke 11-22 (24)
4. Sikker informasjon om regelmessig siste menstruasjon
5. HC, BPD eller FL etter uke 24
6. Usikker informasjon om siste menstruasjon

Det er viktig å kritisk vurdere grunnlaget for aldersfastsettelsen fordi fosterveksten kan være påvirket før kvinnen kommer til
rutineultralyd. Da vil ultralydmålene kunne angi feilaktig lav alder og feilaktig sen termin.

Fysiologisk lite foster 
En må regne med at også foster ved f.eks. 2,5 percentilen i mange tilfeller bare er ekstremer av den normale populasjonen. I så fall
bør annen utredning samsvare med det. Det vil si at placenta fremviser normal struktur og at sirkulatoriske forhold (a. uterina, a.
umbilicalis, a. cerebri media og ductus venosus) er tilsvarende innen normale grenser, og at videre oppfølging med biometri og
doppler stadfester forventet vekst og utvikling. Er mor av ikke- nordisk opprinnelse, bør det undersøkes om det finnes vekstkurver
tilpasset hennes bakgrunn. 

Kromosomfeil
Er en viktig, men ikke så hyppig årsak til vekstforstyrrelse. Det er sjelden, men ikke umulig, at slike foster har malformasjoner eller
stigmata som kan være vanskelig å påvise med ultralyd. Amniocentese (evt. kordocentese) kan da bli aktuelt, men undersøkelsen er
ikke komplikasjonsfri.

Medikamenter
Mødre som bruker medikamenter (antiepileptika, cytostatika, immunosupressiva) har større risiko for lav fostervekst. Oftest vil
sirkulatoriske forhold da peke vekk fra placentær årsak.

Føtal infeksjon 
Er også en sjelden årsak, men er underdiagnostisert. Finner man ikke andre årsaker til vekstforstyrrelsen, bør kanskje
infeksjonsutredning gjøres oftere enn tilfelle er i dag.

Morkakesvikt
Som nevnt ovenfor forutsetter diagnosen veksthemning en korrekt aldersbestemmelse. Er dette grunnlaget lagt og biometri viser lite
barn, vil forhøyet PI, og evt. tidlig- diastolisk "notch", i uterinarteriene støtte antagelsen om placentær årsak, spesielt hvis
forandringene finnes på begge sider av uterus og er utviklet i full grad14 (IIb). En placentær årsak bekreftes ytterligere om det finnes
morfologiske placentaforandringer og om PI i umbilikalarterien er forhøyet eller det foreligger bortfall/reversert blodstrøm i diastolen.
Redusert fostervannsmengde kan også støtte diagnosen. Adaptive endringer i fostersirkulasjonen (redusert PI i a. cerebri media og
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aksentuert atriekontraksjonsbølge i ductus venosus) vil ytterligere befeste diagnosen og indikere alvorlighetsgraden.

Svangerskapsalderen 
har betydning for dopplerevalueringen15,16 (III). Da fosteret etter 30-32 uker har kommet over i et fysiologisk mer avansert
utviklingstrinn, vil de markante sirkulasjonsendringen som finnes i 2. trimester ikke være like entydige eller velutviklet i denne siste delen
av svangerskapet og derfor mindre pålitelige å styre etter i diagnostikk og behandling15,16 (III).

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging 
I det følgende foreslås og diskuteres tre forskjelliger strategier for de alminneligste situasjonene en kommer opp i ved FGR/IUGR.

I. Kjent risiko for alvorlig FGR/IUGR med planlagt aktuelt svangerskap
Noen av disse svangerskapene vil kreve en nitid overvåking som krever inngående dopplerkjennskap og nært samarbeide med neonatalavdeling.
Dersom det er risiko for forløsning i 24.-32. uke bør en samråde seg med personer med spesialkompetanse og eventuelt henvise til avdeling med
slik kompetanse.
1. Røyk-stopp før konsepsjon. 0,4 mg folattilskudd fra før konsepsjon. Kostholdsvaner og livsstil gjennomgås. (Gradering av anbefaling av behandling: B)

2. Sørg for at medikamenter (cytostatika, warfarin, steroider o.l.) har vært vurdert/byttet ut av behandlende spesialist med tanke på å minimalisere medisineffekter under
svangerskapet

3. Tidlig ultralyd for å sikre sikker aldersbestemmelse (≤12 uker)

4. Vurder å gi 75 mg acetylsalisyl (ASA) fra 12. uke dersom det tidligere har vært alvorlig og tidlig preeklamtisk sykdom eller FGR/IURG17 (III). (Gradering av anbefaling av behandling: B)

5. Start med tromboseprofylakse dersom det er påvist trombofili (se kapittel 18). (Gradering av anbefaling av behandling: B)

6. Foreligger alvorlig maternell tilstand, ta kontakt med spesialkompetanse med henblikk på mer spesielle protokoller eller skreddersydde opplegg
7. 18 uker: rutinemessig ultralydtilbud. Svarer veksten til alderen? Et sett med dopplerundersøkelser er nyttig om det tidligere har vært alvorlig og tidlig innsettende sykdom.

Undersøkelsen vil kunne påvise sirkulatoriske prodromer og fungere som sammenligning for senere evalueringer. Vurder fostervannsmengde og placentastruktur.
8. 24 uker er en viktig milepæl. Den vanlige svangerskapsundersøkelsen vil utelukke maternelle symptomer og tegn på preeklamptisk sykdom eller forverring av grunnsykdom, og

et sett med ultralydundersøkelser vil være viktig for videre planlegging. Er det allerede klart at dette blir et problematisk svangerskap, er dialogen med neonatalavdelingen viktig

da fra dette tidspunktet vil det ofte være realistiske muligheter for forløsning av et levende barn med utsikter til overlevelse og god helse18 (III)
a. Fosterbiometri med vektestimering og AFI. Finnes tegn på vekststagnasjon (bruk betingede vekstkurver der det er mulig)1 (IIb)
b. Doppler i uterinarteriene. Dersom det er forhøyet PI i begge arterier og det foreligger bilateral sen-systolisk "notch", er det en reell økt risiko for utvikling av preeklampsi, veksthemning,

intrauterin fosterdød og placentaløsning10 (IIb)
c. Dopplerundersøkelse av umbilikalarteriener er den mest brukte metode for å evaluere fostersirkulasjonen. For repeterte evalueringer bør det brukes longitudinelle referanseverdier med

mulighet til å kalkulere forventet måling betinget på en tidligere måling19 (III). Dersom enkeltmålingen av PI er over 97,5 percentilen, men det enda er diastolisk blodstrøm, vil det oftest
være placentære ressurser for fortsatt intrauterin overlevelse avhengig av hvordan de andre parametrene har utviklet seg. Dersom det foreligger bortfall av, eller reversert diastolisk

blodstrøm (ARED) er det 36 % risiko for perinatal død20 (Ia)
d. Doppler i a. cerebri media. Redusert PI (<2,5 percentilen) tilsier at fosteret kompensatorisk redistribuerer blod til hjernen og at placenta ikke lenger fyller sin funksjon. Tegnet er følsomt og

dukker opp relativt tidlig i sykdomsprosessen, men kan ytterligere forverres i takt med sykdommen15 (III)

e. Doppler i ductus venosus avspeiler mer øyeblikkets situasjon i fosterhjertefunksjonen og vil ofte være et sent tegn15 (III). En aksentuert atriekontraksjonsbølge gir en høyere pulsatil

indeks. Hos SGA-foster kan det utløses av øket perifer motstand og øket adrenerg stimulering. Finnes en økt pulsatil indeks er det øket risiko for at fosteret har acidose21 (III)

f. Reduksjon av kortidsvariasjon målt med CGT i millisekund er nyttig som et sent tegn på linje med ductus venosus doppler15 (III)

g. Tiltagende reduksjon i fostervannsmengden er et nyttig tegn ved overvåkningen av utsatte foster9 (III)
h. Placentas størrelse og utseende vil kunne støtte diagnosen placentautløst veksthemning
i. Gi kortikosteroider for lungemodning, og vitamin K, dersom det forventes snarlig forløsning. (Gradering av anbefaling av behandling:A)

Dersom funnene ved 24 uker er urovekkende må overvåkningen avpasses til ukentlige undersøkelser eller hyppigere, noen ganger daglig. Er
funnene ikke foruroligende kan en videre oppfølging med f.eks. biometri (og evt. doppler) hver 14. dag, eller sjeldnere, alt etter risikofaktorer og
tidligere sykdomsforløp, være tilstrekkelig sammen med vanlig svangerskapskontroll. Acetylsalisyl (ASA) bør seponeres 14 dager før forventet
forløsning. (Gradering av anbefaling av behandling: B)
Hvis funnene indikerer en forløsning før 30-32 uker må det tas kontakt med spesialisert avdeling for avtale om videre kontrollopplegg og
forløsningssted.

II. Påvist SGA-foster for første gang i uke 24-32
Svangerskapet vil i mange tilfeller trenge samme diagnostikk og overvåking som nevnt ovenfor i punkt I.
1. Vurder maternell tilstand, spesielt preeklampsi/HELLP
2. Etterkontroller termin
3. Påse at biometri og vekstestimering er gjort korrekt
4. Fornyet gjennomgang av fosteranatomi
5. Bestem fostervannsmengden
6. Undersøk placentas leie og vurder størrelse, tykkelse, variasjon i tykkelse. Se etter hematom, uvanlige områder med øket ekkogenitet, påfallende store lakuner, tromboserte

lakuner og hemangiomer

7. Dopplerundersøkelse av a. uterina bilateralt (se etter forhøyet pulsatilitet og "notch")10 (IIb)

8. Mål PI i umbilikalarterien. Er PI >95 percentilen19 (III), er det enda mer sannsynlig at det dreier seg om placentært betinget vekstforstyrrelse

9. Er det påvist manglende eller reversert blodstrøm i diastolen i umbilikalarterien (ARED) er situasjonen alvorlig20 (Ia). Tidsfristene er da vanligvis korte. Om det skal bli forløsning,
og hvor snarlig, avhenger av øvrige detaljer (fosteralder, fostervekt, hjertefrekvensens korttidsvariabilitet, fostervannsmengde og blodstrømshastigheter i a cerebri media og
ductus venosus) og om en anser det mulig å rekke å gi kortikosteroider (Gradering av anbefaling av behandling:A)

10. PI i a. cerebri media gir viktig tilleggsinformasjon15. Placenta som ikke fremviser hemodynamiske forandringer kan likevel ha en suboptimal transport for gasser og metabolske
komponenter. Det kan i såfall gi seg utslag i a. cerebri media registreringen og indikere en økt risiko for asfyksi under fødsel og acidose

11. Ductus venosus dopplerregistrering kan være vanskeligere å utføre og tolke men kan gi verdifull informasjon når forløsningstidspunktet skal planlegges15,22,23 (III). Er

pulsasjonene uttalte er det høy risiko for at det foreligger acidose21 (III)

12. CTG (bestem korttidsvariasjonen om slikt utstyr er tilgjengelig i avdelingen15 (III)). Korttidsvariabilitet ≤3 millisekund er forbundet med økt risiko for acidose
13. Gi kortikosteroider for lungemodning, og vitamin K, dersom en forventer snarlig forløsning (Gradering av anbefaling av behandling:A)

Gjennomfør undersøkelsen så langt du har ressurser og kunnskap, og i den grad du synes det er nødvendig å gå videre i rekken. Det er ikke
dokumentert hvor hyppig slike svangerskap skal overvåkes. Erfaring tilsier tettere oppfølging når tilstanden setter inn tidlig og i alvorlig grad med
forandringer i mange parameter. Er det aktuelt med forløsning mellom uke 24-32 bør en diskutere overvåkingen med en enhet med



spesialkompetanse og der det finnes tilsvarende ressurser til å ta seg av barnet i nyfødtperioden.

III. Påvist SGA-foster for første gang etter uke 32
SGA etter 32 uker er vanligvis mindre dramatisk, har mindre uttalte sirkulatoriske forandringer og sjeldnere den alvorlighetsgrad av maternell sykdom

som svangerskap før 32 uker15 (III). Prinsippene for utredning tilsvarer det som brukes i punkt II, det vil si at fostervekt, fostervannsmengde,
placentamorfologi, CTG med korttidsvariabilitet og Doppler i a. uterina, a. umbilicalis, a. cerebri media og ductus venosus er viktige hjelpemiddel i
overvåkning og planlegging av forløsning. Er veksthemningen et isolert funn uten forandringer i umbilikalarterie eller a. cerebri media, vil biometri hver
14 dag være en alminnelig tilnærming. I motsetning til hva man før har trodd, ser det ut til at også veksthemmede med normal

umbilikalarterieregistrering er i risiko for perinatal asfyksi og acidose dersom det er forandringer i uterinarterie og a. cerebri media24,25 (III). 

Når og hvordan forløse?
Sammenlignet med AGA-barn har SGA-barn høyere risiko for cerebral parese og påvirket psykomotorisk utvikling. Ved veksthemming med
patologisk sirkulasjon er det høyere risiko for psykomotorisk påvirkning enn ved normal sirkulasjon. SGA-barn får hyppigere CTG-forandringer under
fødsel og har større risiko for neonatal acidose. Antenatal kartlegging av fosterets tilstand er viktig før man bestemmer forløsningstidspunkt og
metode. Ved bevart diastolisk blodstrøm i umbilikalarterien kan svangerskapet ofte trekkes til 36-37 uker, forutsatt hyppige kontroller (Gradering av
anbefaling av behandling: B). En bør ta med a. cerebri media og a. uterina i vurderingen, fordi SGA med normal umbilikalarterieblodstrøm har tiltagende

øket risiko for asfyksitegn under fødselen i takt med økede endringer i disse to kargebetene24,25 (III). Ved vaginal fødsel må det overvåkes med
kontinuerlig CTG/STAN evt. skalpblodanalyse (Gradering av anbefaling av behandling: B).

I. SGA-barn >36 uker
a. SGA med normal umbilikaldoppler: kan forsøkes forløst vaginalt, og kan om nødvendig forsøkes indusert når cervix er relativt moden (Gradering av anbefaling av behandling: B).

Endringer i a. cerebri media og a. uterine øker imidlertid risikoen for akutt keisersnitt pga asfyksitegn24,25 (III). Korttidsvariabilitet vil være en nyttig informasjon.
b. SGA med forhøyet umbilikalarterie PI (men bevart diastolisk blodstrøm): kan forsøkes forløst vaginalt, men tilleggsfunn med lite fostervann og flere endringer i fosterets

sirkulasjon forventes en større risiko for akutt operativ forløsning (Gradering av anbefaling av behandling: B). Korttidsvariabilitet vil være en nyttig informasjon.
c. SGA med ARED i umbilikalarterien: Dette er et relativt sjeldent funn etter 36. uke. Har du muligheter, gjenta undersøkelsen for å utelukke artefakter. Korttidsvariabilitet vil

være en nyttig informasjon. Kvinnen bør vanligvis forløses snarlig med elektivt keisersnitt (Gradering av anbefaling av behandling: B).

II. Premature SGA-barn 
Det foreligger i dag ikke fullstendige kriterier for når et prematurt veksthemmet barn skal fødes og på hvilken måte. Noen alminnelige prinsipper er
likevel i bruk og følgende punkter er ment som momenter for individualisering av behandlingen. 

Svangerskap ≥32 uker
a. Ved ARED i umbilikalarteie forløses kvinnen med et snarlig keisersnitt (Gradering av anbefaling av behandling: B). Overvåkes med fullstendig dopplerevaluering og computerisert

CTG. Ved planlagt forløsning før 34 uker og korttidsvariabilitet ≥3 millisekund og normal ductus venosus doppler vil det ofte være mulig å vente på kortikosteroideffekt (Gradering

av anbefaling av behandling: A). Husk at kortikosteroider kan påvirke Dopplerparameter og CTG. Surfaktantbehandling og de generelle fremskritt i neonatologien har gjort utkomme
for barna på denne tiden meget gode, og har ført til at man i tvilstilfeller likevel har valgt å forløse uten full kortikosteroideffekt.

b. Bevart diastolisk blodstrøm i umbilikalarterien: individuell vurdering avhengig av grad av avvik i PI og andre overvåkningsparameter (CTG og doppler i a. uterina, a. cerebri
media og ductus venosus). Kortikosteroider for lungemodning før 34 uker (Gradering av anbefaling av behandling: A).

Svangerskap <32 uker 
SGA i uke 24-32 er ofte alvorlig, gjerne knyttet til preeklampsi eller annen maternell sykdom, og har gjerne sirkulatoriske forandringer i placenta og
foster. Som hovedregel bør disse svangerskapene forløses med keisersnitt (Gradering av anbefaling av behandling: B). Påvises preterminale forandringer
i dopplerregistreringer, det er redusert korttidsvariabilitet (≤3 millisek.), bortfall av fosterbevegelser, oligohydramnion og ekstrem vekstretardasjon
(estimert fostervekt <400 g) eller svangerskapslengde <24 uker, vil prognosen være svært dårlig. I samråd med foreldre og neonatalogene må det
da legges opp en plan som tar hensyn til mors helse og barnets muligheter. Tillater mors tilstand en avventende holdning, vil en kontrakt om å vente
til fostervekten har nådd f.eks. 400 g, eller det er oppnådd en minimums modning hos fosteret med kortikosteroideffekt, evt. uke 25-26 virke
avklarende. Foreldre må i noen slike tilfeller være forberedt på eventuelt intrauterin fosterdød.

Å finne det senest mulig tidspunktet for forløsning som enda gir gevinst i modning og vekst, men som ikke har redusert fosterets ressurser for å
overleve forløsningen og den umiddelbare påkjenningen i postnatalt liv, er en titrering som i viss grad bygger på dokumenterte dopplerkriterier men
også hviler på personlig erfaring. 
Neonatalavdelingens ressurser og beredskap er en viktig faktor for en vellykket postnatal behandling. Kvinnen bør derfor forløses på en avdeling
som rår over ressurser for prenatal monitorering og postnatal ekspertise. 
Ved keisersnitt <32 uker må det fokuseres på følgende:
a. Erfaren operatør til stede
b. Hvis lengdesnitt kan være aktuelt (oligohydramnion, tverrleie, placenta praevia, 24-28 ukes svangerskap) må det diskuteres med pasient før operasjon
c. Overvei å forløse barnet i hele hinner

OBS: Blodgassanalyse i navlestrengen bør utføres og placenta sendes til histologisk undersøkelse i alle tilfeller av vekstretardasjon.

Foreldreparet
Det er innlysende at foreldreparet får etablert trygge kommunikasjonsforhold, holdes informert, gis gode muligheter til å bli hørt og blir
tatt med på viktige beslutningsprosesser. Tilstreb kontinuitet i personalkontakten.

Oppfølging etter fødselen/ pasientinformasjon 
Ettersamtale 6-8 uker etter forløsning hvor man fokuserer på:



Oppsummering av sykehistorien og behandlingen
Ved perinatalt dødsfall, er det viktig å gjennomgå obduksjonsrapport, genetisk undersøkelse og svar på andre utførte undersøkelser
Utredning av evt. maternell årsak (se risikofaktorer)
Planlegging av neste svangerskap med plan for oppfølging
Vurdere henvisning til andre spesialister, f.eks genetiker, hematolog, endokrinolog osv.
Informer om støttegrupper

Emneord

Fetal weight
Estimated Fetal Weight
Fetal Growth
Fetal Growth-Restriction
Intra-Uterine Growth Retardation
Placental Compromise
Electronic Fetal Heart Tracing
Electronic Fetal Heart Monitoring
Biophysical Profile
Ultrasound
Doppler
Asphyxia
Acidosis 
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Hypertensive svangerskapskomplikasjoner
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ICD-10

O10.0    Foruteksisterende essentiell hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O10.1 Foruteksisterende hypertensiv hjertesykdom som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O10.2 Foruteksisterende hypertensiv nyresykdom som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O10.3 Foruteksisterende hypertensiv hjerte-og nyresykdom som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O10.4 Foruteksisterende sekundær hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O10.9 Uspesifisert foruteksisterende hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

O11 Foruteksisterende hypertensjon med proteinuri i tillegg (Superimposed preeclampsia)

O13 Svangerskapshypertensjon uten proteinuri

O14.0 Preeklampsi

O14.1 Alvorlig preeklampsi

O14.2 HELLP (hemolysis - elevated liver enzymes, low platelets)

Definisjoner1-3

Kronisk hypertensjon:Kjent hypertensjon før svangerskapet eller BT≥140/90 mmHg før 20. svangerskapsuke. Hvis pasienten i tillegg får proteinuri
vurderes om hun også har fått preeklampsi ("Superimposed preeeclampsia")

Svangerskapshypertensjon: BT≥140/90 mmHg som inntrer etter 20. svangerskapsuke. Ikke proteinuri. BT normalt innen 12 uker etter fødselen

Preeklampsi: BT≥140/90 mmHg etter 20. svangerskapsuke og proteinuri ≥0.3 gram per 24 timer (≥ +1 på stix), målt minst 2 ganger med 4-6 timers
intervall

Alvorlig preeklampsi: (en eller flere av følgende funn/symptomer) BT≥160/110 mmHg, proteinuri ≥3 gram per 24 timer, konsentrert urin med oliguri

(<500 ml/24 timer) eller økende serum kreatinin, trombocytter <100 x 109/l eller tegn på mikroangiopatisk hemolytisk anemi, forhøyede leverenzymer,
smerter i epigastriet, kvalme og oppkast, hodepine, andre cerebrale/synsforstyrrelser, lungeødem, cyanose

HELLP-syndrom: Hemolysis - Elevated Liver enzymes - Low Platelets.
Hemolyse påvises ved lav haptoglobin i serum (<0,2 g/l) og forhøyet bilirubin og/eller LD. Leveraffeksjonen påvises ved forhøyet ASAT, ALAT og LD. 

Lave trombocytter <100 x 109/l 4

Forekomst1-3 
Hypertensive svangerskapskomplikasjoner sees hos 8-10 % av alle gravide. Kronisk hypertensjon forekommer hos 1-2 %,
svangerskapshypertensjon hos 4-5 % og preeklampsi utvikles hos ca 3 % i Norge.

Etiologi1-3 
Preeklampsi har fortsatt ukjent etiologi. Det er en tilstand med sannsynligvis multifaktoriell årsak der det inngår genetiske,



immunologiske og inflammatoriske mekanismer. Preeklampsi regnes som er placentasykdom med ufullstendig placentering som første
ledd i utviklingen. Tilstanden gir en multiorganaffeksjon hos mor der endotelial dysfunksjon står sentralt i bildet. Det er etter hvert mye
som tyder på at tidlig innsettende preeklampsi (<34 svangerskapsuker) og sent innsettende preeeklampsi kan ha forskjellig etiologi.
Kronisk hypertensjon kan ha flere årsaker som essensiell hypertensjon eller kjent hjerte og/eller nyrelidelse.

Risikofaktorer1-3 
Økt risiko for preeklampsi sees ved

Førstegangsfødende
Flerlingsvangerskap
Tidligere preeklampsi
Alder >35 år
Kronisk hypertensjon
Nyresykdom
Diabetes mellitus
Bindevevssykdommer (spesielt SLE)
Antifosfolipidsyndromer (positiv lupus antikoagulant og/eller cardiolipin antistoff)
Trombofili
Høy Body mass index (BMI)

Diagnostikk1-3 
Den hypertensive svangerskapskomplikasjon diagnostiseres ved forhøyet BT og evt. proteinuri som beskrevet under definisjoner.
Preeklampsi gir klinisk et maternelt syndrom (hypertensjon, proteinuri, ødem og aktivert koagulasjon) og i tillegg økt sjanse for et føtalt
syndrom (veksthemming, fosterhypoksi, placentaløsning, intrauterin fosterdød og prematuritet). I noen tilfeller dominerer de maternelle
symptomer og funn, i andre tilfeller domineres bildet av placentasvikt og veksthemmet foster. Tilstanden kan debutere med manglende
tilvekst hos fosteret og preeklampsifunn og symptomer kan hos noen kvinner komme senere. Symptomer på preeklampsi og HELLP-
syndrom kan være dårlig form, rask vektøkning, kraftig hodepine, synsforstyrrelser, tungpusten med trykk for brystet, magesmerter,
kvalme, oppkast, epigastriesmerter og uro i kroppen. Tilstanden er uforutsigbar og kan utvikles til en alvorlig, livstruende tilstand på kort
tid, fra timer til dager. Preeklampsi gir oftest det mest alvorlige sykdomsbildet jo tidligere tilstanden debuterer i svangerskapet. Ved
preeklampsi henvises pasienten til fødeavdelingen og legges vanligvis inn til observasjon. Ved lette former for preeklampsi kan
poliklinisk oppfølging være aktuelt ved spesialavdelinger med få dagers kontrollintervall.

Undersøkelser/vurderinger inkluderer

BT-målinger: hyppighet avhengig av klinisk vurdering
Proteinuri: stix, kvantitering per 24 timer evt. total protein/kreatinin ratio
Blodprøver: Hb, trombocytter, ASAT/ALAT/LD, urinsyre, kreatinin. Ved alvorlig preeklampsi og HELLP tas i tillegg: albumin, INR, cephotest, fibrinogen,
D-Dimer, antitrombin og haptoglobin
CTG
Ultralyd med doppler (arteria umbilicalis/evt. arteria cerebri media)5 (Ia)
Lungemodning av fosteret med kortikosteroider (svangerskapsuke 23/24-34) gir økt overlevelse6 (Ia)
Cervixvurdering og klinisk mulighet for fødselsinduksjon

Differensialdiagnostikk1-3 
Det kan være vanskelig å vurdere om en pasient med kronisk hypertensjon også har utviklet preeklampsi (ca 20 % sjanse), særlig når
proteinuri er ledd i sykdomsbildet i utgangspunktet. Differensialdiagnoser til HELLP-syndrom kan være:

Gastroenteritt
Hepatitt
Gallesykdom
Nyresykdom
Akutt fettlever i graviditet (AFLP)
Hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
Ulcus
Appendicitt

Tiltak/behandling/oppfølging1-3 
Tilstanden vurderes fra dag til dag, og særlig ved uttalt prematuritet prøver man å forlenge svangerskapet så sant det er mulig. Ved
alvorlig tidlig innsettende preeklampsi må risikoen for ekstremt for tidlig fødte barn kontinuerlig balanseres mot den maternelle risiko
ved å fortsette svangerskapet7. Det er aktuelt å starte blodtrykksbehandling, gi væskebehandling og krampeprofylakse. Lungeødem
kan utvikles ved tilførsel av væskemengder som er betydelig mindre enn hos andre pasientgrupper og det må vurderes monitorering.
Den eneste endelige behandlingen av de maternelle symtomene ved preeklampsi/HELLP-syndrom er forløsning. 



Funn og symptomer som indikerer snarlig forløsning etter stabilisering (timer)
Mor

Ukontrollert blodtrykk med alvorlig hodepine og synsforstyrrelser
Raskt økende og betydelig proteinuri og/eller kreatininstigning
Eklampsi
Trombocytopeni med raskt fall
Alvorlig leveraffeksjon
Lungeødem

Foster

Patologisk CTG
Oligohydramnion/alvorlig intrauterin veksthemming/patologisk doppler 
(art. umbilicalis: manglende eller reversert flow i diastolen)

Ved avdelinger med spesiell ultralydkompetanse brukes også venøse dopplerparametre (vena umbilicalis/ductus venosus) i
kombinasjon med elektronisk vurdert korttidsvariabilitet på CTG (Oxfordsystemet).

Blodtrykksbehandling
Kvinner som bruker andre medikamenter før graviditeten, særlig ACE-hemmer, skifter med fordel medikament før de planlegger
svangerskap eller ved påvist graviditet. I noen tilfeller kan de være uten medikamenter en periode midt i svangerskapet på grunn av
fysiologiske endringer i svangerskapet. Det er ingen holdepunkter for gunstig effekt av blodtrykks-behandling ved BT <160/110 mmHg.
Det gir ingen maternelle fordeler og kan føre til veksthemming hos fosteret8 (Ia). Det ene blodtrykksmedikament er ikke funnet bedre
enn det andre, det viktigste er å få erfaring med dem man velger å bruke.

Kronisk hypertensjon, de vanligste medikamenter som brukes i graviditet er:

Labetalol tabletter 100 mg x 2, stigende til 200 mg x 2-3. Maks plasmakonsentrasjon 1-2 timer etter inntak
Nifedipin tabletter 10 mg x 2, økende opp til maks 40 mg x 2/døgn. Virkning etter 45-60 minutter. Depottabletter kan være aktuelt, 30 mg x 1 evt. 30 mg
x 2
Metyldopa tabletter 250 mg x 2-3. Kan økes til 500 mg x 3. Virkning etter 3-8 timer, full effekt etter 12 timer. Vurderes høyere doser kan det være nyttig
å velge kombinasjon med labetalol eller nifedipin på grunn av fare for bivirkninger

Alvorlig preeklampsi 
Ved BT ≥160/110 mmHg er det indikasjon for blodtrykksbehandling og rasjonale er å unngå maternelle komplikasjoner som
hjerneblødning, hypertensiv encephalopati og kramper9 (Ia). Målet er ikke en normalisering av blodtrykket, men diastoliske verdier rundt
90-100 og det systoliske blodtrykket <160. Høyt systolisk trykk øker risikoen for hjerneblødning10.

De vanligst medikamenter ved høyt blodtrykk

Man kan starte med labetalol tabletter - 200 mg som startdose, effekt etter ca 30 minutter. Kan evt gjentas etter noen timer. Hvis oral terapi ikke
tolereres på grunn av kvalme og oppkast, eller ved ustabil og rask stigning av blodtrykket gis labetalol intravenøst intermitterende eller i infusjon
Labetalol 20 mg i.v. Effekt etter 5-10 minutter. Hvis ikke effekt etter 10-15 minutter kan dosen økes til 40-50 mg i.v. Maksimum dose 220 mg
Labetalol infusjon. Dosering: 1 mg/ml (infusjonshastighet 20 ml/time) som kan økes med 20 ml/time ca hvert 20-30 min. inntil tilfredsstillende blodtrykk
oppnås. Maks infusjonshastighet 160 ml/time. (Blanding: 200 mg dvs 2 ampuller à 20 ml (5 mg/ml) tilsettes 160 ml fysiologisk NaCl. Dette gir 1 mg/ml
labetalol)
Nifedipin tabletter 10 mg x 2, økende til maks 40 mg x 2/døgn

Dihydralazin har til nå vært det mest brukte intravenøse medikamentet. Det er trukket tilbake fra markedet og har ingen sikre fordeler i
forhold til foreslåtte medikamenter. 

Det er oftest ikke nødvendig å senke blodtrykket raskt. Under nøye overvåking kan man bruke tid og senke blodtrykket langsomt. Både
labetalol tabletter og nifedipin tabletter har raskt innsettende effekt og kan brukes til gradvis senking av blodtrykket evt. i kombinasjon
med metyldopa. 

Ved behandling av hypertensjon postpartum velger de fleste å seponere metyldopa først pga bivirkninger, og fortsette med labetalol
eller nifedipin, evt. i kombinasjon. Ved betydelig væskeretensjon kan det postpartum bli aktuelt å vurdere furosemid. 

Krampeprofylakse
Ved raskt innsettende, alvorlig preeklampsi bør krampeprofylakse gis med MgSO4. Det halverer risikoen for eklampsi og reduserer
risiko for maternell død (Magpie Trial)11,12 (Ia). Man må bruke klinisk skjønn på hvem som bør få profylakse, med vekt på



alvorlighetsgrad og hvor raskt tilstanden forverres (truende eklampsi). Startdosen er den samme som ved eklampsi men
vedlikeholdsdosen halveres, se kapittel om eklampsi. 

Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser ved preeklampsi/HELLP-syndrom
Ved utvikling av DIC må forløsning planlegges raskt. Det kan bli aktuelt å gi SAG, humant koagulasjonsaktivt plasma og
trombocyttkonsentrat. Før kirurgisk inngrep bør trombocyttene være >50 x 109/l pga risiko for blødning. Ved vaginal forløsning kan
man akseptere trombocytter ned i 10-20 x 109/l hvis det ikke eksisterer et blødningsproblem. I noen tilfeller vurderes også
antitrombinkonsentrat. Pasienter med alvorlig preeklampsi/HELLP med koagulasjonsforstyrrelser bør ikke ha tromboseprofylakse med
lavmolekylært heparin før koagulopatien er i bedring og det ikke er kliniske blødningsproblemer.

Kortikosteroider ved HELLP-syndrom
I flere mindre studier anbefales at pasienter med HELLP-syndrom bør behandles med kortikosteroider. Det er ingen sikker konklusjon
om effekt, flere studier etterlyses13 (Ib). Dette er ingen etablert behandling, men kan vurderes i spesielle tilfeller. Vi ser i noen tilfeller
forbigående bedring i blodprøver og klinikk når vi gir betametason til lungemodning av fosteret ved HELLP-syndrom. 

Komplikasjoner1-3 
Alvorlige komplikasjoner ved preeklampsi

Kramper
Hjerneblødning (hyppigste dødsårsak)
HELLP-syndrom
Lungeødem
Nyresvikt
Placentaløsning
Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
Leverruptur

Pasientinformasjon

Informasjon om symptomer og videre opplegg i aktuelle svangerskap. Kontinuitet er viktig
Det må understrekes tilstandens uforutsigbarhet og at situasjonen kan endre seg på kort varsel, derfor er som regel innleggelse nødvendig
Samtaler og gjennomgang av forløpet med involverte leger og jordmødre under barseloppholdet
Hvis kvinnen har hypertensjon ved utskrivning avtales kontroll enten ved fødeavdelingen eller hos egen lege
Kontroll ved fødeavdelingens poliklinikk anbefales etter 2-3 måneder ved alvorlig preeklampsi, eklampsi og HELLP med ny gjennomgang, informasjon
og planlegging av neste svangerskap. Det bør vurderes videre utredning (hypertensjon, nyrefunksjon, trombofili, antifosfolipidsyndrom). Det kan i noen

tilfeller ved tidlig innsettende preeklampsi bli aktuelt å gi lavdose ASA (acetylsalisylsyre) som profylakse i neste svangerskap (75-100 mg daglig)14,15

(Ia)
Ved senere svangerskap hos disse kvinnene bør kontrollene foregå i samarbeid med fødeavdelingene fra svangerskapsuke 23-24
I neste svangerskap har kvinner med alvorlig, tidlig innsettende preeklampsi 10-20 % økt sjanse for å få preeklampsi på nytt
HELLP-syndrom har ca 3-5 % sjanse for gjentagelse
Kvinner med preeklampsi har økt risiko for hjerte- og karsykdommer senere i livet

Emneord

Hypertensjon i svangerskapet
Preeklampsi
HELLP-syndrom
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ICD-10

O15    Eklampsi
Inkl.:Eklampsi med høyt blodtrykk på forhånd eller svangerskapsindusert. Kramper etter tilstander i O10-O14 og O16

O15.0 Eklampsi under svangerskap

O15.1 Eklampsi under fødsel

O15.2 Eklampsi i barseltid

O15.9 Eklampsi, uspesifisert når det gjelder tidspunkt
Eklampsi NA

Definisjoner 
Eklampsi er generelle kramper som opptrer under svangerskap, fødsel eller de første sju dager etter fødsel, der det samtidig foreligger
preeklampsi. 

Forekomst/epidemiologi 
Innsidens 5/10.000 fødsel

Etiologi/patogenese
Tilstanden kan opptre tidlig i svangerskapet (ved mola hydatidosa), men de aller fleste tilfeller sees i siste del av graviditeten hos
pasienter med alvorlig preeklampsi. Svært mange har kliniske symptomer i tillegg til diagnostisert preeklampsi før de får
eklampsianfall. De vanligste kliniske symptomer er en intens pannehodepine, men også kvalme, smerter i epigastriet, synsforstyrrelser
og irritabilitet eller uro. 
40 % av eklampsitilfellene skjer før fødselen, 30 % intrapartum, og 30 % postpartum. Eklampsi intra- og postpartum forekommer
oftest ved termin, mens antepartum eklampsi opptrer oftest før svangerskapsuke 37.

Årsak til eklamptiske anfall er ikke kjent. Hypertensjon er ikke årsak, men kan bidra til kramper. Mulige årsaker kan være intracerebrale
petekiale blødninger, trombose, ødem eller forandringer på cellulært nivå. Med avansert CT-apparatur kan forandringer sees i ca 50 %
av tilfellene. EEG er ofte patologisk første dager etter anfall, men vil som regel normaliseres etter noen uker.

Risikofaktorer
Alvorlig preeklampsi med kliniske symptomer.



Indikasjon/metode/diagnostikk
Differensialdiagnostikk
Andre årsaker til krampene må utelukkes (epilepsi eller andre sykdommer).

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging 
Behandling av eklampsi

1. Frie luftveier. Pass på at pasienten ikke faller ut av sengen.
2. Tilkall øyeblikkelig hjelp, vakthavende gynekolog og anestesipersonell.
3. Primær behandling av kramper ved eklampsi: 

Diazepam, 10-20 mg gitt som intravenøs injeksjon eller rektalvæskeoppløsning vil ofte stoppe kramper, men større doser kan være nødvendig.
Krampene kan også primært behandles med metningsdose magnesiumsulfat (se punkt 4).

4. Etter at første eklamptiske anfall er stoppet med diazepam skal profylaktisk behandling mot nye kramper startes med magnesiumsulfat 1mmol/ml,
1ampulle =10 ml).
a. Metningsdose

Magnesiumsulfat 20 mmol (2 amp) i 100 ml glukose gis i.v. over 5 min. Husk å trekke ut 20 ml glukose før magnesiumsulfat tilsettes.
b. Vedlikeholdsdose: 4-6 mmol/time.

Magnesiumsulfat 100 mmol (10 amp) i 500 ml glukose etter å ha trukket ut 100 ml glukose før tilsats = 0,2 mmol/ml. 
Infusjonsstart 20 ml/time = 4 mmol/time = 1g MgSO4/time. 

Max. døgndose: 150 mmol.
c. Ved nye eklampsianfall

Dersom dette skjer under pågående infusjon gis på nytt metningsdose med 2-4 g (avhengig av kroppsvekt) i.v. i løpet av 5 minutter. Blanding, se under pkt. a).
d. Kontroll av terapi

Evt. toksiske bivirkninger av MgSO4 kan sees ved opphevet patellarrefleks, 

respirasjonshemming og nedsatt urinproduksjon. De første 2 timer kontrolleres 
patellarrefleks og respirasjonsfrekvens hvert 10. min, senere med 15-60 minutters intervaller. Timediurese.

Om patellarefleks bortfaller avbrytes magnesuminfusjon. Observer respirasjonen. Når patellarrefleksen kommer tilbake, begynner infusjonen igjen med redusert dose, forutsatt at
respirasjonen er normal.
Hvis respirasjonsfrekvens <16/min avbryter infusjon. Gi O2 på maske. Hold frie luftveier. Ved uttalt respirasjonsdepresjon gis antidot (se under). Ved respirasjonsstans intuber og ventiler

umiddelbart. Gi antidot.
Om urinproduksjon er <25 ml/time, men andre symptomer på magnesium-intoksikasjon foreligger, reduseres infusjonshastighet til 0,5 g/time (2 mmol/time).
Serumnivåer av magnesium kontrolleres ved behov. Terapeutisk nivå: 2-4 mmol/l.
Antidot

Kalciumglubionat. 10 ml. Calcium-Sandoz® (9 mg kalciumglubionat/ml) skal finnes i rommet og gis langsomt i.v. ved behov 
Behandlingen med Magnesiumsulfat bør fortsette ca 24 timer etter fødsel ved krampeanfall ante- eller intrapartum og 24 timer etter krampeanfall ved eklampsi postpartum.
Behandle blodtrykk hvis dette er nødvendig (se kapittelet om preeklampsi).
Pasienten må være stabilisert før forløsning. Ofte vil keisersnitt være nødvendig hvis ikke vaginal forløsning kan forventes snarlig.
Intensiv overvåkning etter eklamptisk anfall er nødvendig. Som regel bør dette skje på intensivavdeling i nært samarbeid mellom anestesilege og gynekolog. God laboratorieservice med tanke på oppfølging/behandling av mulitorganaffeksjon er
viktig. Hvis slik service ikke er tilgjengelig bør pasienten overflyttes til sykehus der slike fasiliteter foreligger.

Skriftlige behandlingsregimer anbefales og vi forslår at avdelingene lager en såkalt "eklampsiboks" som ligger klar til bruk til enhver tid.
Den skal inneholde handlingsplanen for behandling av eklampsi, skjema for overvåking av pasientene, medikamenter og annet utstyr.

Emneord

Eklampsi
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ICD-10

O88.1    Fostervannsemboli

Definisjon

Fostervann og debris til mors sirkulasjon

Forekomst

Varierer i forskjellige studier; 1: 8 000 - 1: 80000 fødsler

Etiologi/patogenese

Usikker etiologi. Antatt passasje av fostervann eller andre bestanddeler via rumperte hinner til uterine vener.

Risikofaktorer

Høy alder
Hypertone uteruskontraksjoner
Indusert fødsel og ristimulering
Uterustraume

Klinisk forløp
1. fase

   → Respirasjonsproblemer

 → cyanose

 → kramper

 → kardiovaskulær kollaps → over i 2. fase hvis de overlever

→ koma

→ død

2. fase

   → DIC/blødning



 → venstre ventrikkelsvikt

 → ARDS

 → overlevelse eller død

Diagnostikk

Akutt hypoksi (dyspnø, cyanose, lungeødem eller respirasjonsstans)
Akutt hypotensjon, arytmi eller hjertestans
Koagulopati, DIC eller uforklarlig blødning
Starter i forbindelse med fødsel (70 %), keisersnitt (19 %) eller innen 30 minutter postpartum (11 %)
Rapportert ved 1.trimester abort, senabort, abdominal traume og amniocentese
Fravær av annen forklaring på symptomene
Eksklusjonsdiagnose (autopsi er viktig der mor dør)
Diagnosen stilles ved det histologiske bildet av mors lunger

Differensialdiagnostikk

Lungeemboli
Bilateral pneumothorax
Septisk sjokk
Anafylaktisk sjokk
Alvorlig preeklampsi/eklampsi
Hjerteinfarkt/hjertestans
Cerebralt insult
Aspirasjon
Aorta disseksjon

Tiltak/behandling

Oksygen, assistert ventilasjon
Opprettholde sirkulasjonen (hjertekompresjon i venstre sideleie hos gravide)
Intensiv overvåking
Behandle DIC/transfusjoner
Keisersnitt må raskt vurderes hos kritisk syk mor

Komplikasjoner

Maternell død (60-80 %)
Multiorgansvikt hos mor
Hjerneskade hos mor
Intrauterin fosterdød/levende barn med hypoksiskader

Emneord

Fostervannsemboli
Akutt sirkulasjonskollaps

Akutt fettlever i graviditet (aflp)
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ICD-10

O26.6    Leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barsel

K76.0 Fettlever, ikke klassifisert annet sted



Definisjoner

Tilstand spesifikk for svangerskapet med leversvikt som gir multiorgansvikt hos mor

Forekomst

Rapportert mellom 1:9 000 til 1:13 000 fødsler

Etiologi/patogenese

Ukjent årsak. I noen tilfellers ses en sammenheng med enzymsvikt i mitokondrienes fettsyreoksidasjon hos fosteret. Det foreligger hos mor
mikrovesikulær fettinfiltrasjon i levercellene.

Diagnostikk 
Symptomer

Kvalme, oppkast, magesmerter
Tretthet, dårlig matlyst (dager til 1-2 uker)
Hodepine
Blødning (vaginalt og gastrointestinalt)
Feber
Ikterus, hudkløe
Tørste, polyuri

Mors sykdomsbilde preges av

Leversvikt
Nyresvikt
Koagulasjonsforstyrrelser/DIC
Leukocytose
Hypoglykemi, høy urinsyre, metabolsk acidose
Hepatisk encephalopati
Sårkomplikasjoner, infeksjon
Sepsispreget tilstand
Preeklampsi hos 30-100 %

Differensialdiagnostikk

Alvorlig preeklampsi/HELLP-syndrom
Hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
Hepatitter (virus, autoimmun etc)

Tiltak/behandling

Fosterovervåking
Rask forløsning
Symptomatisk behandling av mors organsvikt
Intensiv avdeling
Kontinuitet og teamarbeid

Komplikasjoner

Multiorgansvikt med fortsatt høy maternell mortalitet: 0-20 % mot tidligere 70-80 %
Perinatal mortalitet: 14-18 % mot tidligere 60-80 %

Emneord

Akutt fettlever i graviditet (AFLP)

Hemolytisk uremisk syndrom (hus) og trombotisk trombocytopenisk purpura (ttp) <sup>1,6</sup>

Bjørg Lorentzen
Tore Henriksen
Pål Øian
Lillian Nordbø Berge



Per E. Børdahl

ICD-10

O99.8    Andre spesifiserte sykdommer og tilstander som kompliserer svangerskap, fødsel og barseltid

D59.3 Hemolytisk uremisk syndrom

M31.1  Trombotisk trombocytopenisk purpura

Definisjon
Tilstander som karakteriseres av mikroangiopatisk hemolytisk anemi og trombocytopeni samt organskade pga trombocyttromber i
mikrosirkulasjonen.

Etiologi/patogenese

Ukjent årsak

Diagnostikk

Mikroangiopatisk hemolytisk anemi
Trombocytopeni
Feber
Nyresvikt dominerer ved HUS
Hypertensjon er ikke vanlig ved HUS og TTP
Nevrologiske utfall karakteristisk for TTP
Ved TTP er det ikke fall i antitrombin
Ved TTP er von-Willebrand factor-cleaving protease ofte redusert (enzymsvikt) Det skiller den fra HUS og HELLP
Tilstandene bedres ikke av forløsning

Differensialdiagnostikk

Alvorlig preeklampsi/HELLP-syndrom
Akutt fettlever i graviditet

Tiltak/behandling

Tilskudd av humant koagulasjonsaktivt plasma
Plasmaferese
Kortikosteroider kan gi bedring
Trombocyttkonsentrat er vanligvis kontraindisert

Emneord

Hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
Multiorgansvikt

Uterusruptur
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ICD-10

O71.0    Uterusruptur før fødsel starter

O71.1 Uterusruptur under fødsel
Uterusruptur ikke konstatert som oppstått før fødsel starter



Definisjoner

1. De fleste rupturer forekommer etter tidligere keisersnitt:
Fullstendig ruptur av uterinveggen - komplett ruptur
Truende/nesten ruptur av uterinveggen - inkomplett med diastase i keisersnittarr

2. Ruptur etter andre operasjoner på uterus - etter myomektomi
3. Ruptur av ikke operert uterus

Traumatisk ruptur - skade mot abdomen, vanskelig assistert fødsel
Spontan ruptur hos multigravida med avveket leie/stort barn i langvarig fødsel, ofte kombinert med uforsiktig bruk av ristimulering

Forekomst
Ruptur etter tidligere keisersnitt

0,2-1,5 % etter ett lavt tverrsnitt
Ca 2 % etter flere enn ett lavt tverrsnitt
1-7 % etter lavt vertikalt snitt
4-9 % etter T-snitt
4-9 % etter tidligere klassisk/lengdsnitt i uterus

Etiologi

Ruptur pga svakhet i uterusveggen etter tidligere operasjoner. Mekanisk misforhold i aktiv fødsel eller traume mot gravid uterus hos ikke tidligere
operert kvinne.

Risikofaktorer

Tidligere keisersnitt
Tidligere andre operasjoner på uterus
Multigravida med avveket leie/stort barn
Uforsiktig bruk/overstimulering med prostaglandiner eller oksytocin

Diagnostikk (klinisk diagnose!)

Dårlig fosterlyd - deselerasjoner/bradykardi
Akutte magesmerter/evt. brystsmerter
Avtagende/opphør av rier
Blødning - vaginalt /abdominalt
Sjokk
Forliggende del "blir borte"
Lett palpable fosterdeler

Differensialdiagnostikk

"Akutt abdomen" hos gravid kvinne
Placentaløsning

Tiltak/behandling

Laparotomi/kontroll av blødning
Sutur av ruptur/evt. sterilisering
Hysterektomi

Komplikasjoner

Intrauterin fosterdød
Blødning - uttalt anemi med kliniske symptomer
Koagulasjonsforstyrrelser/DIC
Evt. tap av fertilitet

Emneord

Uterusruptur

Uterusinversjon
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ICD-10

O71.2    Uterusinversjon etter fødsel

Definisjoner
Innsiden av uterus vrenges ut i vagina etter fødsel av barnet, delvis eller helt.

Etiologi

Hyppigste årsak er trekk i navlesnoren med placenta festet i fundus
Kan skje spontant ved atoni
Plutselig økt buktrykk

Risikofaktorer

Placenta festet i fundus
Placenta accreta, -percreta, -increta

Diagnostikk

Sterke smerter i nedre del av abdomen etter fødsel
Sjokk - ofte ikke i samsvar med blødningen
Placenta kan fortsatt være intrauterint
Palpasjon gir mistanke
Kan være assosiert med livstruende blødninger

Tiltak/behandling

1. Manuell reposisjon
Tilkall hjelp - bakvakt og anestesilege
Intravenøs væske/blod
Ikke fjern placenta før etter stabilisering
Uterusrelakserende før reposisjon
Oksytocindrypp etter reposisjon

2. Hydrostatisk metode: O´Sullivan
3. Laparotomi

Huntington teknikk - trekk i uterusligamenter eller fundus
Haultain teknikk - snitt i bakre uterinvegg og reposisjon
Hysterektomi

Komplikasjoner

Sjokk
Livstruende blødning

Emneord

Uterusinversjon

Sepsis/septisk sjokk
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Per E. Børdahl



ICD-10

O08.0    Sepsis/septisk sjokk etter abort, ekstrauterin graviditet eller blæremola

O75.9 Annen infeksjon under fødsel
Sepsis under fødsel

O85 Sepsis i barseltid

O88.3 Obstetrisisk pyemi og septisk emboli

Definisjoner
Systemisk inflammatorisk respons syndrom er karakterisert av to eller flere faktorer:

Feber >38,5°C eller <35°C

Leukocytter >12x109 /l eller <4x109/l eller umodne former >10 %
Respirasjonsfrekvens >20 per minutt eller arteriell pCO2 <4,3 kPa eller behov for mekanisk ventilasjon

Hjertefrekvens >90 slag per minutt
(Tallene for leukocytter, respirasjonsfrekvens, pCO2 og hjertefrekvens gjelder ikke gravide)

Sepsis. Akutt systemisk inflammasjon og dokumentert infeksjon med dyrkningsprøver. Bakteriemi-mikrober i blodet. Septicemi-
mikrober og/eller deres toksiner i blodet.

Alvorlig sepsis. Sepsis med organdysfunksjon, hypoperfusjon eller hypotensjon.

Septisk sjokk. Alvorlig sepsis med hypotensjon til tross for adekvat væsketerapi samt forekomst av perfusjonsforstyrrelser eller
organdysfunksjon.

Etiologi
De hyppigst årsaker til sepsis/septisk sjokk hos gravide kvinner og i barseltiden:

Chorioamnionitt
Postpartumendometritt
Pyelonefritt
Sårinfeksjon
Pneumoni
Akutt appendicitt
Akutt kolecystitt
Pankreatitt
Nekrotiserende fasciitt

Diagnostikk
Septisk sjokk

I starten tørr, varm hud, takypne, uklarhet, vasodilatasjon, takykardi, økt hjerte/-minuttvolum, høyfebril, synkende blodtrykk. Etter hvert kald, klam hud,
vasokonstriksjon, nedsatt perifer sirkulasjon, økende metabolsk acidose. Tilstanden kan ikke skilles fra sjokk av annen årsak, bortsett fra høy feber
Blodkultur og bakteriologiske prøver fra urin, cervix/vagina/uterus, sår, hals, melk
Tidlig kontakt med vakthavende anestesilege/intensivlege

Tiltak/behandling ved sepsis

1. Intensivavdeling med full hemodynamisk overvåking, bør vurderes sammen med vakthavende anestesilege
2. Behandling med antibiotika, høye doser

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004 anbefaler
Ukjent etiologi
Benzylpenicillin 3-5 g i.v. i løpet av 20-30 minutter hver 6. time + aminoglykosider (gentamicin, netilmicin, tobramycin) 5-6 mg/kg
kroppsvekt/døgn i.m eller i.v. fordelt på 1-3 doser. Andre sepsisregimer kan være aktuelt.

Kjent etiologi
Antibiotika styres etter resistensskjema, hyppigst spesifikk behandling med ett antibiotikum

1. Drenasje av abscesser/fjerne alt nekrotisk vev så tidlig som mulig er essensielt



2. Utskrapning ved mistanke om rester i uterus eller der intet annet fokus finnes
3. Rask korreksjon av sjokk, elektrolyttforstyrrelser og acidose

a. Intravenøs væsketilførsel - krystalloider 3-4 liter, evt. kolloider
b. Glukokortikosteroider (hydrokortison 50 mg hver 6. time i 7 døgn)
c. Vasoaktive legemidler - (anestesilege) - dersom ikke hemodynamisk stabil etter volumbehandling

4. Behandling av DIC

Komplikasjoner

Multiorgansvikt (DIC, ARDS, nyresvikt og leversvikt)
Maternell død: 40-60 %

Emneord

Sepsis
Septisk sjokk

Anafylaktisk sjokk

Bjørg Lorentzen
Tore Henriksen
Pål Øian
Lillian Nordbø Berge
Per E. Børdahl

ICD-10

T78.2    Anafylaksi

Definisjon

Sjokk hos pasient som nylig har fått et medikament eller utsatt for andre mulige allergener, innen 5-10 minutter etter eksponering, full reaksjon innen 30
minutter.

Etiologi

Massiv frigjøring av mediatorer via immunologiske eller ikke immunologiske mekanismer. Årsaker kan være injeksjon av legemidler inkludert sera,
allergenekstrakter og røntgenkontrastmidler, innsektstikk og peroralt inntak av legemidler eller mat.

Diagnostikk/symptomer

Kardiovaskulære. Varmefølelse, rødme, palpitasjoner, blekhet, kaldsvette, hypotensjon, kollaps, hjertestans
Respiratoriske. Nyseanfall, hoste, larynksstridor, astma, cyanose, respirasjonsstans
Kutane. Kløe, eksantemer, urtikaria, ødem/Quinckes ødem
Gastrointestinale. Kvalme/brekninger, kolikksmerter, diaré
Cerebrale. Uro, angst, svimmelhet, bevissthetstap, kramper

Tiltak/behandling

Stopp tilførsel av medikament eller blodprodukt
Tilkall anestesilege
Adrenalin i.m. eller dypt subkutant, ikke i.v. i øvre kroppshalvdel.
Adrenalin 1 mg/ml (ikke katastrofeadrenalin) Dose: 0,5-1 mg (0,5-1 ml)
Dosen kan gjentas om nødvendig med 5-20 minutters intervall
Overvåking respirasjon/sirkulasjon. Intravenøs tilgang for væske/legemidler
Respirasjonssvikt: O2/evt terbutalin eller teofyllin/assistert ventilasjon

Sirkulasjonssvikt: volumterapi med krystalloider eller kolloider
Antihistaminer: deksklorfeniramin 5 mg/ml, 10 mg (2 ml) i.m.
Glukokortikoider: hydrokortison 100 mg i.v eller i.m.
Diazepam ved kramper: 10-20 mg langsomt i.v evt. rektalt
Pressorsubstanser

Pasientinformasjon



De som har hatt alvorlig anafylaktisk reaksjon bør utstyres med adrenalin injeksjonsvæske. Også pårørende må lære å sette adrenalin.

Emneord

Anafylaktisk sjokk
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Pelvimetri

Leif Svenningsen
Anders Drolsum
Elisabeth Heiberg

Definisjoner
Pelvimetri er en radiologisk metode for måling av bekkenstørrelse hos gravide. Den utføres med mange forskjellige teknikker.

Risikofaktorer
Avhengig av teknikk.

Metode 
Røntgen pelvimetri benyttes ved de fleste røntgenavdelinger i Norge. Metoden har lang tradisjon, men bildetagningen er komplisert og
det er flere feilkilder ved avstandsmålene. CT pelvimetri med lavdose oversiktbilder og aksiale snitt gir lik eller mindre fosterdose enn
konvensjonell pelvimetri. MR pelvimetri er ikke strålebelastende. CT og MR kan erstatte konvensjonell røntgen dersom man sikrer at
målene er de samme fordi vår kliniske håndtering av pasientene er basert på resultatene fra konvensjonell røntgen pelvimetri.

Indikasjon 
Pelvimetri er ved bruk av moderne fødselsovervåkning (partogram, CTG og ultralyd) av liten praktisk nytteverdi når det foreligger



hodeleie. Ved seteleie anbefales pelvimetri, men det er ingen betingelse for vaginal forløsning.

Vellykket vaginal fødsel er avhengig av mange andre faktorer enn bekkenets størrelse og form. Fosterets størrelse, fosterhodets
presentasjon, utdrivningskreftene (riarbeidet) og bekkenmuskulaturens motstand er faktorer av vel så stor betydning for
fødselsforløpet.

Ved hodeleie er det i dag bare indikasjon for pelvimetri der hvor det klinisk foreligger en meget sterk mistanke om mekanisk misforhold
(trangt bekken).
Lav kroppshøyde og at "hodet ikke er festet i bekkeninngangen" og tidligere operativ forløsning, er ingen rutinemessige indikasjoner
for rekvirering av pelvimetri.

I kapittel 32 er oppgitt veiledende "normalverdier" for bruk ved vaginalforløsning av sete.

For å redusere unødig rekvirering av pelvimetri bør denne undersøkelsen bare kunne bestilles av den avdelingen som har ansvaret for
forløsningen.

Emneord

Trangt bekken
Mekanisk misforhold

Kilder

1. Pattinson RC, Farrell E. Pelvimetry for fetal cephalic presentations at or near term. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 Issue 1 

2. Maltau JM. Exit røntgen pelvimetri? Tidsskr Nor Lægeforen 1994; 114: 1289 

3. Martinsen ACT, Risdal M, Bay T, Drolsum A. CT pelvimetri. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2023-5

Intrauterin fosterdød

Knut Urdal
J. Frederik Frøen
Henrik Husby
Aage Erichsen

ICD-10

Z37.1    Enkeltfødsel, dødfødt

Z37.3 Tvillingfødsel, en levende født, en dødfødt

Z37.4 Tvillingfødsel, begge dødfødte

Definisjoner 
Alle tilfelle av fostre født etter utgangen av 12 svangerskapsuke skal meldes til Medisinsk Fødselsregister. Dette kapittelet er tenkt å gi
hjelp ved utredning av årsaken til fosterdød etter fullgåtte 22. svangerskapsuker/500 g og omhandler kun de tilfelle der det ikke har vært
tegn til liv (WHO 1977; Chiswick, M. 1986).

Forekomst/epidemiologi 
Epidemiologi 
Dødfødsler etter 22 uker/500g utgjør i Norge i størrelsesorden 5-6 dødsfall per 1000 fødsler. Ved de tidligste gestasjoner er
dødstidspunkt ofte ukjent. I tredje trimester skjer hovedtyngden av dødsfall antepartum. Risiko for død i et pågående svangerskap øker
betydelig fra 36 uker og frem til forløsning. Internasjonalt sees en gradvis nedgang i dødfødselsrater i vestlige land med størst
nedgang i dødsfall på grunn av misdannelser, maternell sykdom og forhold intrapartum, mens det er liten endring i rater av mindre
veldefinerte årsaker. 

Etiologi/patogenese 



De vanligste årsakene til IUFD er morkakesvikt med intrauterin veksthemming, misdannelser, kromosomavvik, infeksjon, asfyksi,
morkakeløsning, maternell sykdom (diabetes, kolestase, hypertensjon), føtomaternell transfusjon, koagulasjonsforstyrrelser,
immunisering, komplikasjoner hos tvillinger og tvillingmorkaker, navlesnorskomplikasjoner. I ca 25 % av tilfellene forblir dødsårsaken
ukjent.

Risikofaktorer
Intrauterin fosterdød har en rekke ulike årsaker, med ulike risikofaktorer. Generelt øket risiko for fosterdød finnes i svangerskap med
veksthemming, mor >35 år, overvekt og fedme, tidligere dødfødsel eller nullipara, tidligere keisersnitt og hos flerlinger. Dårlige
sosioøkonomiske forhold, lav utdannelse, røyking og rusmisbruk er assosiert med fosterdød. Maternelle koagulopatier med
trombosetendens, diabetes/glukoseintoleranse, hypertensive tilstander, Hb over 13,5/manglende fysiologisk hemodilusjon,
svangerskapskolestase og thyroidealidelser er blant tilstander forbundet med øket risiko.

Indikasjon/metode/diagnostikk
Diagnosen stilles ved ultralyd og konfirmeres av 2 leger. 

Basisutredning 
Generelt er den en fordel med kortest mulig tid mellom død og prøvetaking, men dette må avstemmes i forhold til foreldrenes ønsker
og behov. Undersøkelse av morkake, hinner og barnet av perinatalpatolog bør anbefales alle. 

Følgende skjema kan være til hjelp ved utredning av IUFD5 og oppdatert etter PSANZ6.

Prøver som tas ved fastslått fosterdød (basisutredning)
Ultralyd:
Undersøkelse for misdannelser, størrelse og vurdering av fostervannsmengde. Vurder utvidet undersøkelse dersom kvinnens religion
tilsier at obduksjon vil være utelukket.
Blodprøver:
Blod-, infeksjons- og koagulasjonsstatus, blodtype om ikke utført tidligere, Rh-antistoff, Kleihauer-Betke* (eller 
annet for andel føtale erytrocytter). HbA1c. Antikardiolipin og Lupus antikoagulant, aktivert protein C (APC) 
resistens, leverfunksjonstester og nyrefunksjonstester. Fryse plasma for senere utredning.
Amniocentese: 
Mikrobiologi (an-/aerob). Kromosomanalyse. Prøve til frysing.
Cervix:
Mikrobiologi (an-/aerob).
Klinisk undersøkelse og anamnese: 
Inklusive bl.a. obstetrisk historie, familiesykdommer, utenlandsreiser, røyking, rusmisbruk, infeksjonstegn, blodtrykk, trombosetegn.

Prøver som tas etter fødselen (basisutredning)
Morkake:
Mikrobiologi dyrkning (an-/aerob). Chorionbiopsi til kromosomanalyse. Beskrivelse av placenta med foto.
Morkake, hinner og hele navlestrengen endes til histologisk undersøkelse.

Barn:
Fotografering. Ytre beskrivelse og undersøkelse av perinatalpatolog. Obduksjon eller MR dersom foreldre 
motsetter seg obduksjon. Pensel fra øre og svelg til mikrobiologi (an-/aerob). Blod fra navlestreng eller 
hjerteblod til mikrobiologi, og eventuelt kromosomanalyse om amniocentese ikke er gjort. Fryse plasma for senere utredning.

Infeksjonstegn, ødematøs placenta eller
barn (hydrops)

Uforklart fosterdød Ved morkakeforandringer, abruptio
placentae, veksthemming, trombose eller

tromboseanamnese hos mor, preeklampsi
eller koagulasjonsvikt funnet i

basisutredning



            

Fra blodprøver tatt fra mor og barn
tidligere:

Infeksjonsstatus om ikke tatt tidligere.
Infeksjoner som særlig må vurderes/søkes

fra blod og penselprøver: E. coli, GBS-
enterokokker, enterovirus, toxoplasma,
parvovirus B 19, CMV, listeria, syfilis,

rubella. Andre på klinisk mistanke.

6-8 uker senere:
Glukosebelastning

(om ikke utført i svangerskap)

8-12 uker senere:
Antikardiolipin, Lupusantikoagulant og
APC-resistens om ikke tatt tidligere.

Antitrombin, INR, fastende homocystein.
Protein C & S, Protrombin genmutasjon

20210A.
Faktor V Leiden (ved positiv APC).

MTHFR-mutasjon ved positiv
homocystein.

Tilleggsnotater
Kromosomanalyse (dyrkning av levende celler) er lettest å få til i amnionvæske, dernest ved chorionbiopsi, hjerteblod, helsene, hud.
Preparatene må ikke fikseres.

Hurtigtest på kromosomfeil. Undersøkelse på trisomi 13, 18, 21 eller monosomi X. Gjøres på DNA.

DNA-analyse. Ved mistanke om X-bundet eller autosomal recessiv sykdom.

Ved klinisk mistanke

TSH, fritt T4 og thyreoidea antistoffer

Trombocyttantistoffer (ved indre blødninger hos fosteret)

* % føtale erytrocytter i mors blod omregnes til % av barnets totale blodvolum. Dette gjøres for en gjennomsnittlig kvinne slik: (( %
føtale erytrocytter) x 3200)/fostervekt i kilo. 

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging

Forløsningsinduksjon avhengig bl.a. av cervixmodning. Amniotomi, oksytocin, prostaglandiner i forskjellige tilberedninger og Mifepriston i kombinasjon
med prostaglandiner er aktuelt
Laktasjonshemming bør vurderes (f.eks. kabergolin)

Pasientinformasjon
Se kapittel 45 "Omsorgsarbeid ved dødfødslar og abortar"
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ICD-10

Inngrep

MAC 00  Amniotomi før fødsel

MAC 10 Cervixdilatasjon før fødsel

MAGM 10 Fødselsinduksjon med oxytocin intravenøst

MAGM 16 Fødselsinduksjon med prostaglandin i vagina eller cervix

MAC 96 Fødselsinduksjon med ballongkateter

TMA 20 Manuell fødselshjelp ved normal fødsel

Diagnose

Z37.0  Enkeltfødsel, levendefødt

 For øvrig brukes diagnosekode som gjenspeiler indikasjon for induksjon

O61.0 Mislykket medikamentell induksjon av fødsel

O61.1 Mislykket insterumentell induksjon av fødsel

Definisjoner
Modning av cervix 
Forbehandling av en umoden cervix (konf. Bishop score, se senere). Gjøres for å lette åpningen av cervix når fødselsarbeidet kommer
i gang. 

Induksjon av fødsel
Kunstig igangsetting av fødselen, der det ved maternell eller føtal indikasjon er ønskelig å avslutte svangerskapet, og hvor det ikke
foreligger kontraindikasjoner mot vaginal fødsel. 

Forekomst
Ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister for året 2008 ble 15,2 % av alle fødsler i Norge indusert.

Indikasjon
Induksjon av fødsel bør foretas når fordelene for mor eller barn er større enn risikoen ved å fortsette svangerskapet.
Steroider for lungemodning skal gis ved induksjon før 34 fullgåtte uker. Kfr. kapittel 20 i Veileder i fødselshjelp 2008:”Truende for
tidlig fødsel”.
Alle induksjoner skal ha en indikasjon, og indikasjonsstillingen skal være dokumentert i journalen.

Indikasjoner

Overtidig svangerskap
Preeklampsi/hypertensjon/PIH (Pregnancy Induced Hypertension)
Diabetes mellitus
Intrauterin tilveksthemning
Vannavgang uten oppstart av rier
Tvillingsvangerskap ved termin
Polyhydramnion/oligohydramnion
Andre medisinske/sosiale indikasjoner

Kontraindikasjoner

Alvorlig preeklampsi der forløsning innen kort tid er nødvendig
Tegn på føtal hypoxi ved CTG-registrering eller doppler
Annen kontraindikasjon mot vaginal forløsning.

Forsiktighet utvises ved:

Seteleie
Hjerte-/lungesykdom hos mor
Tidligere operasjoner på uterus



Cervix´ modningsgrad
Vesentlig ved induksjon er vurdering av cervix´ modningsgrad. 

Denne kan bedømmes ved hjelp av Bishop score

Poeng  0  1  2  3

Ledende del  I
bekkeninngangen

 Over
spinae

 Ved
spinae

 Under
spinae

Cervixåpning Lukket 1-2 cm 3-4
cm

>4 cm

Cervixlengde 3 cm 2 cm 1 cm <1 cm

Konsistens Fast Middels Bløt  

Posisjon Baktil Midtstilt Fortil  

Poengsum  >5: moden cervix

 ≤5: umoden cervix

Modning av cervix
Ved umoden cervix, Bishop score ≤ 5

Alternativer. Rekkefølgen er ikke uttrykk for prioritering. På den enkelte avdeling må man beslutte hva som skal være
hovedmetode og rekkefølgen av eventuelle øvrige metoder.

Bruk av ballongkateter i cervix (Foleykateter)

Vaginalvask med klorhexidin 1 mg/ml (ikke sprit)
Foleykateter nr. 16 eller 18 føres gjennom cervix forbi indre mormunn. Kan enklest gjøres ved hjelp av selvholdende spekel og korntang.
Fyll ballongen med 50-60 ml NaCl
Trekk forsiktig i kateteret for å være sikker på at ballongen ligger på plass og ikke i cervicalkanalen. Transvaginal UL kan brukes for å bekrefte riktig
plassering.
Fest kateteret uten stramming med tape til kvinnens lår

Følgende muligheter foreligger dagen etter ballonginnleggelse:

Kvinnen har født
Kvinnen har fått rier og er i fødsel
Fostervannet har avgått, ikke rier

Induksjon i løpet av formiddagen, vanligvis med oxytocin

Ikke vannavgang eller rier
Moden cervix (Bishop score > 5): Amniotomi
Umoden cervix (Bishop score ≤ 5): Videre modning med prostaglandin

Faller kateteret ut, har det gjort sin nytte og dilatert cervix.

Intravaginal applikasjon av misoprostol tablett (Cytotec® tabletter/Pfizer).

Misoprostol er en syntetisk prostaglandin E1-analog som har tilsvarende virkningsmekanisme som Minprostin® gel og Prostin® vaginaltablett.

Preparatet Cytotec® er ikke registrert på indikasjonen modning av cervix/induksjon av fødsel. Det benyttes nå ved mange sykehus i stedet for

Minprostin gel eller Prostin vaginaltablett. Cytotec® har tilsvarende effekt og er ikke forbundet med økt risiko. Forsiktighet bør likevel utvises ved
tidligere keisersnitt og tidligere operasjoner på uterus.
Kapsler på ca 25 μg lages ved flere større norske sykehusapotek. 

Dosering: Cytotec® 25 μg i bakre fornix. Samme dose kan gjentas hver 4. - 6. time. Forsiktighet bør utvises ved begynnende rier.

(Ref: Rapport fra Kunskapssenteret nr. 3, 2009: Misoprostol ved igangsetting av fødsel.)

Intracervikal applikasjon av PGE2 gel (Minprostin® gel Pharmacia & Upjohn)
Dosering: 0,5 mg. Samme dose hos førstegangs- og flergangsfødende. Kan gjentas etter 6 timer. Maks dose 1,5 mg/døgn.

Intravaginal applikasjon av PGE2 gel (Minprostin® gel) i bakre fornix 
Hos førstegangsfødende med Bishop score <5 er dosen 2 mg. Hos flergangsfødende er dosen 1 mg. Den intravaginale dosen (1 mg) kan gjentas
etter 6 timer, maks dose 4 mg/døgn.



Intravaginal applikasjon av PGE2 tablett (Prostin E2® vaginaltablett Pharmacia & Upjohn)
Dosering: 1 tablett à 3 mg. Kan gjentas etter 6 timer. Maks dose 9 mg/døgn.

Induksjon av fødsel
Ved moden cervix, Bishop score >5

Alternativer
Amniotomi hvis mulig og hodet er festet. Ved begynnende riaktivitet - ingen ytterligere stimulering. Hvis ingen riaktivitet etter 1-2 timer, stimuleres med
oxytocin intravenøst. Amniotomi eventuelt etterfulgt av oxytocin vil være første valg ved moden cervix.
Prostaglandin PGE2 og PGE1 (som under modning av cervix).  Det bør vurderes nøye om prostaglandin skal gis ved moden cervix og om fordeler
oppveier mulig risiko (overstimulering).
Oxytocin intravenøst: Oxytocin bør som hovedregel ikke anvendes ved intakte fosterhinner.

10 IE (= 10000mU) fortynnes i 1000 ml Ringer-acetat
Individuell infusjonshastighet
Begynn med 30 ml/t og øk hastigheten med 30 ml/t hvert 30 minutt. Når tilfredsstillende riaktivitet er oppnådd, fortsetter man med samme infusjonshastighet. Maksimaldose er 180
ml/time
Ved hyperton riaktivitet reduseres infusjonshastigheten eller dryppet avstenges
Ved tegn på truende fosterasfyksi stenges dryppet helt av
Dersom ingen effekt av dryppet, avsluttes infusjonen etter 8 timer. Maksimal infusjonshastighet bør aldri pågå lenger enn 6 timer

"Stripping" av hinner kan vurderes i enkelte tilfeller (Eks.: Sosiale indikasjoner/eget ønske om igangsetting av fødsel)

Induksjon 2. dag

Cytotec® 25 μg intravaginalt hver 4. - 6. time eller
PGE2 gel eller tablett (som beskrevet tidligere under alternativer).

Oxytocindrypp. Hvis Bishop score er 6 eller mer, gjøres amniotomi. Oxytocindrypp kan startes umiddelbart etter amniotomi.
Hvis kvinnen ikke er forløst ved midnatt, venter man til neste dag med ytterligere induksjon.

Induksjon 3. dag

Individuell vurdering av induksjon versus forløsning
Der forløsning er ønskelig og cervix fortsatt er umoden, med Bishop score ≤5, vurderes forløsning ved keisersnitt
Ved moden cervix gjøres amniotomi, og man kan eventuelt starte med oxytocinstimulering umiddelbart.

Overvåkning(Gjelder både ved bruk av oxytocin og PGE)

CTG-registrering før modning/induksjon
Ny CTG-registrering ved endring i forløpet som begynnende riaktivitet eller vannavgang. Deretter i intervaller, evt. kontinuerlig overvåkning
Vurdér overvåkning med STAN hvis indikasjon og hvis tilgjengelig ved avdelingen

Komplikasjoner
Overstimulering/ristorm (5 eller flere kontraksjoner per 10 minutter): Risiko 1-5 %

Behandling 
Atosiban (Tractocile®) 7,5 mg/ml, 0,9 ml (hetteglass) = 6,75 mg i.v. over minst ett minutt eller
Inj. Bricanyl® (0,5 mg/ml) 0,25-0,5 mg subkutant eller 0,25 mg intravenøst

Pasientinformasjon
Det er viktig at den gravide i forkant får informasjon om behandlingen og forventet forløp ved modning av cervix/induksjon av fødsel.
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ICD-10

O62.2  Rier - uregelmessige

O62.4 Rier - dyskoordinerte

Definisjoner
Når kvinnen er i etablert fødsel, og riene er uregelmessige, kortvarige eller sjeldne, kan disse stimuleres med amniotomi (hvis ikke
vannet er gått) etterfulgt av oksytocin.

Forekomst/epidemiologi
En undersøkelse fra et norsk sykehus viste at så mange som 51 % av førstegangsfødende og 20 % av flergangsfødende fikk
oksytocin som ristimulering.

Etiologi/patogenese
I en rekke situasjoner kan den fødende få risvekkelse. Oftest ser en det hvis den fødende er sliten.

Risikofaktorer
Stimulering av rier kan føre til for langvarige og/eller for hyppige sammentrekninger. Dette kan igjen gi en nedsatt placentaperfusjon
med påfølgende alvorlig føtal asfyksi. 
Kraftige rier kan gi uterusruptur. Spesielt gjelder dette kvinner som har arrvev i uterus etter tidligere inngrep; både keisersnitt, men også
gynekologiske operasjoner som myomenukleasjon.

På den andre siden kan for dårlige rier gi et langvarig fødselsforløp med fare for utslitt mor, økt behov for smertelindring, negativ
fødselsopplevelse og økt fare for operativ intervensjon. En langvarig fødsel kan også føre til intrauterin infeksjon og føtal asfyksi.

Indikasjon/metode/diagnostikk
Stimulering av rier er aktuelt når kvinnen er i etablert fødsel og det oppstår risvekkelse.
Amniotomi er den enkleste måten å stimulere rier på. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt og/eller fostervannet er gått, kan en
stimulere rier med oksytocin. Det er et polypeptidhormon og må gis som intravenøs infusjon. Det har kort halveringstid, 3-6 minutter.
Steady state oppnås etter 20-40 minutter.
Før stimulering må leie avklares. Ved feilinnstilling som høy likestand, panneinnstilling osv, er bruk av oksytocin kontraindisert.

Oksytocininfusjon
Oksytocindrypp; 10 IE (=10.000mU), som finnes i ampuller på 1 ml, fortynnes i 1 liter 0,9 % NaCl eller Ringer-acetat. Bruk
infusjonspumpe for nøyaktig dosering.

Dosering 
Start med en lav dose og øk gradvis til tilfredsstillende respons. Når denne er oppnådd, skal ikke dryppet økes ytterligere. Responsen
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på oksytocin er svært individuell.

Startdose er 30ml/time = 300 mU/time = 0,5 ml/min. = 5 mU/min.
Deretter økes dosen hvert 30. minutt med 30ml/time = 300 mU/time = 0,5 ml/min = 5 mU/min.
Maksimaldose er 180 ml/time = 1800 mU/time = 3 ml/min = 30 mU/min.

Dette er en rettesnor, og den må kun fravikes etter nøye vurdering og i sjeldne tilfeller.

Overvåkning
Fosteret skal overvåkes kontinuerlig med CTG (evt. STAN) når den fødende får oksytocin. Rienes varighet, stryke og frekvens
vurderes kontinuerlig. Vær nøye med dokumentasjonen. En må hele tiden være observant på overstimulering. Dette har en når det er 5
rier eller flere på 10 minutt, kontraksjonene varer lenger enn 2 minutt, eller kontraksjoner med normal varighet, men med kortere intervall
enn 1 minutt. Faren for overstimulering er stor og kan føre til asfyksi hos fosteret, utslitt mor, unødvendige instrumentelle forløsninger
og uterusruptur.

Differensialdiagnostikk

Risvekkelse på grunn av feilinnstilling
Mekaniske misforhold

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Ved tegn på føtal asfyksi og /eller for hyppige rier må en umiddelbart redusere oksytocininfusjonen. Det er aktuelt å seponere dryppet
helt der hvor en mener at fødselen progredierer raskt. Det kan i noen tilfeller også være aktuelt å gi tokolyse.

Komplikasjoner (til tilstanden)

Intrauterin asfyksi
Uterusruptur
Utslitt mor

Pasientinformasjon
Før oksytocin gis, må den fødende informeres om hva hun skal få og hvorfor.
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ICD-10
O 48

Definisjoner
Et svangerskap er i følge WHO overtidig fra dag 294.

Forekomst
I Norge har andelen kvinner som har født i svangerskapsuke 42 (f.o.m. 294 t.o.m. 300 dager) gått ned fra 10 % i 1996 til 6 % i 2008,
og prosentandelen av kvinner som føder i uke 43 eller senere (f.o.m. 301 dager) har gått ned fra 2,7 % til 0,2 % i samme periode1,2.

Etiologi
Ikke klarlagt3.

Faktorer som øker risikoen for at et svangerskap skal fortsette ut over 294 dager
Hvis fosteret er en gutt, hvis mor er førstegangsfødende, betydelig overvektig eller er over 35 år, er det større risiko for at
svangerskapet blir overtidig4,5,6(III). Hvis en kvinne har hatt ett overtidig svangerskap, har hun økt risiko for at det samme skal skje i
senere svangerskap (III)7.

Tiltak/behandling/oppfølging
Kvinnen bør tilbys en vurdering ved 290-294 dager (7-12 dager over TUL). Det anbefales at man gjør føtometri, estimering av
fostervannsmengde, CTG-registrering og cervixvurdering.

Induksjon av fødsel anbefales ved

Estimert fostervekt <2900-3000 g (tilsvarer 2,5-percentilen for 41-42 uker)6

AFI (Amniotic Fluid Index) ≤5 cm og/eller dypeste lomme ≤2 cm8

TUL >14 dager senere enn en sikker termin Naegele9,10

Hos de øvrige kan induksjon av fødsel vurderes individuelt.  Kvinnens ønsker vektlegges i den totale vurderingen11,12. Legen tar den
endelige beslutningen om induksjon. Kvinner som ikke induseres, følges med ultralyd (fostervannsmengde) og CTG 2-3 ganger per
uke.(IV)

Komplikasjoner
Epidemiologiske studier kan tyde på en liten økt risiko for perinatal død13,14.
Det er imidlertid ikke vist at denne risikoen reduseres ved rutinemessig induksjon av ukompliserte svangerskap15-17. Det er særlig
foster som er mindre enn forventet ut fra svangerskapslengde (small for gestational age, SGA) som har økt risiko for intrauterin
fosterdød18. Oligohydramnion og mekoniumaspirasjon forekommer hyppigere ved overtidige svangerskap8,17. Det er ikke vist at
antallet keisersnitt eller andre operative forløsninger endres ved rutinemessig induksjon19,20.
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Steriltvannspapler
Definisjon: Intra- eller subkutan applikasjon av sterilt vann. 

Forekomst: Utføres på de fleste fødeinstitusjoner i Norge, men i begrenset grad. Lite utbredt internasjonalt.

Effekt: Moderat analgetisk effekt med varighet ca 60-75 minutter1-4 (IIa).

Etiologi: Virker sannsynligvis via motirritasjonsprinsippet eller portteorien, dvs. at et kraftig sensorisk stimulus i samme
dermatomområde som uterusrelatert smerte "konkurrerer" bort smertestimuli fra uterus.

Risikofaktorer: Ingen/få. Applikasjon av sterilvann er svært smertefullt i ca 30 sekunder.

Komplikasjoner: Ingen kjente.

Teknikk: En liten mengde sterilt vann (0,1-0,3 ml per punkt) deponeres over smertefulle områder enten intra- eller subkutant. Utføres
av jordmor.

Anbefaling: C. Kan gi smertelindring i åpningsfasen, men metoden begrenses av at det gjør vondt å applisere sterilt vann.

Varme bad med mer
Definisjon: Ligge i varmt bad under åpningsfasen. Strykninger, varmepakker på smertefulle områder. Liten erfaring i Norge med
fødsel i vann.

Effekt: Varmt bad fører teoretisk til at musklene slapper av, og teoretisk bedring av uterusperfusjon, avslapping og bedre
kontraksjoner. Ingen studier sammenlikner fødsel under vann med vanlig fødsel. En studie5 på 4000 fødende viser samme perinatale
mortalitetsratio og samme morbiditetstall. Cochraneanalyse6 viser en viss analgetisk effekt i første stadium og noe reduksjon i bruk av
epidural, men ikke i bruk av smertestillende midler totalt. Det er ingen forlengelse av fødselen (Ia-II). Andre metoder (stryking,
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massasje): Kvinnene setter pris på det, gir nedsatt engstelse og kanskje smerte7 (IIa). 

Risikofaktorer ved bad: Hypertermi, redistribusjon av blodvolum til hud med hypotensjon. Kontaminering av vannet. Aspirasjon av
ikke-isotont vann hvis baby fødes under vann. Sederende medikamenter (opioider, lystgass) skal ikke brukes. Epidural skal ikke
brukes. Skal ikke brukes hvis det er nødvendig med elektronisk fosterovervåking.

Anbefalinger: C. Kan forsøkes av alle som vil og som er i normal fødsel uten komplikasjoner. Obs fare for hypertermi.

Transkutan nervestimulering (TENS) 
Definisjon: Elektrisk stimulering av bestemte punkter i ryggen ved hjelp av et spesielt apparat 

Effekt: TENS har ingen effekt ved smerter under fødsel8,9 (Ia) 

Risikofaktorer: Ingen kjente 

Anbefalinger: A. Bør ikke brukes 

Akupunktur 
Definisjon: Innføring av spesielle nåler (akupunkturnåler) på spesielle steder. Nålene kan videre beveges eller roteres.

Effekt: I tradisjonell kinesisk folkemedisin virker akupunktur ved å påvirke livsenergien (Ch´i) som flyter langs de såkalte meridianene.
Ut fra moderne, vestlig smertefysiologiske forklaringsmodeller virker akupunktur dels ved frigjøring av endorfiner (naloxone-reversibelt)
og dels ved å "konkurrere" ut fødselssmertene (portteorien). Akupunktur kan ha en viss smertelindrende effekt og kan redusere bruk av
andre analgetika10.

Risikofaktorer: Ingen rapportert ved bruk i fødselshjelp. Ellers er det rapportert (sjelden) komplikasjoner som følge av for dyp
innføring av nåler (eks: pneumothorax). 

Anbefalinger: A. Kan benyttes hos pasienter som ønsker det. Akupunkturnåler settes av kvalifisert jordmor som benytter
meridianpunkter. 

Lystgass
Definisjon: Inhalasjon av opp til 50 % lystgass (N2O) i oksygen i forbindelse med ri.

Effekt: Rask effekt, moderat til dårlig analgesi11, en gammel studie viser dog mer effektivt enn petidin, opp til 150 mg i.m.12. Raskt
opptak og utskillelse gjennom placenta og lunger. Ingen kjente bivirkninger for mor eller barn (Ib). 

Risikofaktorer: Kvalme, ørhet, må i konsentrasjon på 50 % for å ha noe særlig effekt og derved konkurrere vekk andre gasser
(oksygen). To svært kritiserte studier fra samme gruppe antyder at barn hvis mødre har benyttet lystgass under fødsel har lettere for å
utvikle medikamentavhengighet.

Anbefalinger: B. Kan benyttes blandet med oksygen i forholdet 50/50 under ri. Moderat til dårlig smertelindrende effekt, men den
fødende blir sedert.

Systemiske opioider
Definisjon: Opioider (morfin, petidin, fentanyl, alfentanil, remifentanil) administreres intravenøst, intramuskulært, peroralt eller
subkutant for analgesi. Administreres av jordmor etter delegasjon fra lege.

Effekt: Virker egentlig mer sederende enn analgetisk. Petidin er det dårligste alternativet på grunn av metabolitter med lang
halveringstid som senker krampeterskel på nyfødt. Remifentanil er et nytt alternativ med rask effekt og gunstig farmakokinetisk profil,
men flere studier trengs (Ib). 

Risikofaktorer: Kvalme og obstipasjon. Sedasjon av den fødende, redusert variabilitet, respiratorisk påvirkning av den nyfødte.
Barnet kan være søvnig og mindre sugevillig. Fare for nedsatt krampeterskel ved bruk av petidin. Størst påvirkning av barnet hvis det
er gått mellom en og fire timer siden injeksjon ble gitt. Antagonist: Nalokson 0,4 mg i.m. Bør kun benyttes dersom det er reell mistanke
om påvirkning.



Anbefalinger: B. Opioider har mer sederende effekt enn direkte smertestillende effekt. Er et alternativ til analgesi når det ikke er tid
eller mulighet for annen analgesi, eller der hvor fødselen ikke er kommet ordentlig i gang. Petidin bør ikke benyttes. Virkning av morfin:
2-4 timer, kan gjentas13.

Regional analgesi - epidural
Definisjon: Epiduralanalgesi er anestesiologens ansvar. Ved hjelp av såkalt "loss of resistance" teknikk identifiseres epiduralrommet i
lokalbedøvelse. Det tres deretter inn et tynt kateter som blir liggende til fødselen er over. Det benyttes vanligvis en blanding av lavdose
lokalanestestikum og et hurtigvirkende, fettoppløselig opioid (fentanyl eller sufentanil). Dette gir god analgesi med lite påvirkning av
motorikken. Det skal være etablert venevei (veneflon), men i.v. væske er ikke nødvendig. 

Effekt: Epidural er, i likhet med de andre regionale teknikker, svært effektive smertelindrende metoder. Epidural analgesi er gunstig
ved enkelte tilstander som for eksempel preeklampsi, flerlingsvangerskap og setefødsel (Ia). 

Risikofaktorer: Epidural kan forlenge fødselen noe. Det er også vist mer bruk av oksytocin og noe mer instrumentelle vaginale
forløsninger. Det er ingen øket keisersnittfrekvens. Regionale teknikker skal benyttes med forsiktighet hos fødende med øket risiko for
blødning (tromboseprofylakse, HELLP osv). Andre relative kontraindikasjoner: Hypovolemi, lokal infeksjon, alvorlig nevrologisk
sykdom. 

Anbefalinger: A. Fødende med sterke smerter, særlig i forbindelse med ristimulering ved langsom fremgang i fødselen. Preeklampsi.
Fødende som ønsker epidural og hvor det ikke foreligger kontraindikasjoner. Fødselen bør være i gang med regelmessige rier. Det er
ingen minimumsgrense for mormunnsåpning14-17.

Regional analgesi - kombinert spinal/epidural (KSE)
Definisjon: KSE er anestesiologens ansvar. Etter identifikasjon av epiduralrommet med nål tres en spinalnål gjennom epiduralnålen
inn til spinalkanalen. Det settes gjerne kun et rent opioid spinalt. Deretter tres epiduralkateteret inn i epiduralrommet og det startes med
en analgetisk blanding av lavdose lokalanestesi og et opioid som ved epiduralanalgesi.

Effekt: Som med epidural analgesi, men raskere effekt (5 minutter). Mer tilfredse mødre (Ia). 

Risikofaktorer: Noe mer kløe enn ved ren epidural. Teoretisk risiko for meningitt, men kun et fåtall tilfeller er rapportert. Rapporter om
øket forekomst av forbigående bradykardi hos fosteret (se under spinal). For øvrig samme risiki som ved epidural analgesi.

Anbefalinger: A. Som epidural analgesi18.

Regional analgesi - spinal
Definisjon: Regional analgesi er anestesiologens ansvar. En tynn spinalnål (25-27 Gauge) settes i mellomrommet L3-L4 eller L4-L5
og en blanding av en liten dose lokalanestesi (bupivacain, ropivacain) og et opioid (fentanyl, sufentanil) injiseres. Nålen trekkes deretter
ut. 

Effekt: Raskt innsettende (5 minutter) og svært god analgesi. Varighet ca 120 minutter (Ia). 

Risikofaktorer: Rapporter om forbigående føtale bradykardier19. 

Anbefalinger: A. Egnet for multipara med rask fødselsprogresjon og smerter. Begrenset varighet (2-3 timer).

Regional analgesi - paracervikalt blokk (PCB) 
Definisjon: Settes ved mormunn 4-8 cm. 20 ml 0,25 % bupivakain settes med Kobaks nål fordelt på fire doser rett under slimhinnen
paracervikalt ca kl 3, 5, 7 og 9. Aspirasjon er viktig før injeksjon av anestesimiddel for å hindre utilsiktet intravenøs injeksjon.
Fosterhodet beskyttes med fingre.

Effekt: Det er god smertelindring20,21 (I b). Median varighet av smertelindringen er ca 2 timer (Ib). 

Risikofaktorer: Fosterbradykardi hos ca 2 %. Bradykardien varer sjelden mer enn 10 minutter og betinger ikke umiddelbar forløsning
(III). Dødsfall har vært sett i meget sjeldne tilfelle, og skyldes mest sannsynlig injeksjon direkte i fosteret. Fosteret bør CTG-overvåkes
10 minutter før anestesien settes og etterpå. Forsiktighet utvises hvis CTG viser deselerasjoner på forhånd.



Anbefalinger: A. Kan være et alternativ ved rask fødselsprogresjon og smerter.

Regional analgesi - pudendalanalgesi 
Definisjon: 10 ml 0,5 % bupivakain-adrenalin eller annet lokalanestetikum på hver side. Kan også gis uten adrenalin. Settes med
Kobaks nål transvaginalt mot spina ossis ischii (III). God smertelindring opptrer i løpet av 3-4 minutter (III).

Risikofaktorer: Trykketrang nedsettes hos ca 30 %, hyppigere med enn uten adrenalin22,23 (IIb). Komplikasjoner er intravaskulær
injeksjon og hematomdannelse.

Anbefalinger: B. Bør brukes ved vaginale operative forløsninger når det ikke er gitt annen adekvat analgesi.

Lokal analgesi - infiltrasjonsanalgesi 
Definisjon: 10 ml 0,5 % lidokain med eller uten adrenalin. Settes når vevet er kommet på strekk (III). God smertelindring opptrer i løpet
av 3-4 minutter (III). 

Risikofaktorer: Intravaskulær injeksjon.

Anbefalinger: C. Ingen systematiske studier er gjort, men all erfaring tilsier god nytte under siste del av fødselens 2. stadium. 
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Seteleie

Susanne Albrechtsen
Pål Øian
Britt-Ingjerd Nesheim
Elisabeth Magnussen

ICD-10

O80.1    Spontan setefødsel (vanlig fremhjelp)

O83.0 Seteekstraksjon (total uttrekning)

O83.2 Vending av foster (hodeleie) og ekstraksjon

Definisjon seteleie
Lengdeleie med hodet i fundus uteri og sete/fot som ledende del.

Forekomst
Forekommer hos ca 3 % til termin, men øker med fallende svangerskapsvarighet. Seteleie er forbundet med økt mortalitet og
morbiditet, men ikke nødvendigvis på grunn av forløsningsmåten. Det er viktig å selektere kvinnene til den optimale forløsningsmåte og
redusere risikoen for komplikasjoner ved seteforløsning. 

Undersøkelser før fødsel
Diagnosen seteleie verifiseres ved ultralydundersøkelse. 
Pelvimetri (rtg) rekvireres som hovedregel >36 uker, på følgende indikasjoner:

1. Para 0 (IV)
2. Para 1 + med tidligere vanskelig vaginalforløsning eller fødsel av barn <3000 g (IV)

Ultralydundersøkelse med vektestimering gjøres ved fødselens start, med mindre det er utført de siste 14 dager (IV). 

Betingelser for vaginalforløsning

1. Svangerskapsvarighet ≥34 uker (II).
Ved svangerskapsvarighet ≤ 33 uker individuell vurdering (III).

2. Estimert fødselsvekt ≥2000 g (III) og ≤4000 g (III). Individuell vurdering 4000-4500 g (III).
3. Pelvimetri: (ingen betingelse for vaginalforløsning). Det foreligger ingen dokumentasjon for bekkenmål vurdert ut fra CT 

Sagittal inngang (conjugata vera) 11,5 cm. Individuell vurdering 11,0-11,5 cm (III).
Sum utgangsmål 32,5 cm (sum av interspina vidde, intertubaravstand og nedre sagittaldiameter) (III). Individuel vurdering sum utgang 31,5-32,5 cm
(III).

4. Rent seteleie eller sete-fotleie (enkelt/dobbelt) (OBS ikke mistolke sete-fotleie som fotleie) (II).
5. Ingen alvorlige obstetriske komplikasjoner eller alvorlige maternelle sykdommer (III).

Krav til fødeinstitusjon (vaginal forløsning bør skje på kvinneklinikk eller fødeavdeling)

1. Vurdering og forløsning av eller under supervisjon av spesialist
2. Adekvat anestesi/analgesi:

a. Epidural
b. Pudendalblokkade
c. Beredskap for umiddelbar narkose ved forløsning av skuldre og hode hvis a eller b ikke foreligger

Åpningstiden/utdrivningstiden

1. Setefødselen skal overvåkes med CTG (intermitterende/ kontinuerlig etter vurdering) (IV), eventuelt med STAN.
2. Oksytocinstimulering ved behov (IV).

Forløsningen
Det legges episiotomi etter vurdering (IV). 



Vanlig fremhjelp er hovedmetoden. Barnet fødes spontant til navlestedet er synlig deretter aktiv forløsning av skuldre og hode. 

Total uttrekning kan i sjeldne tilfelle vurderes hvis mormunnen er utslettet.

Keisersnitt
De som ikke oppfyller betingelsene for vaginalforløsning anbefales forløsning med keisersnitt.

Seteleietyper
Rent seteleie: fosteret ligger med ekstensjon i begge kne og fleksjon i begge hofteledd. 
Enkelt/dobbelt sete-fotleie: fosteret ligger med fleksjon i et eller begge kneledd og fleksjon i begge hofteledd.
Enkelt/dobbelt fotleie: Fosteret ligger med ekstensjon i et eller begge kneledd og ekstensjon i et eller begge hofteledd.
Enkelt/dobbelt kneleie: Fosteret ligger med fleksjon i et eller begge kneledd og ekstensjon i begge hofteledd.
Når setet står i bekkeninngangen eller høyere er det ofte ved enkelt/dobbelt sete-fotleie vanskeligt å palpere føtter og sete samtidig.
Det er her vigtig å være oppmerksom på at dette palpasjonfunn skal ikke tolkes som et fotleie.

Definisjon ytre vending
En prosedyre hvor barnets leie ved utvendige håndgrepp korrigeres til hodeleie.

Indikasjon
Kan vurderes ved ultralydsverifisert seteleie hos en gravid kvinne med svangerskapslengde >36 uker.

Kontraindikasjoner
Flerlingegraviditet, placenta previa og der det er indikasjon for umiddelbar forløsning med keisersnitt (eks alvorlig preeklampsi, IUGR
og oligohydramnion) (II).

Tiltak før prosedyren
Kvinnen møter fastende og prosedyren utføres med keisersnittberedskap (IV). 
Det skal foreligge en normal reaktiv non stress test (varighet ca 30 min) (III).
Diagnosen seteleie skal verifiseres med ultralyd (II).
Rhesus status skal være kjent (II).

Tiltak ved vendingsforsøk
Vendingsforsøk skal bare gjøres på sykehus (III).
Kvinnen legges til sengs, evt. med hevet fotende (IV).
Fosterpolene identifiseres og en hånd "løfter" foster setet opp fra bekkeninngangen mens den andre hånd holdes rundt fosterhodet.
Det forsøkes å vende fosteret forlengs ved samtidig mobilisering av setet og hodet. Ved mislykket forsøk kan det forsøkes å vende
fosteret bakover (IV). 
Det foretas hyppig kontroll av fosterhjertelyden under prosedyren (III).

Vendingsforsøket avbrytes
Etter tre mislykkede forsøk (IV)
Ved bradykardi hos fosteret (III)
Kvinnen får smerter (IV)
Uterus blir hyperton (III)
Ved vaginalblødning (III)

Etter vendingsforsøk 
Det skal foreligge en normal reaktiv non stress test før kvinnen sendes hjem (minst 30 min) (III).
Rhesus negativ kvinner anbefales anti-D immunprofylakse (II).
Ukentlige kontroller etter vendingsforsøk inntil fødsel (IV).
Kvinnen skal informeres om å ta kontakt med avdelingen ved redusert/opphør av fosterbevegelser, smerter, eller episode med vaginal
blødning (III).
Nytt vendingsforsøk kan tilbys 1 uke etter mislykket forsøk (IV).

Komplikasjoner ved vendingsforsøk
Selve prosedyren er kanskje forbundet med en økt perinatal dødelighet pga for tidlig løsning av morkaken. Føto-maternell blødning



forekommer hos opptil 18 %. Påvirkning av fosterhjertelyden ses hos opptil 56 % og kan resultere i akutt keisersnittforløsning.

Emneord

Seteleie
Forløsningsmetode
Vaginal
Keisersnitt
Ytre vending
Prosedyre

Vurderinger
Anbefalingene for seleksjon av seteleie til vaginal eller keisersnitt forløsning bygger på grad II dokumentasjon. De enkelte kriterier og
grensene for disse bygger på grad III og IV dokumentasjon. At ytre vending til termin kan redusere antall barn født i seteleie og antall
keisersnitt utført på indikasjonen seteleie bygger på grad I dokumentasjon. Det er ikke vist at ytre vending fører til noen signifikant
reduksjon i perinatal dødelighet (grad I). Metode for vending og seleksjon til vendingsforsøk bygger på grad III og IV dokumentasjon.
Effekten av å anvende av epidural, spinal og tokolyse (mengde, type medikament, tidspunkt) ved vendingsforsøk er fortsatt uavklart. 
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Tvillinger
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ICD-10

O30.0    Omsorg for og behandling av mor ved tvillingsvangerskap

O31.2 Svangerskap som fortsetter etter intrauterin død av ett eller flere foster

O31.8 Andre spesifiserte komplikasjoner i forbindelse med flersvangerskap

O43.0 Tvilling-tvilling-transfusjon

O63.2 Forsinket forløsning av andre tvilling (uspesifisert, minst to døgn)

 

Z37.2  Tvillingfødsel, begge levendefødte



Z37.3 Tvillingfødsel, en levendefødt, en dødfødt

Z37.4 Tvillingfødsel, begge dødfødte

Definisjoner 1,2

Svangerskap med to fostre. En- og toeggede. Kan karakteriseres etter genetikk eller placentatype.

Genetikk

I. Eneggede (monozygote) tvillinger: Tvillingene stammer fra ett egg som deler seg etter befruktningen. To individer med samme genetiske utstyr. Selv
om man av og til benytter uttrykket "identiske tvillinger", kan det være fenotypiske forskjeller.

II. Toeggede (dizygote) tvillinger: To egg, befruktet av hver sin sædcelle. Eggene kan stamme fra hvert sitt ovarium eller fra to follikler i samme ovarium.
Like like - eller forskjellige - som to søsken.

Placenta
Placenteringstypen bestemmes ved å undersøke lagene i skilleveggen.

I. Dichoriotisk, diamniotisk placenta (DCDA). Omtrent 80 % av alle tvillingsvangerskap
Tvillingene ligger i hver sin fostersekk med firelaget vegg imellom (chorion, amnion, amnion, chorion).

Alle toeggede tvillinger
Den fjerdedel av de eneggede der delingen skjer før morulastadiet, innen tre døgn etter befruktningen.

II. Monochoriotisk, diamniotisk placenta (MCDA): Eneggede. Omtrent 20 % av alle tvillingsvangerskap.
Tvillingene ligger i hver sin fostersekk med tynn, tolaget vegg imellom (amnion, amnion).

De ¾ av de eneggede der delingen skjer 3-7 døgn etter befruktningen.

III. Monochoriotisk, monoamniotisk placenta (MCMA). Hyppighet 1/10 000 svangerskap. Tvillingene ligger i samme fostersekk. Ingen skillevegg.
1 % av alle tvillinger, som ikke skyldes assistert befruktning. Delingen av zygoten skjer ca 7 døgn etter befruktningen.

IV. Sammenvokste eller siamesiske tvillinger
Delingen skjer ca 2 uker etter befruktningen

Forekomst. Epidemiologi
Hyppigheten av tvillingsvangerskap varierer med tid og sted 1,2.

Forekomsten av eneggede er stabil, 3-4/1000 fødsler, uavhengig av geografi og arv. Hyppighet av toeggede tvillinger er avhengig av
genetikk (mors side), mors alder, ernæringsforhold og bruk av assistert befruktning.

I Norge har tvillinghyppigheten variert betydelig de siste 50 årene 3,4. På midten av 1950-tallet var 1/85 fødsler en tvillingfødsel.
Deretter avtok hyppigheten til første halvdel av 1970-tallet (1/108), for så å stige. Økningen har vært dramatisk: På 16 år (1984-99) ble
antall tvillingfødsler fordoblet. I 2005 var knapt 2 % av alle fødsler i Norge tvillingfødsler. Dette skyldes hovedsakelig høyere fødealder
og økt anvendelse av assistert befruktning.

De toeggedes andel økte på 20 år (1985-2004) fra 57 % til 76 % av alle tvillingfødsler 3.

Risikofaktorer
Tvillingsvangerskap medfører hyppigere plager og komplikasjoner for mor og økt sykelighet og dødelighet for barna.

1. Mor
i. Tre-firedoblet forekomst av spontanabort.
ii. Økt hyppighet av hyperemesis (kommer tidligere, ofte kraftigere).
iii. To-tredobling av hypertensjon med eller uten proteinuri.
iv. Økt forekomst av betydelig polyhydramnion (tidoblet).
v. Den lavere hb vi ofte observerer, avspeiler først og fremst en fortynningseffekt og er ikke uttrykk for anemi. Plasmavolumets økning i forhold til erythrocyttmassen er relativt større

enn når det bare er ett foster.

2. Barnet
i. Tre-fem ganger høyere perinatal dødelighet enn når det bare er ett foster.
ii. Svangerskapet varer kortere, i gjennomsnitt 37 uker.
iii. Økt forekomst av intrauterin vekstretardasjon (IUGR).
iv. Doblet misdannelseshyppighet, mesteparten skyldes midtlinjestrukturanomalier og karutviklingsanomalier hos de eneggede. Men bare 15 % av misdannelsene hos de

eneggede er konkordante.
v. Tvilling-tvilling-transfusjon (TTTS) hos 15-25 % av de monochoriotiske.
vi. Fødselen krever spesielle forholdsregler. To fostre, oftere ikke-hodeleie, økt risiko for navlesnorsfremfall, overvåkning og forløsning av tvilling 2.
vii. Placenteringen er prognostisk viktigere enn zygositeten. MCMA medfører høyest risiko for perinatal død, DCDA lavest.

Spesielle tilstander
Tvilling-tvilling-transfusjonssyndrom (TTSS)5,6

Hos de monochoriotiske er det karforbindelser mellom de to placentaene, hvilket fører til transfusjon mellom tvillingene i 15-25 % av
MC svangerskap. De dype arteriovenøse anastomosene (AV) er den anatomiske og fysiologiske forutsetning. Syndromet medfører
betydelig diskordans i vekt og amnionvæskevolum. Selv om det i en del tilfelle kan veksle hvem som er mottaker, vil mottakeren som



regel være den største med tykkere navlesnor og mest amnionvæske. Det større volumet kan lede til kardiovaskulær dekompensasjon
med kardiomegali, ventrikkelhypertrofi og utvikling av hydrops fetalis. Polycytemien kan medføre neonatal trombose og ikterus.
Donoren ligger i en sekk med mye mindre væske, kan være alvorlig vekstretardert, anemisk, hypovolemisk og utvikle nyresvikt.
Amnion kan ligge så klistret til tvillingen at tilstanden kan oppfattes som MCMA (´stuck twin´). Mortalitet 70-100 %. Betydelig
morbiditet, hyppigere hjertesykdom, nyresykdom og affeksjon av CNS hos de overlevende.

Diagnostikk og oppfølging: Biometriske seriemålinger og dopplerundersøkelse ved fostermedisinsk enhet. Eventuell behandlingved å
avbryte anastomosene med laser er mer effektivt enn serie-amniocenteser 7,8 (Ib).

Alvorlig vekstretardasjon hos den ene tvilling
Forløsningstidspunktet vurderes ut fra hensynet dels til den vekstretarderte, dels til den andres muligheter ekstrauterint (svangerskapets
varighet ).

En av tvillingene dør intrauterint
Risiko for at den andre skal dø er da 10-15 % hos MC, 4-5 % hos DC (9). Hver femte av de MC som overlever får CNS-skade 10.
Svangerskapsvarighetsspesifikk prevalens av cerebral parese er mye høyere enn i den generelle tvillingpopulasjon.

1. DC: Ingen grunn til forløsning av den andre når en dør. Men totalsituasjonen og belastningen for mor må vurderes samlet for videre håndtering (III).
2. MC: Økt dødelighet og sykelighet hos den gjenlevende. Skaden skjer antagelig i det den ene dør, mest sannsynlig pga trykkendringer i

placentærsengen. Svangerskapets varighet bestemmende for hva en gjør (III).
3. Den lave risiko for koagulopati hos mor bør ikke være bestemmende for forløsningstidspunktet (III).

MONOAMNIONALE TVILLINGER
Disse svangerskap bør følges tett med hyppige kontroller, hver uke fra uke 26-8. Det som er spesielt med denne type
tvillingsvangerskap er den store risikoen for at navlesnorene vikler seg inn i hverandre (opptil 70 %). I tillegg kommer de komplikasjoner
som sees ved monochoriotiske tvillinger. Hos monoamnionale tvillinger er mortalitet hos en eller begge tvillinger rapportert til mellom
10-70 % 11. Forløsning bør skje ved keisersnitt i uke 32-34.

Svangerskapet

I. Rutine ultralyd nødvendig for høy diagnostisk sensitivitet og spesifisitet 12 (III). For diagnostikk av chorionisitet er presisjonen størst i første trimester,
spesifisitet og sensitivitet nær 100 % (III) (13). "Lambdategnet" forsvinner ofte etter 18-20 uker.
Serie ultralydbiometri nødvendig for å påvise vektretardasjon og vektdiskrepans (III). Mellom hver tredje og hver fjerde tvilling er vekstretardert ved
36 uker (konstitusjonelt (toeggede), TTTS (eneggede), abnorm placentering, perifer eller velamantøst feste av navlesnor (begge) og fosteranomalier
(begge)).
Ingen prospektive randomiserte undersøkelser har vist verdien av seriemålinger med ultralyd, men dette er likevel standard de fleste steder. Det er
ingen internasjonal konsensus om intervallet mellom undersøkelsene. Ingen har vist at dopplerundersøkelser i tillegg gir mer enn biometri alene, men
det er en del av rutinen ved monochoriotisk placentering.

II. Ingen vet sikkert hvordan preterm fødsel skal forhindres. Flere forfattere anbefaler avlastning fra 20-22 uker med sykmelding. Dette må vurderes i
forhold til mors arbeidssituasjon.

Profylaktisk tokolyse 14 eller cerclage 15 for å hindre preterm fødsel er uten verdi (Begge: Ib). Cervixlengde ≤25 mm ved 24 uker den viktigste

prediktor for spontan preterm fødsel <32 uker 16, men det er ikke vist fordeler ved måling av cervixlengde på uselektert tvillingpopulasjon 15,17 (Ia).

Svangerskapskontroll og - håndtering

1. Diagnostikk
Rutine ultralyd (IIb)
Bestemme chorionisitet ved tidlig ultralyd (III)
Vurdere kjønn, antall placentaer osv ved senere undersøkelse

2. Hyppigere kontroller. Seriebiometri (III-IV)
Fra 22 uker: Kontroll hver annen uke, biometri hver fjerde, hvis utviklingen er normal
Fra 30 uker: Kontroll ukentlig, biometri hver tredje, hvis utviklingen er normal
Ved normal utvikling kan hver annen kontroll før 30 uker være hos jordmor/fastlege, to av tre etter 30 uker
Monochoriotiske tvillingsvangerskap: Seriebiometri og seriedoppler. Oftere enn angitt over ved tegn på TTTS (IIb-III). Spesielt viktig ved monoamnionale tvillinger.

3. Ultralydundersøkelse
Til 30 uker hver fjerde uke, fra 30 uker hver tredje. Ved indikasjon (MC placenta, IUGR, vektdiskordans, polyhydramnion) hyppigere (IV)
Biometri, vurdering av fostervannsmengde i hver sekk, fosterbevegelser, respirasjon, doppler på indikasjon (III)
Mål av cervixlengde ved 24 uker vurderes (anamnese) (IV)

4. BT-kontroll
Omhyggelig pga økt risiko for og tidligere debut av hypertensjon (IV)
Behandling som hypertensjon i enlingsvangerskap (IV)

5. SF-mål etter 20 uker ved de kontroller der ultralydundersøkelse ikke utføres
Kan varsle polyhydramnionutvikling (IV)

6. CTG non-stresstest ved kompliserte tvillingsvangerskap (IUGR, vektdiskordans, abnorm fostervannsmengde, MCMA placenta, preeklampsi) (III-IV)
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7. Uenighet om jerntilskudd, men de fleste forfattere anbefaler det (IV)
8. Diskutere fødsel i god tid. Begge foreldre bør være med.

Fødsel/Forløsning

I. Forløsningstidspunkt og -teknikk er omdiskutert 2,19. Lavest perinatal dødelighet funnet ved 37-38 uker. Ikke prospektive undersøkelser. I en
Cochrane-oversikt konkludert med manglende statistisk styrke. I Norden induseres ved fullgåtte 38-40 uker. Det er ikke vist at tvillingfødslene bør

induseres ved 37 uker, sammenlignet med å gå til termin, hvis svangerskapet er ukomplisert 20. Svangerskapet bør ikke gå over terminen (III).
Tidligere forløsning vurderes ved påvist IUGR, betydelig vekstdiskordans, oligohydramnion, pre-eklampsi.

Forløsningsmetode vil i stor grad avhenge av hvordan en forløser barn fra seteleie 21 - og derfor variere internasjonalt.
II. Tvillingfødsel er mer komplisert enn fødsel av ett barn (se ovenfor om "Risikofaktorer).

Erfaring, god overvåking, godt teamarbeid. Erfaren fødselslege bør være til stede. På avdelinger med bakvaktsystem bør bakvakt være tilkalt. Det
bør være barnelege i vakt ved sykehus som har planlagte tvillingfødsler. Barnelege bør være tilstede på fødeavdelingen, i hvert fall etter at TV I er
kommet. Ved tvillingfødsel bør også jordmor være erfaren.

III. I litteraturen mange anbefalinger av hvordan fødselen bør foregå, liten evidens 22 III-IV).
Forløsningen kan skje ved assistert vaginal fødsel, keisersnitt, eller kombinert forløsning (den første fødes vaginalt, den andre ved sectio).
Forløsningsmetode bestemmes av type avdeling, ferdigheter ved vaginal forløsning og tradisjoner ved assistert vaginal fødsel. Vi kan ikke se at det
er kommet overbevisende data som rokker anbefalingen i de tidligere veiledere.

IV. Forløsningsmetode bestemmes av hvordan tvilling I ligger

Tvilling I: Hodeleie (80 %)    => Vaginal fødsel

Tvilling I: Seteleie => Avdelingens regler for setefødsel

Fødsel Tvilling I (Tv I) (III-IV)

1. Induksjon: Hvis ikke fødselen er begynt spontant, induseres fødsel ved 40 uker eller tidligere. Metoden avhenger av Bishop score. Ev. amniotomi
foretas via amnioskop (økt fare for vasa praevia)

2. Kontinuerlig elektronisk overvåking (STAN, CTG) av begge
3. Det er legens ansvar hele tiden å være orientert om hvor dypt i bekkenet foreliggende del står, leie, hjertelyd etc
4. Anestesi: Epidural anbefales. Flytende kost

Ønsker ikke mor epidural, eller epidural ikke gir god anestesi, skal kvinnen være fastende. Pudendusanestesi kan ofte være velegnet, men anestesipersonell må da ha klargjort
utstyr til generell anestesi inne på fødestuen, anestesilege og -sykepleier må da være tilstede på fødegangen under forløsningen.

5. Ultralydapparat til stede på fødestuen.
6. Jordmor kan ta imot barn som fødes fra hodeleie, men fødselen er hele tiden legens ansvar (pkt 3)
7. Tidlig avnavling av Tv I (unngå akutt TTTS). Navlesnorene merkes: 1 pinsett for Tv I, 2 for Tv II.

Fødsel Tvilling II (Tv II) (III-IV)

1. Det overvåkes med ultralyd når Tv I fødes, Tv II ledes til lengdeleie
2. Man må være sikker på at den elektroniske overvåking av Tv II fungerer. Kontroller hjerteaktiviteten med ultralyd. Husk alltid muligheten ved

elektronisk overvåking for forveksling med morens puls.
3. Ingen fast tidsgrense for fødselsintervallet mellom Tv I og Tv II. Legen må være orientert om hvor dypt Tv II er i bekkenet, fosterlyden, fødselens

progresjon, hvordan foreliggende del er rotert og mormunnens forhold. Ved tvil visualiseres med ultralydapparatet.
4. Det kommer gjerne risvekkelse etter fødsel av Tv I. Start oksytocinstimulering få minutter etter Tv Is fødsel.
5. "Tidlig" amniotomi på Tv II utføres bare når forløsningen skal skje aktivt.
6. Forløsningen av Tv II kan by på forløsningstekniske problemer, metoden må avhenge av fødselshjelperens erfaring.

Hodeleie: Spontant, vakuum, tang. Vakuum kan anvendes, selv om hodet står høyt, en må da være omhyggelig med å unngå interponert bløtdelsvev. NB: Aldri tang i bekkenhulen
Erfaren fødselslege kan, hvis det tar for lang tid å få utført keisersnitt, foreta indre vending og uttrekning på fot. Det er den eneste indikasjon for dette inngrepet i moderne
fødselshjelp. Krever god anestesi
Seteleie: Vanlig fremhjelp. Under spesielle forhold ekstraksjon, hvis det foreligger truende asfyksi og sectio vil ta for lang tid.
Kombinert forløsning med sectio på Tv II må alltid vurderes. Se på klokken, slik at forsøk på vaginal forløsning ikke tar for lang tid.

7. Moren behandles som etterbyrdsbløder
8. Placenta beskrives. Beskrevet av erfaren lege/jordmor er det den mest pålitelige metode for bestemmelse av chorionisitet
9. En- eller toeggede tvillinger?

Forskjellig kjønn: Toeggede
Monochoriotisk placenta: Eneggede
Dichoriotisk placenta: Kan være både toeggede (93 %) og eneggede tvillinger

10. Alltid egen forløsningsbeskrivelse, også der jordmor tar imot en eller begge

Emneord
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Forløsningsmetode
Assistert vaginal fødsel
Keisersnitt
Indre vending og uttrekning på fot
Prosedyre

Kilder
Anbefalingene bygger på søk i Cochrane Database of Systematic Reviews, UpToDate online, PubMed, Dansk Selskab for Obstetrikk
og Gynækologis retningslinjer og nedenstående litteraturliste.
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Forløsning med tang eller vakuum

Leif Svenningsen
Ingrid Borthen
Elisabeth Heiberg

Indikasjon/metode 
Tang og vakuumekstraktor er forskjellige metoder anvendt ved vaginale forløsninger.
Valget av forløsningsmetode/instrument er opp til den enkelte lege.

Tang har flere bruksområder hvor vakuumekstraktor ikke er egnet og bruken av tang kan i slike situasjoner føre til vellykket
vaginalforløsning. 

En forutsetning for så vel anvendelse av vakuumekstraktor som tang, må være at man behersker teknikken ved instrumentet man
benytter. Mormunnen skal være utslettet og fosterhodet bør stå ved spinatransversalen eller under.

Vakuumekstraktor bør foretrekkes hvis hodet ikke står "tangrett" og hvis man er i tvil om pilsømmens og fontanellenes posisjon. Er
man i tvil om forløsningsmåte bør erfaren kollega tilkalles.

Med mindre man er godt øvet, medfører rotasjon med tang større risiko for skade på mor og barn enn bruk av vakuumekstraktor.
Vakuumekstraktor er et ekstraksjonsinstrument og rotasjonen av hodet skal komme av seg selv ved traksjonen, såkalt autorotasjon.
I dokumentasjon av fødselshjelp er det vanlig å bruke fosterhodets posisjon (descens) i fødselskanalen i beskrivelsen av
instrumentanlegget.

http://www.ssb.no/
http://www.fhi.no/
http://www.dsog.dk/files/Gemelli_Sandbjerg_2005.pdf
http://www.kunnskapssenteret.no/filer/Rapport3-03.pdf


1. Utskjæringstang/vakuum 
Hodet står sluttrotert på bekkenbunnen

2. Middelhøy tang/vakuum 
Hodets benede del i interspinallinjen eller lavere, men ikke sluttrotert

3. Høy tang/vakuum
Hodet står over interspinallinjen. Forløsning herfra er forbundet med en øket risiko og det bør derfor primært gjøres keisersnitt istedenfor forsøk på
vaginalforløsning

Tangmodeller 
Det finnes en rekke forskjellige tangmodeller. Alle tilpasset spesielle formål/teknikker.
De vanligste modeller som benyttes i Norge i dag er:

 Simpsons tang 
Brukes som utskjæringstang, men kan også brukes som rotasjonstang, men rotasjonen må være mindre enn 90 grader. Den må da
taes av og pilsømmens posisjon vurderes.

Kiellands tang 
Et anvendelig allround instrument, velegnet som rotasjonstang. Benyttes ved 180 graders rotasjon fra occiput posterior ("omvendt
Kielland teknikk") og ved dyp tverrstand.

Pipers tang 
Spesialkonstruert for bruk på sistkommende hode ved seteforløsning.

Prematur tang 
Liten utskjæringstang til bruk ved premature fødsler.

Ved utskjæringstang anbefales bruk av pudendal- eller infiltrasjonsbedøvelse dersom ingen annen smertelindring benyttes. 

Vakuumekstraktor
Det finnes i dag forskjellige modeller i bruk men i anvendelsesprinsippet er de like. Det finnes metall sugekopper (BIRD og
MALMSTRØM) og myke sugekopper i SILICON. Komplette system i hard plast (KIWI og M-cup) blir også benyttet.

Fosterhodet kan bli utsatt for store kompresjons og traksjonskrefter ved vakuumekstraksjon og metoden kan forårsake skader ved
uforsiktig bruk. Denne forløsningsmetoden regnes fortsatt som risikofylt ved prematuritet (<33 uker).

Utførelse

1. Størst mulig kopp (5 eller 6) anlegges på fosterhodet. Det bør tilstrebes at koppens sentrum plasseres ca 3 cm foran kanten på lille fontanelle. Med
dette oppnår man å trekke med optimal fleksjon av hodet

2. Opprett et vakuum på 0,2 kg/cm og sjekk på nytt koppens plassering og mulig innsugd maternelt vev
3. Vakuumet økes så raskt inntil 0,8 kg/cm i ett trinn
4. Episiotomi bør legges hvis nødvendig først når perineum buker
5. På det 4. risynkrone draget - hvis ikke før - bør hodet komme med nedover (descens). Det har liten hensikt å trekke flere ganger dersom det ikke er

noen fremgang. Det er aldri galt å ta koppen av og gjøre keisersnitt

Forløsning med vakuumekstraktor bør ideelt sett være avsluttet innen 15-20 minutter.

Koppen bør reappliseres bare en gang dersom den løsner totalt.

Ved mislykket forsøk på vakuumekstraksjon bør man gjøre keisersnitt fremfor et nytt forsøk på vaginalforløsning med tang.

Dersom koppen glipper i det hodet er på bekkenbunnen eller kroner kan man selvsagt anlegge tang og forløse.

Ved alle vaginalforløsninger bør urinblæren tømmes.

Emneord

Vaginal forløsning
Tang



Vakuum

Kilder

1. Johanson RB, Menon BKV. Vacuum extraction vs forceps delivery.
The Cochrane Library, Issue 4, 1999 Oxford: Update Software 

2. Damron DP, Capeless EL. Operative vaginal delivery: a comparison of forceps and vacuum for success rate and risk for rectal sphincter injury. Am J Obstet Gynecol 2004; 3: 907-
10 

3. Patel RP, Murphy DJ. Forceps delivery in modern obstetric practice. Review. BMJ 2004; 28: 1302-1305 

4. Demissie K, Rhoads G, et al. Operative vaginal delivery and neonatal and infant adverse outcomes: population based retrospective analysis. BMJ 2004; 329: 1-6 

5. Bofill JA, Rust OA, Schorr SJ et al. A randomised prospective trial of the obstetric forceps versus the M-cup vacuum extractor. Am J Obstet Gynecol 1996; 175: 1325-1330 

6. McQuivey R. Vacuum-assisted delivery. A review. J Matern Fetal Neonatal Med 2004; 3: 171-80

 

Keisersnitt
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ICD-10

O82.0    Forløsning ved elektivt keisersnitt

O82.1 Forløsning ved keisersnitt i en krisesituasjon

O82.2 Forløsning ved keisersnitt og samtidig hysterektomi

O82.8 Annen spesifisert enkeltfødsel ved keisersnitt

O82.9 Uspesifisert forløsning ved keisersnitt

O84.2 Flerfødsel, forløsning ved keisersnitt

NCSP

MCA 00    Keisersnitt på øvre uterinsegment    I tillegg:

MCA 10 Keisersnitt på nedre uterinsegment ZXD 00 Øyeblikkelig hjelp

MCA 30 Keisersnitt og supravaginal hysterektomi ZXD 10 Elektivt inngrep

MCA 33 Keisersnitt og total hysterktomi

MCA 96 Annet keisersnitt

Definisjoner

Keisersnitt er en forløsning av et barn via et kirurgisk inngrep gjennom livmorveggen og bukveggen.

Elektivt keisersnitt

Bestemmes før kvinnen er i fødsel (minst 8 timer før utførelsen).

Akutt keisersnitt

Prioritet I: bestemmes og utføres så fort.
Prioritet II: bestemmes og utføres raskt innenfor et avtalt tidsrom.

Forekomst/epidemiologi (i Norge)

Keisersnittfrekvens 2002: 15,7 %, mellom ca 9 og 16 % i de forskjellige fylkene1 (IIII)

Akutte keisersnitt: ca 65 %, elektive keisersnitt: ca 35 %1 (III)



Risikofaktorer 
Det er noen faktorer som erfaringsmessig øker risikoen for at en fødsel ender med keisersnitt eller for at det planlegges et keisersnitt
før fødselen:

Tidligere keisersnitt
Tidligere traumatisk vaginal fødsel
Tvillinger, seteleie (se Kapittel 30 "Seteleie")
Adipositas, diabetes mellitus (se Kapittel 8 "Diabetes i svangerskapet")
Induksjon, særlig forstegangsfødende (se Kapittel 26 "Cervixmodning/induksjon av fødsel")

Psykiske problemer2 (Ia)

Indikasjon 
De fleste indikasjonene er relative og avhengige av en helhetsvurdering. De kan være maternelle, føtale eller en kombinasjon av
begge. Keisersnitt skal alltid ha en indikasjon. Keisersnitt på pasientens ønske bør kun utføres etter grundig samtale med informasjon
og med forsøk på å finne alternativer til keisersnitt. Pasienten har medbestemmelsesrett, ikke bestemmelsesrett3-5 (IV). Elektiv
keisersnitt bør gjøres så tett opp til termin som mulig, fortrinnsvis etter uke 395 (III). De vanligste indikasjonene som brukes i dag i
Norge er6 (III).

Akutt keisersnitt

Truende fosterstress (se Kapittel 19 "Overvaking under fødsel (ctg, føtale blodprøvar, ctg + st-analyse av foster-ekg")
Mislykket fremgang i fødselen (inklusive mekanisk misforhold og mislykket tang/vakuum)
Seteleie (se kapittel 32)
Blødninger, løsning av placenta, foreliggende placenta
Andre

Elektiv keisersnitt

Tidligere keisersnitt
Eget ønske
Seteleie (se Kapittel 30 "Seteleie")
Tvillinger
Vekstrestriksjon (se Kapittel 20 "Intrauterin veksthemming")
Annet, blant annet maternell sykdom

Tiltak/behandling/forløp/oppfølgning

Keisersnitt bør gjøres i epidural- eller spinalanestesi7 (Ia, A)
Det gjøres vanligvis tverrsnitt i hud, fascie og uterus såfremt det ikke er spesiell indikasjon for annet

Uterotomien lukkes i ett eller to lag. I bukveggen lukkes fascie og hud8 (I b, A). Peritoneum lukkes ikke9 (Ia, A)
Ved alle akutte keisersnitt eller ved spesielle forhold som langvarig operasjon eller stor blødning anbefales antibiotikaprofykakse med en engangsdose

ampicillin eller første generasjons cephalosporiner10,11 (Ib, A). Clindamycin er et alternativ for kvinner med penicillinallergi11 (Ia, A). I litteraturen

anbefales antibiotikaprofylakse ved alle typer keisersnitt10-12 (Ia, A, I, A)
Alle pasienter med keisersnitt bør få tromboseprofylakse (se kapittel 18). Vanligvis benyttes lavmolekylært heparin fra operasjonsdagen eller fra
kvelden før og i inntil 3-5 dager. Rask mobilisering viktig

Komplikasjoner

Korttidskomplikasjoner forekommer hos ca 21 % av alle pasienter med keisersnitt. De vanligste er intraoperative komplikasjoner, blodtap og
infeksjoner. Risikofaktorer for korttidskomplikasjoner er hastegrad, generell anestesi, lav gestasjonsalder, føtal makrosomi, økende mormunnsåpning.

Alvorlige komplikasjoner som skade av blære eller tarm er sjeldne13 (III)

Frekvensen av langtidskomplikasjoner er ikke kjent i Norge. Infeksjoner er angitt i litteraturen med 6-25 %13 (III). Risiko for nytt keisersnitt ved nytt

svangerskap ligger rundt 45 %6 (III). Det er en lett økt risiko for uterusruptur, placenta praevia og intrauterin fosterdød ved nytt svangerskap med

forekomst på mellom 0,4 og 0,8 %5,14,15 (IIb, III, Ia)

Pasientinformasjon 
Informert samtykke må innhentes, spesielt ved keisersnitt på pasientens ønske uten tilleggsindikasjon. Det er ikke vanlig med
pasientens underskrift i Norge, men informasjonen til pasienten skal journalføres. Den balanserte informasjonen i dag er vanskelig,
spesielt når det gjelder keisersnitt som gjøres kun på pasientens ønske16 (IVD).

Avdelingen bør ha skriftlig informasjon for pasienter som skal ha elektiv keisersnitt
Informasjon bør gis både skriftlig og muntlig
Informasjon ved akutt keisersnitt bør tilpasses situasjonen
Pasient og, om mulig, partner skal ha informasjon om keisersnitt i ettertid, spesielt ved akutte operasjoner



Emneord

Keisersnitt
Akutt keisersnitt
Elektivt keisersnitt
Operativ forløsning
Sectio caesarea
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ICD-10

O66.0    Mekanisk hindret fødsel som skyldes skulderdystoci (fastsittende skuldre)

Definisjoner

Tilstanden er ikke klart definert, og delvis subjektiv:
når skuldrene ikke følger ved vanlig prosedyre - et lett drag på hodet
når skuldrene ikke følger på første ri etter hodets fødsel

eller når det går mer enn ett minutt etter hodets fødsel1

Forekomst/epidemiologi

http://www.nice.org.uk/CG013fullguideline


0,1-1,5 %, avhengig av hvilken populasjon som undersøkes2-6

Etiologi/patogenese

Ufullstendig rotasjon slik at skulderpartiet ikke passerer som normalt i en skråvidde når hodet fødes, men i likevidden slik at fremre skulder sitter fast
bak symfysen, eller mer sjelden: bakre skulder over promontoriet.

Risikofaktorer
Før fødsel 
Maternell diabetes1,4

Estimert høy fostervekt3-5,16

Tidligere skulderdystoci6

Overtidig svangerskap kan teoretisk være en risikofaktor pga økende fostervekt7,16. 
Ultralydestimering av fosterets kroppsproporsjoner har hittil ikke vist seg nyttig til å predikere skulderdystoci8

Under fødsel 
Indusert2 eller stimulert10 fødsel 
Lang utdrivningstid1,5,16

Styrtfødsel11

Epiduralanalgesi2

Operativ vaginalforløsning2,5,10,16

Maternell overvekt synes ikke å være en risikofaktor når man korrigerer for diabetes3,10. Det er fosterets størrelse som betyr mest3,
særlig i kombinasjon med dårlig fødselsprogresjon.

Differensialdiagnostikk
Lite aktuelt. Misdannelse som forårsaker mekanisk misforhold

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Vær forberedt med tilstrekkelig personell

Tiltakene bygger på tre hovedprinsipper

1. Øke den funksjonelle bekkendiameter
2. Minske fosterets skulderbredde
3. Rotere skulderbredden over i en mer gunstig bekkendiameter

Mor skal ikke trykke
Ikke fundustrykk
1-2 erfarne fødselshjelpere tilkalles
Anestesilege og barnelege hvis tilgjengelig
Vurder blæretømming

God episiotomi - eventuelt på begge sider - gjør manipulering lettere, men reduserer ikke risikoen for mor eller foster14

Maksimal fleksjon i hofteleddet (McRoberts manøver). En person på hver side
Suprapubisk trykk, fortrinnsvis på fosterets ryggside slik at skulderen presses i retning barnets forside
Bakre skulder presses i retning barnets forside (Rubin manøver), eventuelt kombinert med suprapubisk trykk mot fremre skulder. Alternativt forsøkes
Rubin manøver på fremre skulder
Bakre skulder roteres 180° ved press forfra mot barnets rygg, og forløses som fremre skulder (Woods manøver)
Bakre arm hentes ned og flekteres mot thorax og forløses direkte (Barnum manøver)
Mor på alle fire (ikke kne/albuleie!) - forløs bakre skulder (Gaskin manøver)
Claviculafraktur. Fremre clavicula presses mot ramus ossis pubis. Lykkes ikke alltid
Reposisjon av hodet, etterfulgt av keisersnitt (Gunn-Zavanelli-O´Leary manøver). Krever operasjonsstue. Terbutalin 0,25 mg s.c. Skalpelektrode.
Reponer hodet. Blærekateter. Keisersnitt
Symfysiotomi. Lokalanestesi. Urethra holdes til side med to fingre. Symfysen incideres i midtlinjen

Forløsning av bakre arm fører nesten alltid til målet.

Ingen av håndgrepene er overbevisende bedre enn de andre, verken hva effekt eller mulige skader angår. Rekkefølgen er mindre
viktig, fødselshjelperen benytter de håndgrep som hun/han behersker best. 

Dokumentasjon



God dokumentasjon er viktig for å vurdere eventuell sammenheng med skader på mor eller barn, og for håndtering av senere fødsler.
En god forløsnings/operasjonsbeskrivelse skal inneholde en innledning, funn ved ankomst, og beskrivelse av de tiltak som utføres,
med tidsangivelse. Alt involvert personell fører selvstendige notater. Bestemmelse av syre/baseanalyse i navlearterie og -vene
anbefales. I amerikansk litteratur anbefales også dokumentert hvorvidt det foreligger diabetes, hvilken informasjon som er gitt
vedrørende kosthold, vektøkning og komplikasjoner som makrosomi, samt om det er utført vektestimering, klinisk eller ved hjelp av
ultralyd. Med norske rutiner for svangerskapskontroll vil dette vanligvis fremgå av helsekort og journalnotater.

Komplikasjoner (til tilstanden)
Føtale/neonatale 
Claviculafraktur ca 10 %15

Humerusfraktur ca 4 %15

Affeksjon av plexus brachialis hos 13-32 %2,4,15,16, permanent skade hos <10 % av disse9,15.
Asfyksi12,13

Perinatal død 0-6,4 %, høyest hos diabetikere4,15,16

Mekanismene bak neonatal hjerneskade og død ved skulderdystoci er ikke fullstendig forstått. Det er publisert materiale som finner
statistisk signifikant, men ikke klinisk signifikant reduksjon av navlesnors pH hos skulderdystocipasienter19.

Maternelle17 (Ib) 
Blødning ca 11 %
Perinealrifter ca 4 %
Både Zavanellis manøver og symfysiotomi innebærer en økt risiko for mor, og brukes lite.

Pasientinformasjon
Overvekt øker risiko for diabetes og derved stort barn med ugunstige kroppsproporsjoner. Velregulert diabetes reduserer risiko for
makrosomi og derved for skulderdystoci. Induksjon ved 38 uker kan redusere risiko for makrosomi hos diabetikere17 (Ib). Det er ikke
avklart om dette er nyttig hos ikke-diabetikere med antatt stort barn18 (Ia). Gjentakelsesrisiko 1-17 %6,16. Det foreligger utilstrekkelige
data fra prospektive studier, som kan brukes til å planlegge fødsel. Nytten av keisersnitt er ikke avklart6,16. Affeksjon av plexus
brachialis forekommer uten at det har foreligget skulderdystoci, og også hos barn forløst ved keisersnitt4. Hvis årsaken til stort barn
antas å være mors vekt og kostvaner bør dette gjennomgås for eventuelt nytt svangerskap.

Emneord

Skulderdystoci
Fastsittende skuldre
Plexus brachialis

Vurdering av dokumentasjon
Tilstanden er sjelden, og egner seg lite for randomiserte studier. Med unntak for referanse 9 (IV), 17 (Ib) og 18 (Ia), vurderes
dokumentasjonen til nivå III.
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Perinealruptur
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ICD-10

O70.0    Førstegrads perinealrift under forløsning

O70.1 Andregrads perinealrift under forløsning

O70.2 Tredjegrads perinealrift under forløsning

O70.3 Fjerdegrads perinealrift under forløsning

Definisjoner
Anatomisk består perineum av området fra symfysen til os coccyges og deles i fremre urogenitale og bakre anale triangel. En fremre
perineal skade defineres som skade av labiae, fremre vaginalvegg, urethra og klitoris. En bakre perineal skade defineres som skade
av bakre vaginal vegg, muskulatur i perineum eller analsfinktermuskulatur som kan involvere anal/rektumslimhinne

Grad 1:    Overflatisk skade av hud i perineum eller vaginalslimhinne

Grad 2: Dyp perinealskade med affeksjon av muskulatur i perineum, men uten affeksjon av m. sphincter ani eksternus (EAS)

Grad 3: Skade av perineum som involverer analsfinkter
3a: Ruptur av <50 % av EAS
3b: Ruptur av >50 % av EAS
3c: Ruptur av EAS og m. sphincter ani internus (IAS)

Grad 4: Skade av perineum som involverer analsfinkter og anal/rektumslimhinne

Denne graderingen som er akseptert gjør det mulig å differensiere mellom ruptur av EAS og IAS1. Det er viktig også å kunne reparere
ruptur av IAS2,17, noe som det tidligere har vært fokusert lite på i Norge. IAS spiller en rolle i å opprettholde kontinens3.

Forekomst/epidemiologi
Opp mot 85 % av de kvinner som har en vaginal fødsel, vil få en eller annen skade i perineum. 60-70 % av disse kvinnene vil bli
suturert på grunn av, denne skaden1.
Forekomst av 3. og 4.grads perinealruptur er 0,5-6 % hos de kvinner som føder vaginalt og studier viser at forekomst synes å være
økende4. 



Risikofaktorer

Førstegangsfødende
Fødselsvekt >4000g
Operativ Forløsning (vakuum/tang)
Langvarig 2. stadium
Median episiotomi
Fødselsinduksjon
Epidural anestesi
Mors alder
Tidligere perinealruptur grad 3 og 4
Ødem i perineum
Fundustrykk

Referanser vedrørende risikofaktorer5-9

Diagnostikk
Enhver kvinne som har fått en skade i perineum ved vaginal fødsel bør få en systematisk undersøkelse av perineum, vagina, analkanal
og distale rektum for å vurdere graden av skade før den sutureres. Alle kvinner som har hatt en instrumentell forløsning eller fått en
alvorlig skade av perineum bør undersøkes av en lege som har erfaring i diagnostikk og behandling av slike skader. Dette er viktig for
å unngå at skadene ikke oppdages.

Behandling
Perinealruptur grad 1 og 2

Disse skadene sutureres av jordmor evt. av lege
God lokal anestesi
Alle lag i perineum sutureres med fortløpende sutur evt. avbrutte suturer (evidens nivå I-III)
Hud lukkes med intrakutan fortløpende sutur med polyglactin 3-0 evt. avbrutte suturer hvis dette er indisert (Ia) (A)
For øvrig anbefales polyglactin 2-0 (Ib) (A)

Referanser vedrørende behandling1

Perinealruptur grad 3 og 4

Operasjonen bør utføres så raskt som det er praktisk mulig etter ruptur for å unngå ødem, blødning og infeksjon
Operasjonen utføres eller assisteres av erfaren operatør
Operasjonen utføres på operasjonsstuen
Regional eller generell narkose
Lokal anestesi kan aksepteres hvis kun overflatiske fibre av analsfinkter er avrevet
Feltet bør eksploreres grundig for å identifisere eventuelle skader av indre analsfinkter

End-to-end evt. overlappteknikk benyttes ved suturering av eksterne analsfinkter10 (I b)
Identifiser interne analsfinkter og suturer denne hvis den er avrevet
Monofilament sutur 2-0 evt. 3-0 benyttes til suturering av analsfinkter
Anal/rektumslimhinne syes med fortløpende evt. avbrutte suturer med Monfilament sutur 3-0 slik at man oppnår eversjon av rektumslimhinnen inn mot
lumen
Antibiotika profylakse ved ruptur grad 4 som er rettet mot både aerobe og anaerobe mikrober. For eksempel metronidazol 1.5 g x 1 i.v. og cefalotin 2 g
(3-4 doser)

Primært en dose, men evt. flere doser for å oppnå ett døgns virketid11,12

(De fleste punkter er på dokumentasjonsnivå IV) (C)

Postoperativ behandling

Tilstrekkelig smertestillende; antiflogistika og paracetamol anbefales
Laktulose benyttes i 2 uker

(Dokumentasjonsnivå IV)

Oppfølging

Alle bør henvises til bekkenbunnstrening hos fysioterapeut for å kunne bedre mulighet for kontinens
Alle pasienter bør ved utreise få med seg et informasjonsskriv om sfinkterskaden og videre oppfølging
Alle kvinner som har gjennomgått en perinealruptur grad 3 og 4 bør tilbys en kontroll etter ca 12 måneder



hvis kvinnen har symptomer i form av anal inkontinens bør hun utredes videre med endoanal ultralyd eller MR, evt. direkte henvisning til gastrokirurg
alle bør få råd vedrørende neste fødsel

(Anbefalinger basert på klinisk erfaring)

Komplikasjoner/prognose
Studier viser at 25-60 % av kvinner med perinealruptur grad 3 og 4 får varig sekvele
i form av analinkontinens5,13-17. I disse studiene har de fleste symptomer i form av luftinkontinens. Fekal urgency hadde opptil 26 % av
kvinnene. I en studie var det en markert økning i symptomer etter 4 års oppfølging (17-42 %)15. Endoanal ultralyd ble benyttet i
oppfølgingen i tre av studiene og viste persisterende defekter hos 54-88 % hos de kvinner som hadde hatt ruptur av grad 3 og 4.
Hvilken klinisk betydning asymptomatiske defekter har, er uklart.

Rådgiving vedrørende neste fødsel
Ny vaginal fødsel kan forverre symptomene på anal inkontinens18. Hvis kvinnen har symptomer eller evt. store defekter i analsfinkter
ved endoanal ultralyd/MR, bør man diskutere forløsningsmetode. Har kvinnen ingen symptomer og ingen defekter i analsfinkter, bør
hun kunne føde vaginalt på nytt. (Anbefalinger basert på klinisk erfaring)

Forebygging av perinealruptur ved fødsel
Anbefalinger

Perineumstøtte/hodestøtte (spesielt viktig hos førstegangsfødende, forventet stort barn, tidligere sfinkterruptur, perineumødem og instrumentell
forløsning)
Unngå ødem i perineum
Unngå forlenget 2. stadium
Viktig å kunne visualisere perineum
Nøye observasjon av perineums farge og elastisitet
Episiotomi benyttes kun når dette kan redusere risiko for alvorlig perinealruptur og når man ønsker å hente barnet raskt ut på grunn av truende
fosterasfyksi.

(Anbefalinger basert på klinisk erfaring) 

Pasientinformasjon

Informasjon om grad av skade. Informasjon om prognose og hvilke symptomer som kan inntre
Laktulose 15 ml. x 2 i 2 uker
Rekvisisjon for instruksjon i bekkenbunnsøvelser hos fysioterapeut.
Informasjon om kontrollopplegg (kontroll ca 12 måneder postpartum)
Alle bør oppfordres til å ta kontakt med egen lege evt. gynekolog dersom man skulle få symptomer på analinkontinens før man kommer til kontroll evt.
etter at man har vært til denne kontrollen

Emneord

Perinealruptur
Anal inkontinens
Indre analsfinkter
Ytre analsfinkter
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ICD-10

O72.0    Blødning i tredje stadium 
Blødning i forbindelse med retinert eller fast morkake 
Retinert morkake INA

O72.1 Annen umiddelbar blødning etter fødsel 
Blødning etter fødsel (atonisk) INA
Blødning etter fødsel av morkake

O72.2 Forsinket og sekundær blødning etter fødsel 
Blødning i forbindelse med retinerte rester av morkake eller hinner
Retinerte svangerskapsrester INA etter forløsning

O72.3  Koagulasjonsdefekter etter fødsel 
Afibrinogenemi etter fødsel
Fibrinolyse etter fødsel

Definisjoner1-5

Tidlig postpartumblødning: >500 ml i løpet av de første 24 timer etter fødselen
Alvorlig postpartumblødning er definert som blødning >1000 ml
Sen postpartumblødning: fra 24 timer til 12 uker postpartum

Forekomst

Postpartumblødning (> 500 ml)
ca 10 % av alle fødende (3-5 % av vaginale fødsler, 5-7 % ved keisersnitt)

Alvorlig postpartumblødning
ca 1-2 % av alle fødende

Etiologi1-5

Uterusatoni (80-90 %)
Traume/rifter/vaginale hematomer
Placenta-/hinnerester (og placenta accreta, -percreta, -increta)
Koagulopati/Disseminert Intravaskulær Koagulasjon (DIC)



Uterusruptur
Uterusinversjon
Flere etiologiske faktorer samtidig

De viktigste årsaker til sen postpartumblødning er:

Placenta- og hinnerester
Infeksjon i uterus

Risikofaktorer1-5

Tidligere postpartumblødning
Antepartumblødninger
Flerlingsvangerskap/polyhydramnion/stort barn
Lavtsittende placenta/placenta previa
Langvarig fødsel/oksytocinstimulering/induksjon/epiduralanalgesi
Maternell overvekt/høy alder/myoma uteri
Koagulasjonsforstyrrelser: alvorlig preeklampsi/HELLP/AFLP, placentaløsning, intrauterin fosterdød, sepsis
Blødningssykdommer: ITP, von Willebrands sykdom, Hemofili A og B

Diagnostikk2-3

Blødningsmengde    Blodtrykk    Symptomer

500-1000 ml (10-15 %)  Normalt  Palpitasjoner, døsighet, lett takykardi

1000-1500 ml (15-25 %) Lett fall Slapp, kaldsvett, takykardi

1500-2000 ml (25-35 %) 60-80 Rastløs, blek, oliguri

2000-3000 ml (35-45 %) 40-60 Kollaps, åndenød, anuri

Behandling/oppfølging1-5 
Effekt av profylakse er veldokumentert6-8

Aktiv forløsning av placenta (aktiv i 3.stadium av forløsningen)7 (Ia)/regelmessig palpasjon og massasje av uterus

Til alle fødende: oksytocin 5-10 IE i.m.8 (Ia)
Tidligere etterbyrdsblødere og andre med risikofaktorer: Grønn veneflon legges inn, oksytocin 5 IE i.v, (kan evt. gjentas en gang). Større doser kan gi
hypotensjon hos mor. Ikke gi ufortynnet til pasienter med hjertesykdom

Behandling ved pågående blødning etter profylakse: tilkall mer hjelp til fødestuen

Rask inspeksjon og eksplorasjon/sutur av rifter og uterusmassasje
Blodprøver: Hb, hct, trombocytter. Blod til forlik og evt. bestille SAG
2 grønne venefloner. Gi intravenøs væske, rask infusjon: 0,9 % NaCl eller Ringer acetat (ca 3 ganger estimert blodtap) eller kunstig kolloider
Tom urinblære, evt. legge inn kateter
Manuell uthenting av placenta på fødestuen hvis mulig (god epidural)
Anestesilege tilkalles ved blødningsmengde over 500-1000 ml (prosedyrer varierer)
Skjema for BT, puls og diurese

Ved fortsatt pågående blødning vurderes om pasienten skal flyttes til operasjonsstuen

Manuell uthenting av placenta/reviso i narkose
Sutur av dype vaginalrifter eller cervixrifter
Blodprøver: Hb, hct, trombocytter, INR, cephotest, D-Dimer, fibrinogen, antitrombin
Bestille SAG evt. humant koagulasjonsaktivt plasma
Bimanuell uterusmassasje kontinuerlig evt. av assistent (fra starten)

Vær obs hos presjokkert pasient med epidural, de mister evnen til vasokonstriktorisk kompensasjon og har varme
underekstremiteter

Uteruskontraherende behandling starter parallelt med ovenstående punkter 9-10 (1a)

Misoprostol tabl. 0,2 mg, 2 tabl rektalt, kan gjentas 2-4 ganger
Oksytocin infusjon: 50 IE i 500 ml 0,9 % NaCl eller Ringer acetat, 150 ml/time eller infusjonshastigheten vurderes etter blødningens alvorlighetsgrad
15-methyl-PGF2a: 0,25 mg (1 ml) dypt i.m. eller intramyometrielt. Kan gjentas med intervaller på 15-90 minutter. Alltid intramyometrielt ved keisersnitt

hvis atoni peroperativt. Samlet dose bør ikke overstige 2 mg (8 doser)



Ikke gi 15-methyl-PGF2a direkte intravenøst eller i infusjon pga risiko for alvorlige bivirkninger. 

Misoprostol og 15-methyl PGF2a: Kontraindisert ved alvorlig astma/KOLS. Forsiktighet ved hjerte-, nyre- og leversykdom.

Videre ved fortsatt pågående blødning (rekkefølgen av metodene nedenfor må vurderes individuelt)

Behandling av DIC: transfusjoner (SAG, humant koagulasjonsaktivt plasma evt. trombocyttkonsentrat/antitrombinkonsentrat)
Tranexamsyre: 500-1000 mg i.v.
Uterustamponade: kompresser eller spesielle tamponadeballonger kan forsøkes
Sutur av placentasengen/evt. av uterusruptur
Trinnvis devaskularisering av uterus: ligatur av aa. uterinae/aa. ovaricae

B-Lynch suturer: ved uterusatoni11 (III), dexon eller vicryl med stor nål

Arteriell embolisering: (der det er mulig)
Ligatur av aa. iliaca internae/evt. hjelp av karkirurg
Supravaginal uterusamputasjon/hysterektomi

Komplikasjoner1-5

Uttalt anemi med kliniske symptomer
Blødningskoagulopati med utvikling av DIC kan etterfølge alle postpartumblødninger med massivt blodtap og må transfunderes (se ovenfor):

lave trombocytter
økt INR og cephotest
høy D-Dimer
lavt fibrinogen
lavt antitrombin

Multiorgansvikt, spesielt nyresvikt
Sheehan syndrom (hypofysesvikt)
Asherman syndrom ved kraftig skraping av uterinkaviteten
Tap av fertilitet
Maternell død

Pasientinformasjon

Nøye informasjon og gjennomgang av forløpet i barseltiden
Etterkontroll med ny gjennomgang og vurdering av risikofaktorer
Informeres om å gi beskjed til kontrollerende lege og jordmor ved neste svangerskap, innhente epikrise fra tidligere fødested
Behandles som etterbyrdsbløder ved neste fødsel

Emneord

Postpartumblødning
Uterusatoni
Etterbyrdsbløder
Koagulasjonsforstyrrelser/DIC
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ICD-10

O 41.1    Infeksjon i amnion og fosterhinner, inkludert chorioamnionitt og placentitt

O 43.0 Placentalt transfusjonssyndrom

O 43.8 Morkakeinfarkt

O 44.0  Placenta previa, morkake forliggende (marginell/ total/ partiell), uten blødning

O 44.1  Placenta previa, morkake forliggende (marginell/ total/ partiell), med blødning eller uspesifisert

O 45.0  Abruptio placentae, for tidlig morkakeløsning

O 45.9  Abruptio placentae, for tidlig morkakeløsning, uspesifisert

O 73.0  Retinert placenta/retinerte rester (inkludert accreta etc), uten blødning

O 73.1  Retinert placenta/retinerte rester (inkludert accreta etc), med blødning

Innledning
Makroskopisk undersøkelse av placenta er viktig og skal inngå som en fast rutine ved alle fødsler. Placenta er en del av fosteranlegget
og funn ved undersøkelsen kan ha betydning for forståelsen av svangerskapsutfallet i det aktuelle svangerskap samt for planleggingen
av oppfølging ved senere graviditeter. Undersøkelse av placenta med ultralyd inngår som rutineundersøkelse ved ultralydscreeningen i
svangerskapet.

Undersøkelsesmetoder
Vanlig makroskopisk undersøkelse som alltid skal gjøres av jordmor eller gynekolog etter fødsel
Den makroskopiske undersøkelsen bør gjøres samme dag og helst innen 30 minutter etter fødselen. Placenta kan oppbevares i
kjøleskap. Husk da å merke den med mors data.

Placentas vekt registreres. Gjennomsnittsvekt ved termin er 500 gram. Vekten er avhengig av mengden blod intervilløst og i føtale kar. Etter noen
timer reduseres vekten med 10 % fordi blodet renner ut fra det intervilløse rom. Ved formalinfiksering øker vekten med 10 %.

Måling av placenta kan skje i to perpendikulære akser, i tillegg til måling av tykkelse. De fleste placentaer er skiveformede, rund-ovale.
Gjennomsnittsdiameter er 22 cm, gjennomsnittstykkelse sentralt er 2,5 cm. En avvikende form er ofte kombinert med få kar i føtalplaten, lavt antall
kotyledoner, og marginalt/ velamentøst navlesnorsfeste. Dette kan igjen ofte assosieres med lav fødselsvekt. Ved termin har hele 10 % av placentaer
en annen form enn den vanlige, inkludert mulighet for flere lapper.

Hinnene undersøkes ved å la placenta henge etter navlesnoren. Hinnene holdes opp mot lyset for å se etter kar eller biplacenta. Fargen på hinnene
beskrives. Det sees etter om hinnene er fullstendige. Avstanden hinnerift-placentakant måles (oftest >10 cm).
Navlesnorens lengde registreres. Den varierer, men er vanligvis ca 50 cm. En tynn navlesnor med diameter på <1 cm er oftest korrelert til små barn



og vekstretardasjon.

Antall kar i navlesnoren registreres, oftest 3. Hos ca 1 % finner man én enkelt arterie (dvs kun 2 kar i navlesnoren). Det er ofte assosiert med
misdannelser og tilveksthemming. Ved funisitt (betennelse i navlesnoren) sees ofte hvite sirkler rundt navlesnorskarene.

Navlesnorsfestet skal beskrives. Ideelt ligger det sentralt eller lett eksentrisk på den føtale siden. I ca 1 % foreligger det et velamentøst feste (feste i
hinnene). Misdannelser eller vekstretardasjon kan være assosiert med marginalt eller velamentøst feste.

Føtal side av placenta (apikal flate) kalles også chorionplaten. Den er glinsende pga amnions epiteloverflate. Gulhvite plakk av subchorialt fibrin buker
normalt ofte opp mot overflaten. Chorionarterier krysser over vener, dvs arteriene ligger nærmest amnionsiden.

Maternell side av placenta (uterine flate), kalles også basalplaten og består av trofoblastceller, deciduale celler, blod, ekstracellulært debris og
fibrinoid. Fargen er mørkerød. Basalplaten deles inn i 10-40 lobuli/kotyledoner avdelt med ufullstendige septa, dvs at kotyledonene ikke er helt separate
enheter. I hver lobulus er det fra en til tre villustrær. Det er viktig å vurdere om den maternelle flaten er fullstendig og at det ikke mangler vev. Den
maternelle siden vurderes best ved at placenta legges på et fast flatt underlag med den føtale siden ned. Det er viktig å beskrive infarkter. Infarktene er
avgrensede, lokaliserte områder som er fastere enn placenta for øvrig. Når de er ferske er de mørkt røde, senere blir de bleke til gråhvite. Ferske
infarkter overses lett i ufiksert placenta. Man finner ofte forkalkninger i basalplaten, og disse har ingen klinisk betydning.

Viktige kliniske problemstillinger

Chorioamnionittforårsakes oftest av oppadstigende infeksjon med mikroorganismer fra vagina. Chorioamnionitt bekreftes histologisk ved
placentaundersøkelsen. Bare en liten andel av fostre med placenta der det er vist histologisk chorioamnionitt har tidlig neonatal sepsis. Andelen øker
ved patogene bakterier, feks beta-hemolytiske streptokokker gruppe B. Maternell feber under fødsel er bare assosiert med patologisk-anatomisk
bekreftet chorioamnionitt i 60 %. Feber intrapartum er ofte assosiert med epidural bedøvelse. Symptomatisk intrauterin maternell infeksjon er vanligvis
resultat av endometritt (deciduitt), som kan, men som ofte ikke er, assosiert med chorioamnionitt. Chorioamnionitt er en føtal sykdom, ikke maternell
(derfor heter det ikke "maternell" chorioamnionitt, men endometritt/ deciduitt). Alvorlig chorioamnionitt med føtal skade kan ofte forekomme uten
maternell feber. Klinisk utkomme for den nyfødte samsvarer med grad av histopatologisk chorioamnionitt, men dårlig med morens grad av infeksjon i
endometriet. Det er en stor grad av histologisk akutt chorioamnionitt ved premature fødsler og dette kan være assosiert med prematur ruptur av
membraner (PROM) både som årsak til og resultat av chorioamnionitt. Placenta har ofte en matt overflate ved chorioamnionitt, med ugjennomsiktige
membraner. Membranene kan være grønngult misfargede (pga svær nøytrofil eksudasjon og degenerasjon), noe som kan mistolkes som
mekoniummisfarging.Det kan være purulent eksudat og vond lukt fra placenta.

Mekoniummisfarging kan mistolkes som chorionamnionitt da begge tilstandene gir misfarging av hinner. Før uke 30 sees sjelden
mekoniummisfargete hinner, mens det er vanlig ved overtidig placenta (opp til 30 %). Ved mekoniummisfarging er den føtale overflate av placenta,
membranene og navlesnoren mørkt grønne, mørkere ved lengre varighet av misfargingen. Membranene kan være ødematøse og slimete.
Mikroskopisk skilles mekoniummisfarging mot alvorlig chorioamnionitt ved at man mikroskopisk finner mekoniummakrofager (makrofager med
fagocytert gulbrunt granulert materiale) i hinnene og chorion.

Placentainfarkter defineres som lokalisert område med iskemisk nekrose av villi. Små perifere infarkter på mindre enn 3 cm finnes i ¼ av
ukompliserte svangerskap. Man beskriver størrelse og utbredelse av infarkter/hvor stor del av placentavolumet som inntas av infarktområdene. Et infarkt
identifiseres makroskopisk etter ca ett døgns iskemi. Et isolert infarkt mot placentas ytterkant er ikke assosiert med økt morbiditet i en ellers normal
placenta til termin. Ferske infarkter har en dypere farge enn vevet for øvrig, en fast elastisk konsistens og hever seg noe opp over basalflatens nivå.
Gamle infarkter er gråhvite med fast konsistens og utvikles i løpet av en uke.

Placenta previa er primært en klinisk/ultralydbasert diagnose, og er assosiert med økt forekomst av placenta accreta. Risiko for previa øker etter
keisersnitt.

Abruptio placentae. Se etter impresjoner/ groper og fasthengende koagler som tegn på for tidlig løsning. Lesjonene trenger ofte 2-4 timer på å
utvikle seg. Ved en akutt løsning ser man ofte ikke noe påfallende, verken makroskopisk eller ved mikroskopisk/ histologisk undersøkelse. Akutt,
komplett løsning av hele placenta kan ofte være vanskelig å påvise makroskopisk eller mikroskopisk og diagnosen baseres ofte på kliniske funn.

Abnorm placentering med fare for retinering: placenta accreta, increta og percreta Unormalt fastsittende placenta der chorionvilli ikke har
stoppet innveksten i decidualaget, men vokser inn i selve livmorveggen. Klinisk resultat er svikt i normal separering av placenta fra uterinveggen ved
forløsningen, med blødninger som kan bli livstruende. Ved placenta accreta er placenta tilheftet myometriet, men vokser ikke inn i det. Ved increta
finnes villi inne i myometriet. Ved percreta finnes placentavev med villi gjennom hele uterinveggen, helt gjennom serosaoverflaten på uterus. Ved
percreta kan villi også invadere blære og rektum.

Tvillingsvangerskap

   Placenta    MZ: Monozygote tvillinger, tidspunkt for delingen av morula/blastocyst avgjør type placentering, kan ha tykk eller
tynn skillevegg og 1 eller 2 placentaer.Chorion

Amnion DZ: Dizygote tvillinger, alltid dichoriale og tykk skillevegg. Kan ha 2 separate eller 1 sammensmeltet placenta.
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Dichorial Diamniotisk, 2 typer:  Monochorial Diamniotisk  Monochorial Monoamniotisk

A: 2 separate
placentaer.

 B: 2 sammensmeltede
placentaer.

Mulighet for tvillingtransfusjon pga mulige
karanastomoser i korion. Alltid (nesten)
MZ tvillinger (samme kjønn).

Høyest perinatale mortalitet av tvilling-
svangerskapene.

Lavest perinatal morbididtet. 
Kan være MZ eller DZ tvillinger. 
Ved forskjellig kjønn: DZ. 
Ved samme kjønn: Må genotype dersom
sikkert vite om MZ eller DZ.

UL-funn: Lambda tegn (lettest å se i uke
10-14), bred base (inkluderer 2
chorionhinner og 2 amnionhinner) ved
foten av tykk skillevegg.
1 (2 sammensmeltet) eller 2 placenta og
tykk skillevegg (2 chorion, 2 amnion).

Sees etter partus: Ved fjerning av
amnionhinner fra skilleveggen står det
igjen en vegg (av 2 sammensmeltede
chorionlag).

UL-funn: T-tegnet: helt smal basis ved
foten av tynn skillevegg (kun 2
amnionhinner).1 placenta.

Sees etter partus: Tynn,
gjennomskinnelig skillevegg. Ved fjerning
av amnionhinner fra skilleveggen står det
ingenting igjen av veggen. Melkeprøve
kan utføres for å evaluere
karanastomoser (men sier lite om
fysiologisk/klinisk betydning). Injiser melk
(evt luft) i store arterier (disse krysser
over venene, arteriene er mest
amnionnære) på den ene side av
skillevegg. Dersom melk/luft i arterier eller
vener på motsatt side av skillevegg
bekreftes karanastomose.

Alltid MZ tvillinger (samme kjønn). 
Sjeldnest, kun 2 % av tvillingsvangerskap.

UL-funn: 1 placenta og ingen skillevegg

Sees etter partus: ingen skillevegg.

Vurdere zygositet etter fødsel
Hvis forskjellig kjønn: Tvillingene er DZ! 
Ved samme kjønn på tvillingene: Hvis placenta er monochorial, er tvillingene MZ!
Hvis placenta er dichorial, trengs det genotyping av tvillingene for å være sikker på zygositet, genotyping vil vise om tvillingene er MZ
eller DZ (vanligst).

Preeklampsi. Placenta kan se helt normal ut, men ofte er den liten og med infarkter (i ⅔ av preeklampsisvangerskap mot ¼ av alle normale
svangerskap). Det er også oftere prematur forløsning. Akutt atherose (fettavleiring i veggen på spiralarterier i decidua i placentasengen) kan ikke sees
makroskopisk. Kombinert med kartromber kan det være en underliggende årsak til synlige infarkter som sees mot maternell flate.

Diabetes mellitus. Store variasjoner i makroskopisk og mikroskopisk utseende av placenta, og ingen direkte sammenheng med diabetestype. I
halvparten av tilfellene er placenta normal stor, mens resten har større, tykkere og tyngre placenta enn vanlig. Det er noe hyppigere med en enkel
navlesnorsarterie (3-5 % mot 1 % i normalpopulasjonen). Hvis svangerskapet også er komplisert med preeklampsi eller nyresykdom kan placenta være
mindre enn normalt, evt med infarkter. Selv ideell blodsukkerregulering ser ikke ut til å forbedre eller affisere placentamorfologien noe særlig.

Intrauterin fosterdød/perinatal død/nyfødt med lav Apgar score. Se spesielt etter infarkter, infeksjonstegn, abruptio placenta og annen patologi,
som ledd i utredningen.

Når bør man sende placenta til patologisk anatomisk undersøkelse? 
Placenta bør undersøkes av patolog ved graviditeter med maternelle eller neonatale komplikasjoner. Det vil si ved infeksjonstegn,
preterm fødsel eller vannavgang, preeklampsi/ eklampsi, abruptio placentae, tilveksthemming, lav Apgar score, misdannelser, unormal
placentering/retinert placenta, unormalt utseende placenta, svulster og flerlingsvangerskap. Det er viktig at placenta undersøkes i en
patologi-avdeling med kompetanse i slik undersøkelse og vurdering. 

Relevante kliniske opplysninger er helt nødvendige for at patologen skal kunne gjøre en fokusert undersøkelse. Dette
inkluderer informasjon om svangerskapslengde, klinikk, fødselsforløp, barnets vekt osv samt en presisering av den kliniske
problemstillingen. 
Patologen vil både utføre en makroskopisk undersøkelse samt ta ut relevante snitt for mikroskopisk undersøkelse, avhengig av
problemstillingen. Fokus på undersøkelsen er mot de tre anatomiske komponentene i blodforsyningen til fosteret:

det maternelle, uteroplacentære kretsløp
det intervilløse området
fosterets villøse kretsløp

Det tas rutinemessig snitt fra navlesnor, hinnerull med relasjon til rupturstedet, et gjennomgående snitt fra makroskopisk normalt



utseende placenta, fra den maternelle flate, samt snitt fra fokale forandringer/ patologiske områder.

Mikrobiologisk undersøkelse av placenta etter fødsel 
Utføres ved

manifest/ mistenkt infeksjon
premature rier/ prematur fødsel med mulig infeksjonsårsak
intrauterin fosterdød

På remissen til Mikrobiologisk avdeling må man angi spesifikt den kliniske problemstilling samt relevant sykehistorie (inkludert
om placenta ble forløst ved keisersnitt, eller gjennom usteril vagina). Mikrobiologisk avdeling kan med fordel kontaktes før forsendelse
av mikrobiologiske prøver/ vevsprøver for å avklare aktuelle diagnostiske tilbud og hensiktsmessig bruk av disse ved forskjellige
kliniske tilstander. Alvorlig neonatal sykdom og neonatal mortalitet er ofte assosiert med infeksjon av placenta. For påvisning av agens
kan en bit av placenta og hinner sendes på sterilt saltvann samt vattpinneprøver fra maternell flate av placenta på bakteriologisk
transportmedium. Enterovirus er dominerende blant mikroorganismer. Kolonisering med Ureaplasma urealyticum ser ut til å være
meget hyppig ved premature rier og PROM (premature rupture of membranes). For eventuell antibiotikabehandling av U. urealyticum
er erytromycin aktuelt mens tetracykliner ikke er godkjent for bruk i graviditet. Ureaplasma urealyticum kan påvises med PCR eller
dyrkes fra chorion (man sender en hinnebit, fjerner amnion sterilt og dyrker fra chorionsiden). 

Ultralydundersøkelse av placenta i graviditet

Tvillingsvangerskap. Se over. Kan være vanskelig å observere Lambda-tegnet ("twin peak sign") etter uke 20, men svangerskapet er alltid
dichorialt dersom man kan se Lambda-tegnet.

Abnorm placentering

Placenta accreta/percreta/increta. Økt risiko hos kvinner med tidligere keisersnitt og ved placenta previa (med tynn/ dårlig decidua). Ofte vanskelig å
påvise dette ved ultralyd, men økt mistanke dersom den vanlige hypoekkogene sonen mellom placenta og myometrium mangler, eller sonen er svært
tynn. Villus kan også sees i blæren ved gjennomvekst av placenta. Placenta kan også være tykk og ha heterogent utseende.

Placenta previa. Implantasjonen av blastocysten har skjedd i nedre uterinsegment. Placenta dekker indre mormunn, vanlig i uke 20 (1 av 20
svangerskap). Antallet reduseres med økende svangerskapslengde (kun hos 1 av 200 svangerskap i tredje trimester). Økt risiko for persisterende
placenta previa hos kvinner med tidligere keisersnitt. En definisjon på "lavtsittende placenta" har vært at placentas kant ligger mindre enn 2 cm fra indre
mormunn.

Abruptio placentae. Separering av en normal implantert placenta før fødsel av fosteret.Løsning av placenta er en klinisk, ikke ultralydbasert diagnose.
En normal ultralydundersøkelse kan ikke utelukke abruptio placentae. Ultralydutseendet er avhengig av hvor lang tid det er siden blødningen skjedde.
Maternelt blod under placenta ("retroplacentært hematom") og/ eller hinner kan av og til sees. Løsning av over 30-40 % av placenta fra underliggende
myometrium er assosiert med føtal vekstretardasjon og fosterdød. Fersk blødning kan sees som hyperekkogene ekkoområder, og mindre ekkotett
etterhevet som koagelet organiseres. Ved lysering av koagelet blir ekkobildet ofte heterogent.

"Forkalkning" av placenta. Skjer normalt med økende svangerskapslengde, og graderingen av denne har liten sammenheng med føtalt utkomme,
derfor beskrives dette sjeldnere nå i klinikken enn tidligere (tradisjonelt har graderingsgrad I til III vært brukt).

Vurderinger 
Ut fra foreliggende dokumentasjon er anbefalingene grad II.
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Behandling av neonatal hypoksi

NB! International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) har bebudet nye retningslinjer for resusitering av
nyfødte i desember 2005.

ICD-10

P21.0    Alvorlig fødselsasfyksi    (Apgar ≤ ved 1 minutt)

P21.1 Lett/moderat fødselsasfyksi (Apgar 4-6 ved 1 minutt)

P20.9 Fødselsasfyksi uspesifisert  

Definisjoner
I ICD10 sidestiller lav Apgar score med fødselsasfyksi, men en hver tilstand som fører til at barnet viser liten vitalitet, f.eks. mange
utviklingsavvik og ekstrem prematuritet, vil i seg selv kunne gi en lav skåre. Imidlertid vil også disse kunne ha samme behov for
resusitering. For å kunne vise at lav Apgar score skyldes fødselsasfyksi, må det foreligge indikatorer på skadelig hypoksi og acidose, i
praksis lav Apgar score kombinert med pH i navlesnorsblod <7,0 (eller <7,1) og baseunderskudd (BE <-12). For å kunne sette
fødselsasfyski som sannsynlig årsak til død eller cerebral parese er det vanlig å kreve at alle følgende 4 kriterier er oppfylt:

Apgar score <4 ved 5 minutter,
pH<7,0 og BE < -12 i navlesnorsblod
cerebrale funksjonsforstyrrelser (hypoksisk iskemisk encefalopati - HIE)

tegn til multiorganaffeksjon (oliguri, kreatinin >100 μmol/l, forhøyete leverenzymer) i dagene etter fødsel1.

Tabell 1. Risikofaktorer for behov for hjerte-lungeredning3

Maternelle
Alvorlig preeklampsi
Kronisk sykdom
Diabetes
Bruk av rusmidler

Fødsel
Unormal føtal hjerteaksjon
Mindre fosterbevegelser før rier
Tidlig vannavgang
Blødning
Perinatale infeksjon
Tykt mekonium i fostervannet
Instrumentell forløsning
Flerlinger

Barnet
Prematuritet <35 uker
Postmaturitet >42 uker
Veksthemning
Misdannelser
Infeksjoner

 

Tabell 2. Utstyr og medisiner3
Resusiteringsbord med varmelampe og lys
Oksygentilførsel (eventuelt oksygenmikser)
Veggsug (maksimalt undertrykk 100 mg Hg - 13,3 kPa) og utvalg av katetre
Manuelt sug ("Jordmorsug")
Klokke
Stetoskop
Resuscitator (500 ml, evt. 240 ml)
Utvalg av ansiktsmasker
To laryngoskoper med utvalg av blad.
Trakealtuber (2, 2,5, 3,0, 3,5, og 4 mm diameter)
Mandrenger
Magills tang (liten)
Sprøyter 2, 5, 10 og 20 ml og kanyler
Sett for navlevenekateterisering
Tape for fiksering av tuber, katetre og kanyler
Væske til volumekspansjon
Adrenalin 0.1 mg/ml (100 mikrogr/ml)
Nalokson 400 mikrogr/ml



Buffer (Tribonat eller NaHCO3 0,5 mmol/l

NaCl 9 mg/ml
Glukose 100-120 mg/ml og 50 mg/ml
Pulsoksymeter
(EKG-monitor)

Forekomst og risikofaktorer
Internasjonalt angis det at ca 5 % av nyfødte vil trenge resusiteringstiltak. De fleste av disse har erkjente risikofaktorer (tab 1). Blant
fullbårne barn uten risikofaktorer vil ca 0,7 % ha en Apgar score på 0-3 ved 1 minutt som tegn på behov for bl.a. overtrykksventilasjon.
Ved 5 minutter vil ca 0,1 % fortsatt ha en skåre på 0-3 som tegn på behov for langvarig resusitering2. 

Tiltak (se flytskjema)
Organisering
Behov for resusitering kan oppstå uventet, og alle som har ansvar ved en fødsel, må lære basal hjerte-lungeredning av nyfødte. Det
må være rutiner for trening, og utstyr må etterses både daglig og hver gang det har vært benyttet. Dette bør protokollføres. Nødvendig
utstyr er listet i Tabell 2.

Unngå varmetap
All resusitering må skje under varmelampe. Barnet må raskt tørkes, og fuktig tøy må fjernes. Etter gjenopplivning er det også viktig å
unngå hypertermi dersom barnet behandles i kuvøse.

Suging
Hvis det er mekonium i fostervannet, suges først munn og svelg, så nese, så snart hodet er født fram. Suging gjøres ellers når
overtrykksventilasjon er nødvendig, men skal bare ta 5-10 sekunder, og kateteret skal bare føres 5 cm innenfor leppene. Langvarig og
intens suging i svelget kan føre til larynksspasme og langsom hjerteaksjon pga vagusstimulering. Bruk grovt kateter ("jordmorsug" eller
kateter 10 gg). Dersom det har vært tykt mekonium i fostervannet og barnet er slapt etter fødsel, er det en fordel å suge svelget ved å
bruke laryngoskop. Dersom barnet ikke puster og det er mekonium i farynks, er det vanlig å anbefale at barnet intuberes og at tuben
trekkes tilbake med sug direkte på tuben med undertrykk på 100 mmHg (13.3 kPa) gjennom spesielt koblingsstykke eller med munnen
på en overgang. Dette krever imidlertid erfaring, og nytteverdien er nylig trukket i tvil. Prosedyren kan også føre til bekymringsfull
forsinkelse av aktiv resusitering.

Ventilasjon
Behov for ventilasjonsstøtte vurderes ut fra pulsfrekvens og spontan respirasjon. Taktil stimulering, f.eks kombinert med tørking, er
oftest tilstrekkelig dersom pulsfrekvensen i utgangspunktet er raskere enn 100 per minutt. Oksygen kan gis uten overtrykk med masken
mot munnen hvis barnet har sentral cyanose (perifer cyanose er normalt i starten). Pulsfrekvensen vurderes best ved auskultasjon.
Dersom barnet har apné og en pulsfrekvens <100, startes overtrykksventilasjon etter rask suging. Behov for intubasjon vurderes ut fra
personellets erfaring, situasjonen totalt sett og respons på ventilasjon med maske. Nyfødte har et stort bakhode. For å stabilisere
hodet og unngå fleksjon i nakken kan en legge et foldet håndkle på ca 2-3 cm under skulder/nakke slik at nakken er i nøytral posisjon.
Men en må unngå hyperekstensjon i nakken, noe som lett kan skje hvis det bygges for mye under nakken. For intubering velger mange
å legge ca 2 cm håndkle under bakhodet for å få en "sniffeposisjon". Oftest foretrekkes resuscitator med volum på 500 ml og middels
stor maske. Resuscitator på 240 ml foretrekkes for barn med fødselsvekt <2,0-2,5 kg. De første 5-6 innblåsningene bør vare 1-2
sekunder, senere ca 0,5 sekunder. Lærdalbagen har en sikkerhetsventil som åpner seg ved trykk på ca 35 cm H2O. Dersom thorax
ikke beveger, kan det være nødvendig å holde på sikkerhetsventilen et øyeblikk for å oppnå tilstrekkelig åpningstrykk for å ekspandere
lungene. 

En begynner med en ventilasjonsfrekvens på 40-60 pr minutt (gjerne 60-80 hvis en bruker resuscitator på 240 ml til fullbårent barn).
Frekvensen reduseres gradvis når barnet begynner å puste selv. Dersom barnet er intubert, påvises riktig tubeposisjon ved å høre
symmetrisk respirasjonslyd i begge sideflatene av thorax.

Oksygen eller romluft? I offisielle retningslinjer anbefales det fortsatt å begynne med 100 % oksygen3,4. Nye studier tyder på at
resusitering med romluft oftest er like effektivt, fører til at barnet raskere begynner å puste selv og gir mindre risiko for skader5-8, selv
om det i en Cochraneanalyse er påpekt svakheter i disse studiene9. Mange sentra har iallefall tatt delvis konsekvens av dette, særlig
hvis det ikke er grunn for å mistenke lungesykdom, f.eks. mekoniumaspirasjon. Det er inntil videre uansett rimelig å anbefale å starte
med ikke mer enn 40-50 % oksygen. Dette oppnås omtrent ved å gi 5 l oksygen med selvekspanderende resuscitator uten reservoar. 

Det viktigste er sannsynligvis å unngå hyperoksi. Oksygenkonsentrasjonen bør derfor reduseres når pulsfrekvensen er >100
per min, og før barnet får rosa farge.



Dersom hjertefrekvensen ikke øker til >100 per min innen 60 sekunder, økes oksygen-konsentrasjonen til 100 % ved mikser eller ved å
sette på reservoar og eventuelt øke til 10 liter flow. Med reservoar og tilførsel av 5 l oksygen per min, oppnås i praksis en
oksygenkonsentrasjon i inspirasjonsluften på 60-70 %. Med selvekspanderende bag vil oksygenkonsentrasjonen i inspirasjonsluften
variere med antall liter tilført oksygen til resuscitator og det minuttvolumet som gis. Ved bruk av oksygenmikser på selvekspanderende
resuscitator, vil oksygen i inspirasjonsluften bli tilsvarende lavere enn den innstilte konsentrasjonen i oksygenmikseren. Det anbefales å
bruke pulsoksymeter så snart som praktisk mulig. Under selve resusiteringen er SpO2 på 80-95 % et naturlig mål (SpO2 >95 % kan
bety hyperoksemi i denne fasen), senere bør SpO2 være 90-97 %.

Hjertekompresjon 
Hjertekompresjon startes ved asysoli eller dersom pulsfrekvensen ikke øker til mer enn 60 per minutt etter 30 sekunder med adekvat
ventilasjon. Dette utføres best dersom det er to personer - én som ventilerer og én som utfører hjertekompresjon. Den som
komprimerer, står med ansiktet vendt mot den som ventilerer, griper om thorax og plasserer tomlene ved siden av hverandre midt på
nedre 1/3 av brystbenet. Brystbenet presses ned 1/3 av den anteroposteriøre diameteren av thorax. Poenget er ikke bare å øke
presset mot brystbenet, men også å øke det intratorakale trykket. Hvis en er alene, komprimerer en med langfinger og pekefinger. Det
gjøres 3 jevne kompresjoner og så én innblåsning. Det gjøres 90 kompresjoner og 30 innbåsninger per minutt (3:1). Observer
bevegelse av thorax og abdomen. Pulsfrekvensen kontrolleres deretter hvert minutt (auskultasjon), og hjertekompresjon fortsettes til
spontan hjertefrekvens er over 60 per minutt.

Legemidler (For detaljer og doser: se flytskjema)

Dersom mor har fått medikamenter i morfingruppen og barnet hypoventilerer, gis nalokson i.v eller i.m.
Dersom pulsfrekvensen ikke øker ved ventilasjon og eventuelt hjertekompresjon, må barnet intuberes. Dersom pulsfrekvensen fortsatt ikke øker, gis
adrenalin 0,1 mg/ml ("katastrofeadrenalin") i endotrakealtuben eller gjennom navlevenekateter. Som venekateter kan en anvende spesielt kateter der
spissen føres inn til under bukveggen, men ikke så langt som til leveren. Alternativt anvendes plastkanylen av en Venflon®. Dersom en ikke oppnår
intravenøs tilgang kan intraosseøs nål plasseres medialt og proksimalt i tibia.
Dersom gjentatt adrenalin heller ikke gir bedring, gis buffer (Tribonat eller NaHCO3 0,5 mmol/l). Kan gjentas. Dersom det er oppnådd adekvat

sirkulasjon, er det oftest ikke ønskelig å gi buffer selv om det er betydelig metabolsk acidose.
Dersom det er holdepunkter for hypovolemi, gis krystalloider (NaCl 9 mg/ml, Ringer-laktat), eventuelt blod av typen 0 Rh minus, første dose ca 10 ml/kg
over 5-10 minutter. Kan gjentas.

Kriterier for å avbryte hjerte-lungeredning
Forsøk på hjerte-lungeredning bør avbrytes hvis barnet ikke har hjerteaksjon ved 15 og spontan respirasjon ved 30 minutters alder (til
tross for at barnet eventuelt har fått nalokson). Hos små premature kan det være grunn til å stanse hjertekompresjon hvis det ikke er
hjerteaksjon etter 10 minutter, men det kan ta noe lengre tid enn 30 minutter før spontan respirasjon er oppnådd.

Videre observasjon
Dersom avansert hjerte-lungeredning med etablering av intravenøs tilgang har vært nødvendig, fortsetter en med

intravenøs infusjon av glukose 100-120 mg/ml (50 mg/ml hvis <1 kg) og overvåker blodglukose de første timene
overvåkning med f.eks. pulsoksymetri, med et mål om 90-97 % i tiden etter fullført resusitering
overvåkning med tanke på metabolske forstyrrelser, kramper og andre tegn på hypoksisk iskemisk encephalopati, spesielt de nærmeste 24 timene
andre tiltak avhengig av situasjonen

Dokumentasjon
Råd om å unngå 100 % oksygen baserer seg på metaanalyser av få kontrollerte studier5,6 (Ib), mens annen metaanalyse konkluderer
med at fordelen med å bruke romluft ikke er avklart9.
Andre råd baserer seg på varierende kvaliteter på studier (IIa-III), og i stor grad på konsensus (IV).

Emneord

Birth asphyxia
Neonatal hypoxia
Fetal hypoxia
Intrauterine hypoxia
Resuscitation
Newborn
Hypoxic ischemic encephalopathy
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Resusitering av nyfødte

 

Medikamenter     

Adrenalin 0,1 mg/ml
 ("Katastrofeadrenalin")

Trakealt, i.v. eller interossøst: 1 ml til fullbårne, 0,5 ml til premature, eventuelt 0,25 ml til ekstremt små
premature  (0.1-0.3 ml/kg).
Kan gjentas med 3-5 minutters mellomrom.

Tribonat  eller 
NaHCO3 0,5 mmol/l 2-4 ml/kg over 2-5 min hvis adrenalin ikke tilstrekkelig.Kan gjentas. Varsom til premature.

Narkanti 0,4 mg/ml Nalokson 0,1 mg (0,25 ml)/kg i.v., i.m., trakealt. Kan gjentas. 
Standarddose: >2.5 kg = 0,75 ml (0,25 ml/kg)

NaCl 9mg/ml eller
Ringer-Acetat

10 ml/kg over 5-10 min. Kan gjentas.
" Kriseblod" (0 Rhneg) kan gis ved mistanke om stort blodtap.

 

Ventilasjon:    40-60/min initialt → avtagende

Ventilasjon + hjertekompresjon: Forhold 3:1 (90 komp. og 30 vent. pr minutt)

 

Tubedimensjoner:

     F.vekt (gest.alder)    Diameter    Lengde fra overleppe

<1 kg (<28 uker) 2,5 mm 6-7 cm

1-2 kg (28-34 uker) 3,0 mm 7-8 cm

2-3 kg (34-38 uker) 3,5 mm 8-9 cm

>3 kg (>38 uker) 3,5-4,0 mm 9-10 cm

NB: Ved klipping på forhånd, legg til minst 2 cm for plastring
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Andre beregninger:
Oral tube: Avstand fra overleppe til midt i trakea (cm): Vekt i kg + 6 
Nasal tube: Avstand fra nesebor til midt i trakea (cm): Kroppslengde i cm x 0.21

Husk rtg. thorax for sjekk av tubeleie før transport.

 

Barselpleie - Anemi etter fødsel

Margit Rosenberg
Christine Herzog

Anemi etter fødsel 
ICD-10

O 99.0    Anemi

Definisjon 
Den vanligste grensen for behandlingstrengende anemi er Hb <10 g/dl1,3

Det er imidlertid diskutert om alle kvinner trenger jern i barselseng.

Etiologi/risikofaktorer

Anemi i svangerskapet
Blødning >500 ml under/etter fødsel

Diagnostikk/tiltak/behandling 
Hb bestilles til 1. eller 2. dag postpartum ved

Hb <10 g/dl før fødsel
Blødning >500 ml under/etter fødsel
Symptomer på anemi som tungpust, svimmelhet, hodepine, økt tretthet, takykardi, palpitasjoner

Ved Hb <10 g/dl administrer jerntabletter (II-verdig jern) og C-vitamin.

Dosering: 
Duroferon Duretter® 100 mg x 2 eller Niferex® 100 x 2. Tas sammen med C-vitamin max 200 mg/døgn.

Ved Hb <9 g/dl med symptomer på anemi, vurder intravenøs jernbehandling (III-verdig jern sukrosekompleks)2 (Ib). Intravenøs
jernbehandling kan også være aktuelt der en vil unngå blodtransfusjon eller i sjeldne tilfeller med inadekvat gastrointestinal absorpsjon.

Dosering: 
Venofer® 100 mg intravenøst 2-3 g pr uke. Se tekst i Felleskatalogen for administrasjon.

Ved Hb <7 g/dl kan kvinnen få tilbud og anbefaling om blodtransfusjon etter en samlet klinisk vurdering (IV).

Erytropoietin (Eprex®) er foreløpig i liten grad tatt i bruk i behandlingen av postpartumanemi. En studie viser at flere ammer ved
utskrivning fra sykehus når erytropoitin ble gitt enn bare jern alene. Det er også vist raskere normalisering av blodverdier, men med
usikker klinisk betydning. Foreløpig er det ikke vist effekt på behov for blodtransfusjon om erytropoietin ble gitt sammen med jern eller
om jern ble gitt alene, men bare sparsom dokumentasjon foreligger til nå1 (Ia).

Det er et klart behov for flere randomiserte kontrollerte studier for bedre å kunne vurdere oral og parenteral jernmedikasjon og
blodtransfusjon ved postpartumanemi.



Komplikasjoner 
Anemi postpartum påvirker kvinnenes morbiditet med økt infeksjonsrisiko, spesielt for urinveisinfeksjon samt endometritt og feber.
Alvorlig anemi gir også økt kardiovaskulær belastning.

Emneord

Anemi
Jernmedikasjon
Blodtransfusjon
Erythropoietin
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Barselpleie - Urinretensjon etter fødsel
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Urinretensjon etter fødsel
ICD-10

O 90.8    Komplikasjon i barseltid, urinretensjon

R 33 Urinretensjon

Definisjon
Manglende spontan vannlating, evt. bare sparsom vannlating, innen maksimalt 6 timer etter siste vannlating/kateterisering under
fødsel1,2,3,4 (IV).

Forekomst
Beskrevet i litteraturen varierende fra 0,45 % til 14,1 %, vanligst i nedre område opp til omtrent 4 %1,3 (III).

Etiologi

Blærens kapasitet øker og følsomheten for overstrekning nedsettes i løpet av graviditeten. Normaliseres de første ukene postpartum
Økt diurese de første dagene etter fødsel på grunn av utskillelse av retinert interstitiell væske under graviditeten

Risikofaktorer

Langvarige fødsler
Operative forløsning
Ødem, hematom, rifter - spesielt fortilrifter
Epidural/spinalanalgesi

Store mengder inntavenøs væske1,2,3 (III)

Diagnostikk
Palpasjon, perkusjon, ultralyd, kateterisering1 (III). Hvis en mistenker at kvinnen ikke får tømt blæren, må dette undersøkes med ultralyd
(for eksempel blærescanner) eller ved å kateterisere henne (Lofric engangskateter). Tidspunkt og urinmengde føres på kurven. Hvis
kvinnen har generell uro/udefinerbare smerter må man undersøke på urinretensjon.

Tiltak/behandling/oppfølging

1. Resturin <100 ml utgjør ikke noe problem



2. Ved resturin 100-500 ml kommer vannlatingen oftest i gang av seg selv. Bør allikevel kontrollere at kvinnen får tømt seg ved palpasjon, ultralyd (f.eks.
blærescanner) eller kateterisere på nytt etter at hun har latt vannet.

3. Ved resturin >500 ml kateteriseres regelmessig hver 2.- 4. time avhengig av om hun har fått mye væske i løpet av fødselen, hatt epidural-
/spinalanalgesi eller drikker mye eller lite selv. Kateteriser så ofte at en unngår resturin >400-500 ml. Plan for hvor ofte en skal tappe og restvolumet
noteres i pleierapporten. Ved resturin <100 ml kan behandlingen avsluttes.
Kvinner som har retensjonsproblemer utover 3-4 dager ved hjemreise, må instrueres i selvkaterisering og henvises til videre oppfølging, evt. av
uroterapeut.
Bakteriologisk dyrkningsprøve tas før hjemreise på klinisk indikasjon.

4. I tilfelle av overdistendert blære (resturin >1000 ml) bør det anlegges permanent kateter (Foley kateter) som seponeres etter et par dager til en uke.
Kvinnen må følges nøye deretter og hvis fortsatt for høye rester, henvises videre til uroterapeut/urolog (IV).

Komplikasjoner

Urinveisinfeksjon
I sjeldne tilfeller vedvarende problemer med å tømme blæren på grunn av skadet detrusormuskulatur1,2 (III)

Emneord

Postpartum urinretensjon
Resturin

Kilder
Litteratursøk er utført i Cochrane database og i Medline. I tillegg er RCOG recommendations benyttet. Det er også gjort en
sammenlikning mellom gjeldende praksis ved flere store norske sykehus.

1. Yip S-K, Sahota D, Pang M-W, Chang A. Postpartum urinary retention. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: 881-891 

2. Zaki MM, Pandit M, Jackson S. National survey for intapartum and postpartum bladder care: assessing the need for guidelines. BJOG 2004; 111: 874-876 

3. Glavind K, Bjørk J. Incidence and treatment of urinary retention postpartum. Int Urogynecol J 2003; 14: 119-121 

4. RCOG Study Group Recommendation. Incontinence in Women 2002; 6: 4

Amming/Laktasjon/Morsmelkproduksjon

Gro Nylander
Rachel Myr
Margit Rosenberg

ICD-10

Z39.1    Tilsyn med amming

O91.0 Infeksjon av bryst (også brystknopp)

O91.1 Mastitt med abscess

O91.2 Mastitt, akutt infeksiøs (også sopp)

P92.5 Amming av nyfødt, besværlig

Definisjoner 
Laktasjon er ensbetydende med produksjon av melk i mamma. Amming innebærer at barnet får melken direkte fra mor. Kvinnen
ammer, barnet dier. Mange barn ernæres med morsmelk uten å bli ammet direkte, for eksempel syke eller premature. Det forutsetter
pumping eller annen utmelking.

Anbefalinger
Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at spedbarn bør få morsmelk som eneste næring de første seks levemånedene og at ammingen
bør opprettholdes gjennom hele første leveår1. Verdens helseorganisasjon anbefaler fortsatt amming "for up to two years of age or
beyond"2.

Bakgrunn
Morsmelkens betydning for barnets ernæring, vekst, immunforsvar og utvikling blir stadig bedre dokumentert. The American Academy



of Pediatrics oppsummerer dette i 2005 i et Policy Statement med 216 referanser3. 
Konklusjonen er bl.a. at barn som ikke får morsmelk har:

økt forekomst og alvorlighetsgrad av infeksjonssykdommer som bakteriell meningitt, sepsis, diaré, luftveisinfeksjoner, ørebetennelse,
urinveisinfeksjoner, samt og nekrotiserende enterokolitt (strong evidence)
noe svakere kognitiv utvikling
økt risiko for SIDS, diabetes, overvekt, leukemi og astma mm. i en del studier

Også for kvinners helse er amming viktig. Blant annet har kvinner som ikke har ammet økt risiko for å få brystkreft4.

Forekomst av amming
I Norge får 99 % av barn morsmelk den første uken postpartum. Nærmere 55000 kvinner begynner årlig å amme/produsere melk.
Også barn som ikke kan ammes direkte (premature og syke) får i all hovedsak morsmelk. Etter tre måneder ammes fortsatt over 90 %
av norske barn. Ved seks måneder får rundt 80 % morsmelk5.
Likevel er det langt igjen før Norge oppfyller myndighetenes målsetting. Få barn ammes fullt i seks måneder, og færre enn 40 % får
morsmelk ved ett års alder6.

Bakgrunn
Etter en historisk lav ammeforekomst noen tiår tilbake, forårsaket av ufysiologiske ammerutiner og uhensiktsmessig veiledning, har
ammingen gradvis øket igjen slik at Norge i dag fremstår som et av de ledende blant land det er naturlig å sammenligne oss med.
Også det siste tiåret har det vært et betydelig oppsving, sammenfallende i tid med helsemyndighetenes prosjekt Mor-barn vennlig
initiativ. Nasjonalt kompetansesenter for amming er av Stortinget pålagt å fungere som nasjonal ammekoordinator og bl.a. arbeide for
at norske føde/barsel-avdelinger drives i henhold til Mor-barn vennlig intitativ (The Baby-Friendly Hospital Initiative).

Risikofaktorer
Økt risiko for spedbarn som ikke får morsmelk vurdert ved morbiditet og mortalitet
Verdens ledende forskere innen feltet har konkludert med at amming er det enkelttiltak som kan redde flest barneliv globalt. Dette
gjelder også i de industrialiserte land. Dødelighetsraten i USA er 21% høyere i første leveår blant barn som ikke er ammet. Fra Norge
er det nylig publisert tall som bekrefter økt forekomst av sepsis hos premature som ikke får morsmelk. 
Risiko for ammeproblemer/kort ammeperiode henger sammen med veiledningen.
De fleste ammeproblemer oppstår de første ukene postpartum, da over halvdelen av kvinner angir en eller flere vanskeligheter. En mor
som forlater barsel med problemfri amming kan i de fleste tilfeller regne med et ukomplisert forløp. Dette legger et stort ansvar på
norske føde/barselavdelinger. Mens pleiepersonalet står for det meste av den praktiske veiledningen må fødselsleger være i stand til
å:

behandle medisinske ammekomplikasjoner
vurdere bruken av medikamenter under amming og foreta en risikoavveining
kjenne til LAM (Lactation Amennorrhoea Method) som prevensjon i første ½ år postpartum
bedømme foreneligheten av alvorlige/kronisk sykdom med amming
kjenne grunnprinsippene for vellykket amming
bidra til å motivere mødrene og pleiepersonalet
bidra til å hindre rutiner som kan hemme amming

Komplikasjoner
Mastitt
Sår/sprekkdannelser/blødning i mamillen/areola

Emneord

Breastfeeding
Milk human (and health benefits /child health /maternal health)

Kilder

1. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet 2001. Anbefalinger for spedbarnsernæring. 

2. The American Academy of Pediatrics: Policy Statement. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005; 115: 496-506 

3. Collaborative group on hormonal factors in breastcancer. Lancet 2002; 360:187-195 

4. Upubliserte data Nasjonalt kompetansesenter for amming 

5. Anderson PO, Pochop SL, Manoguerra AS. Adverse drug reactions in breastfed infants: less than imagined. Clin Pediatr (Phila) 2003; 42: 325-40 

6. Hale TW. Medications and Mothers´ milk 11 ed. 1992-2004, Pharmasoft publishing LP, Amarillo, Texas, USA, 2004 



7. Nordeng H, Sandnes D, Nylander G. Amming og legemidler I: Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004. A Vilberg (red).

Kilder til videre informasjon
De regionale legemiddelinformasjonssentrene, RELIS, er behjelpelig med å fremskaffe nye forskningsresultater om antiepileptika og
amming.
www.janusinfo.org er en svensk database med oppdaterte opplysninger om legemidler og amming.

Dokumentasjonsnivå
Varierer fra Ia til III. I mange land, ikke minst i Norge, er umulig å gjøre randomiserte studier da kunnskapen om fordelene ved
amming/bruk av morsmelk er vel dokumentert og alminnelig kjent.

Omsorgsarbeid ved dødfødslar og abortar

Jostein Tjugum
Kari Nedrebø
Ottar Rekkedal
Sølvi Taraldsen

ICD-10

F43.2  Sorgreaksjon

O02.1 Missed abortion (med retensjon av daudt foster)

O03 Spontan abort

O04 Provosert abort

O36.4 Omsorg for og behandling av mor ved intrauterint dødsfall

Z37.1  Enkelfødsel, dødfødd

Z37.3  Tvillingfødsel, ein levandefødd, ein dødfødd

Z37.4  Tvillingfødsel, begge dødfødde

Z37.6  Andre fleirfødslar, nokre levandefødde

Z37.7  Andre fleirfødslar, alle dødfødde

Z39.2  Barselomsorg - Etterkontroll

Z 64.0  Abortrådgiving

Z71.8  Rådgiving i samband med arveleg sjukdom eller tilstand

Z87.5  Opplysning om komplikasjonar ved svangerskap, fødsel og barseltid i eigen sjukehistorie

Definisjonar
Definisjonar til "praktisk" bruk ved omsorgsarbeidet
WHO

Dødfødsel ≥220 graviditetsveker

Abort <220 graviditetsveker
Grensene må nyttast med visdom og skjøn.
Omsorgsarbeidet ved abortar vil som regel være avgrensa til seinabortar. (Abortar ≥12 graviditetsveker eller i praksis "Eit abortert tydleg synleg foster")

Ulike mynde sine definisjonar med plikter og rettar fylgjer nedanfor
Medisinsk fødselsregister

Levande fødd = foster/barn ≥12 graviditetsveker med livsteikn
Dødfødd = foster/barn ≥12 graviditetsveker utan livsteikn

(Livsteikn = hjarteaktivitet, åndedrett eller muskelaktivitet) 

Unntak
Foster/barn ≥12 graviditesveker fødd med livsteikn som i samband med fødsel har gjennomgått mutilerande inngrep som vil føra til

http://www.janusinfo.org/


død = dødfødsel.
Folketrygda

Dødfødsel ≥27 graviditetsveker. Fødselspermisjon i 6 veker til mor. Far ikkje nemnd - sjukemelding etter behov
Abort <27 graviditetsveker. Sjukmelding etter behov både mor og far.
Økonomisk gravferdstøtte utan nedre abortgrense, men krav til "seremoni"

(Arbeidstakarar i stat og kommune med dødfødsel ≥27 graviditetsveker har avtale om inntil 33 veker permisjon med lønn. Andre
arbeidstakarar kan ha liknande/andre avtalar)

Kyrkja
Gravferdslova frå 1997med endring 2001

Gravlegging skal skje på offentleg kyrkjegard eller på gravplass bygd av registrert trussamfunn (Unntak: privat gravstad og spreiing av oske)
Dødfødde barn har rett til gravplass/eiga grav

Sosial- og helsedepartementet - Rundskriv I - 41/2001

Dødfødsel = indusert fødsel ved intrauterin fosterdød
Abort = indusert fødsel ≤37 graviditetsveker, der fosteret har definert dødeleg sjukdom (under svangerskapet eller etter fødselen)

Retningsgivande er målsetjinga med fødselsinduksjonen.

Meldingar/meldeskjema

Melding om fødsel ≥28 graviditetsveker RF - 1420N
Melding om dødsfall ≥28 graviditetsveker IK - 1025B
Melding om avsluttet svangerskap etter 12. uke - Fødsel, dødfødsel, spontanabort IS - 1002
Erkjennelse av farsskap IA 55-00.10
Melding av provosert abort >12 heile graviditetsveker IK - 1143
Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom IA 08-07.04
Melding om abort til kyrkja/trussamfunn for eigen grav-/urneplass.(Finst ikkje offisielt skjema, lag eige med mor sitt namn og fødselsnummer +
abortdato underteikna av lege)
Melding om abort til skifteretten ved kremasjon (bruk sjølvlaga skjema som nemnt ovanfor)
Melding til kyrkja ved bruk av Minnelund skal gjeras anonymt. Foreldrenamn skal ikkje oppgivast. Gravlegginga er ei sak mellom sjukehuset og styret for
gravlunden. Minnelund kan nyttast av alle uavhengig av livssyn og kyrkjesamfunn (aktuelle sjukehus skal ha avtale om Minnelund og avtale som sikrar at
foster kan kremerast. Fleire foster kan setjast på plass på Minnelund samtidig, bør ordnast minst ein gong kvart halvår)

Diagnostikk/etologi
Se Kapittel 28 "Intrauterin fosterdød"

Behandlingsrett/ventegaranti
Som regel: Snøgghjelp elles behandlingsrett med ei veke ventetid

Tiltak/råd/oppfølging
Dødfødsel

1. La paret vere med å bestemme tidpunkt for fødselinduksjonen
2. Open og ærleg informasjon til paret
3. Tilby einerom på barsel eller kvinnepost. Oppmuntre til at barnefaren er tilstades, også overnatte
4. Vurdere - tilrå medisinsk undersøking (obduksjon, serologi med meir → se Kapittel 28 "Intrauterin fosterdød). Informer om obduksjon på ærleg og

høveleg måte
5. Sjå barnet - namn - fotografi - dødsannonse. Gi barnet namn så snart råd er. Som hovudregel tilrå at foreldra eventuelt søsken brukar tid i lag med det

døde barnet, sjå det, halde det. Foreldra bør oppmuntrast til å involvere omverda (familie og venner) i det som har skjedd. Det bør takast fotografi,
fot- og handavtrykk av barnet også gjerne ein liten hårtust. Dette kan samlast i "minneperm" som lagrast i mora sin journal viss foreldra ikkje spør etter
det med det same. Kanskje vil dei spørja etter dette seinare. Det er viktig å informere om at dødsfallet vedkjem fleire enn familien, såleis kan det
være godt å ordne dødsannonse innan gravferda

6. Informere om at det er råd å sjå barnet i kista, at dei sjølve kan leggje/vere med å leggje barnet i kista, bruke eigne kler. Vær tydleg i informasjonen
når barnet er svært lite, misdanna og/eller obdusert

7. Tilrå eigen gravstad til barnet, det kan være eiga grav eller familiegrav. I Den norske kyrkja blir ritualet for barnegravferd brukt for desse barna
8. Tilby samtale med sjukehusprest, leiar for annan religion eller livssyn
9. Tilby kontaktperson(ar) og kontroll ved avdelinga. Samordne informasjon og omsorg. Vurdere/tilby kontakt med sosionom. Tilby kontakt/kontroll på

heimstad/nærmiljø (jordmor, fastlege, prest, sorggruppe). Vis omsyn til livssyn

Abort

Omfang: Seinabortar = ≥12 graviditetsveker." Eit tydleg synleg abortert foster".



(Graviditetsmateriale frå tidlegabortar vert handsama som anna biologisk materiale)

Bruk med skjøn det som er nemnt under dødfødsel, nokre unntak vil/kan vera:

For mange vil det være unaturleg med namn, stell i kiste, dødsannonse .......
For mange vil det vere mest naturleg med Minnelund i staden for eiga grav. (Ved eiga gravferd vil ritualet som nyttast i Den norske kyrkja i stor grad
tilpassast den enkelte situasjon)
Ved provosert abort vil det oftast være unaturleg med all nemnd informasjon. Informer om anonym gravlegging på Minnelund. I nokre tilfelle vil det også
ved provosert abort være aktuelt med eiga grav/eigen seremoni

MERK!
Omsorg til alle - vis omtanke med varsemd - alle punkt høver/trengst ikkje for alle - det finst fleire livssyn - alle barn/foster bør få ein
gravplass.

Pasientinformasjon

"En hjelp til deg som har mistet et barn"
Foreningen vi som har et barn for lite

"Gravferdsveiledning - for foreldre som har mistet et barn"
Landsforeningen uventet barnedød

"Når et lite barn dør - i svangerskapet, under fødselen og i løpet av sine første leveår"
Landsforeningen uventet barnedød

"Kjære besteforeldre"
Landsforeningen uventet barnedød

"Parforhold og sorg ved tap av barn"
Landsforeningen uventet barnedød

"Plutslige dødsfall. Hvordan kan du hjelpe"
Atle Dyregrov
Landsforeningen uventet barnedød

"Hvilken hjelp og omsorg kan vi gi foreldre som har mistet sitt barn?"
Foreningen vi som har et barn for lite

"Nytt svangerskap etter tapet av et barn"
Foreningen vi som har et barn for lite
Landsforeningen uventet barnedød

Emneord

Dødfødsel
Abort
Omsorg
Oppfølging
Gravplass

Dokumentasjonsnivå
Råda tuftar på kliniske studium og erfaring/ekspertråd (III og IV)

Kjelder

1. Askvik K, Tjugum J. Omsorgsarbeid ved spontane abortar i 2. trimester. Abstrakt 1991. Årsmøtet Norsk gynekologisk forening. 

2. Drangsholt LK, Svela IL "Det døde fosteret" - abort eller mistet et barn? OMSORG, Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin 1996 Nr 1. 

3. Fox R, Pillai M, Porter H, Gill G. The management of late fetal death, a guide to comprehensive care. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104: 4-10 

4. Helsetilsynet. Retningslinjer for håndtering av aborterte foster. Rundskriv IK - 9/2001. 

5. Veileder ved obduksjon av fostre og barn, Den norske lægeforeningen, 2004, ISBN 82-8070-023-4. Kapittel 3: Obduksjon og religion. Kapittel 4: Obduksjon av fostre og barn. En

orientering til foreldre. Kapittel 5: Obduksjon av fostre og barn. En orientering til helsepersonell. Kapittel 6: Stell av barn etter obduksjon. Kapittel 7: Gravferdsrutiner og håndtering av

humant biologisk materiale.

http://www.etbarnforlite.no/
http://www.lub.no/
http://www.lub.no/
http://www.lub.no/
http://www.lub.no/
http://www.lub.no/
http://www.etbarnforlite.no/
http://www.etbarnforlite.no/
http://www.lub.no/
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Lovbestemte meldinger

Jacob Nakling
Sissel Moe lichtenberg
Helga Arianson
Kristin Cordt Hansen

Lovbestemte meldinger
Aktuelle lover og forskrifter
1. januar 2001 trådte den nye helsepersonelloven1 i kraft. Den erstatter 9 tidligere lover som regulerte helsepersonell. Leger har ikke
lenger den samme særstilling som tidligere. Det er nå 27 grupper helsepersonell som dekkes av lovene.

Lov om spesialisthelsetjenester2

Pasientrettighetsloven er den første pasientrettighetslov i Norge. Denne loven bygger på prinsippet at pasienten er utgangspunktet og
kjernen for all helsehjelp som tilbys.

Melding om fødsler
Helsepersonelloven1 §35)

Meldeskjema A

Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel til folkeregisteret (RF-1420)
Det skal gies fødselsmelding selv om barnet er dødfødt
Lege eller jordmor skal gi melding om fødsel eller svangerskapsavbrudd etter 12. uke til Medisinsk fødselsregister (IK-1002)

Melding om dødsfall
Helsepersonelloven1 §36

Meldeskjema D og C

Leger skal gi erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Dødsmelding (IK-1025 B) skal fylles ut og sendes kommunelegen, som har
ansvar for videre melding til dødsårsaksregisteret (Statistisk sentralbyrå)
Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig skal legen melde fra til politiet personlig eller telefonisk. (Egen forskrift fra jan. 2001)

På sykehus skal vakthavende lege varsle politiet umiddelbart telefonisk ved slik mistanke
NB! Pasienten og evt. utstyr skal ikke fjernes eller flyttes før politiet gir tillatelse til dette!
Vakthavende lege sender

kopi av (dødsmelding) erklæring om dødsfall (IK-1025B) til politi

melding (blankett IK-2448) til institusjonens kvalitetsutvalg, som sørger for videreforsendelse til helsetilsynet i fylket

Melding om betydelig personskade
Helsepersonelloven1 §38 Spesialisthelseloven2 §3-3 (nytt rundskriv og skjema for meldinger er under utarbeidelse i Sosial- og
helsedirektoratet)
Helsetilsynet

Meldeskjema C

Ved helseinstitusjoner som har meldeplikt, ligger meldeansvaret hos institusjonen
Hendelser som kunne ført til betydelig personskade, skal også meldes
På institusjon fyller helsepersonell ut skjema, som sendes avdelingsledelsen for påtegning. Skjema sendes deretter snarest til kvalitetsutvalget ( IK-
2448)
Kvalitetsutvalget behandler meldingen og sender denne til helsetilsynet i fylket snarest mulig

Melding om svikt i medisinsk utstyr
Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner5, Spesialisthelseloven2 §3-3 )
Lov om medisinsk utstyr

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-061.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-063.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#35
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#36
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#38
http://odin.dep.no/hd/norsk/publ/rundskriv/030061-200029/index-hov005-b-n-a.html
http://www.helsetilsynet.no/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19950112-006.html&dep=alle&titt=medisinsk+utsyr&


Lov om spesialisthelsetjenesten

Meldeskjema C

All svikt i medisinsk utstyr på helseinstitusjoner skal meldes helsetilsynet i fylket via kvalitetsutvalget ved pasientskade (skjema IK-2448), og Sosial og
Helsedirektoratet uavhengig om pasientskade (skjema IS-1126)
Ved svikt i elektromedisinsk utstyr varsles i tillegg: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap straks på tlf. 48 21 20 00

NB! Det er ikke tillatt å flytte, kaste eller forandre noe utstyr før Direktoratet har gitt tillatelse til dette!

Ved svikt i strålegivende utstyr varsles i tillegg: Statens strålevern straks på tlf. 67 16 26 00

Melding om bivirkninger
Meldeskjema E

Ved betydelig personskade eller dødsfall gjelder meldeplikt som beskrevet over
Ved bivirkning av legemiddel skal legen som har ansvar for behandling av pasienten sende melding på eget skjema til Relis i egen region

Sterilisering
Lov om sterilisering §13, §14 med forskrifter4

Meldeskjema F

Lege og sykehus som foretar steriliseringsinngrep skal sende innberetning til det lokale helsetilsynet hvert kvartal (IK-1133)

Svangerskapsavbrudd
Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter3

Meldeskjema B

Sykehus og institusjoner som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, skal hvert år underrette eier om det antall personer innen hver gruppe av
helsepersonell som er gitt fritak av samvittighetsgrunner. Underretningen skal videre angi antall personer innen hver gruppe som til en hver tid står til
rådighet ved utførelsen av svangerskapsbrudd, samt ubesatte stillinger innen hver gruppe
Samtykke fra fylkesmannen er nødvendig for å avbryte svangerskap når
Kvinnen er under 16 år, og innehaver av foreldremyndigheten eller vergen har uttalt seg mot at svangerskapet blir avbrutt
Kvinnen er psykisk utviklingshemmet og vergen har uttalt seg mot at svangerskapet blir avbrutt
Kvinnens samtykke ikke er innhentet (jf §4: Kvinnens samtykke skal innhentes såfremt det kan antas at hun har evne til å forstå betydningen av
inngrepet)
Senest innen utløpet av hvert kvartal skal alle sykehus, sykehusavdelinger og godkjente institusjoner hvor det foretaes svangerskapsavbrudd sende
fylkesmannen avidentifisert gjenpart av "journalen" (IK-1143 A). Meldingen skal inneholde nærmere bestemte data fra protokollene og om utførelsen av
det enkelte inngrep

Opplysninger til barneverntjenesten
Helsepersonelloven1 §33

Helsepersonell har plikt til å gi opplysninger til barnevernet av eget tiltak og etter pålegg fra barnevernet når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet i
hjemmet, eller at det foreligger andre former for omsorgssvikt
Helsepersonell som har plikt til å gi opplysninger av eget tiltak, må selv vurdere hvilke opplysninger som er relevante, og ha et sikkert grunnlag for sin
antagelse før opplysninger gis. Opplysningsplikten går ikke lenger enn det som er nødvendig for formålet
Når barnevernet gir pålegg til helsepersonell, må det angis og begrunnes hvilke opplysninger som anses relevante
Helsepersonell må altså alltid vurdere om vilkårene for å gi opplysning er tilstede
Pålegg om å gi opplyninger kan påklages til fylkesmannen
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som har ansvaret for utlevering av slike opplysninger

Opplysninger til sosialtjenesten
Helsepersonelloven1 §32

Den som yter helsehjelp skal være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenesten, og av eget tiltak gi opplysninger etter samtykke fra
pasienten, eller så langt opplyninger kan gies uten hinder av taushetsplikten
Av eget initiativ eller etter pålegg skal helsepersonell gi opplysninger til sosialtjenesten, når det er grunn til å tro at en gravid misbruker rusmidler på en
slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Her er en ikke underlagt taushetsplikt, men bør informere pasienten før
opplysningene gies
Pålegg om å gi opplysninger kan innklages til fylkesmannen
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som har ansvaret for utlevering av slike opplysninger

Melding og varsling av smittsomme sykdommer
Lov om vern mot smittsomme sykdommer6, MSIS og Tuberkuloseforskriften7

Sentrale forskrifter fra Lovdata - hjemmelsregister

http://odin.dep.no/hd/norsk/publ/rundskriv/030061-200029/index-hov005-b-n-a.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19770603-057.html&dep=alle&titt=sterilisering&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19750613-050.html&dep=alle&titt=svangerskapsavbrudd&
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#33
http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html#32
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940805-055.html&dep=alle&titt=smittsomme+sykd*&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19940805-055.html&dep=alle&titt=smittsomme+sykd*&
http://www.lovdata.no/for/sf/sf-19940805-055.html


Meldeskjema G
Hva skal varsles?

Utbrudd av sykdommer definert i MSIS
Næringsmiddelbårene (også utenom MSIS)
Utbrudd i helseinstitusjoner (også utenom MSIS)
Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (også utenom MSIS)
Særlig omfattende utbrudd (også utenom MSIS)
Leger er forpliktet til å varsle kommunelegen dersom de påviser eller får mistanke om utbrudd av smittsomme sykdommer. Dersom ikke mistanken
avkreftes skal kommunelegen varsle fylkesmannen og Nasjonalt folkehelseinstitutt
I sykehus skal fylkesmannen, Folkehelseinstituttet og regionens kompetansesenter varsles umiddelbart
Varslene sendes samme dag på fastsatt skjema per faks (22 04 25 13), e-post (utbrudd@fhi.no) (eller telefon 22 04 26 43/22 04 23 48) til
Folkehelseinstituttet, avd. for infeksjonsovervåkning. Skjemaet skal ikke inneholde personidentifiserbare opplysninger
Enkelttilfelle av enkelte meldepliktige sykdommer skal umiddelbart varsles til kommunelegen, som varsler fylkesmannen og Folkehelseinstituttet på
telefon (22 04 26 43). Disse sykdommene er opplistet på varslingsskjemaet
I tilegg til varslingen sendes MSIS skjema til Folkehelseinstituttet med kopi til kommunelegen

Gruppe A: Sykdommer meldes enkeltvis, med full identitet
Gruppe B: Sykdommer meldes enkeltvis, men uten identitet: Gonore, hiv og syfilis
Gruppe C: Inneholder genital chlamydia, og meldes nå bare årlig fra laboratorier

Liste over sykdommer finnes i forskriften. I gruppe A er det over 50 sykdommer7. Skjemaet følger vanligvis prøvesvaret fra laboratoriet

Meldinger til Kreftregisteret
Kreftregisterforskriften8

Meldeskjema H

Klinikere, patologer og radiologer skal gi opplysninger til kreftregisteret som definert i forskrift
Meldingen skal gies på eget fastsatt skjema fortløpende og senest 2 måneder etter at opplysningene er journalført
Helseinstitusjoner og annen virksomhet som har registreringsansvar for nevnte opplysninger, har ansvar for at meldingen sendes, og skal ha rutiner
som sikrer dette
Alle avdelinger som deltar i behandlingen, skal melde
I gynekologi er det tre skjemaer som benyttes

Meldeskjema for solide svulster
Meldeskjema for premaligne tilstander i cervix uteri (utenom forskriften)
Meldeskjema for ovarialkreft

Oversikt meldeskjemaer(og hvor de kan bestilles)

a. RF-1420 Bjerch trykkeri AS
b. IK-1143A Sem § Stenersen Prokom AS tlf. 22 98 31 00 bestillingsnr. 704566 (b)
c. IK-2448 ogIS-1126 kan bestilles eller lastes ned på www.helsetilsynet.no
d. IK-1025B Sem § Stenersen Prokom AS tlf.: 22 98 31 00
e. Melding om bivirkninger: Skjemaet finnes i "Nytt om legemidler", bestilles fra Relis eller på www.legemiddelverket.no
f. IK-1133 Sosial- og helsedirektoratet. Trykksakskontoret
g. Folkehelseinstituttet, eller lastets ned fra www.fhi.no. MSIS-skjema hos alle med.mikrobiol.lab

h. Kreftregisteret, eller lastes ned fra www.kreftregisteret.no (skjemaet er tilgjengelig i "Doculive")

Internettlinker
www.helsetilsynet.no: Oversikt over alle lover og forskrifter og linker til lovdata
www.fhi.no: folkehelseinstituttet - smittevern
www.kreftregisteret.no

Kilder

1. LOV 1999-07-02 nr 64 Lov om helsepersonell m/forskrifter 

2. LOV 1999-07-02 nr.61 Lov om spesialisthelsetjenesten m/forskrifter 

3. LOV 1975-06-13 nr 50 Lov om svangerskapsavbrudd m/forskrifter 

4. LOV-1977-06-03 nr.5757 Lov om sterilisering m/forskrifter 

5. LOV 1995-01-12 nr.6 Lov og forskrift om svikt i medisinsk utstyr 

6. LOV 1994-08-05 nr.55 Lov om vern mot smittsomme sykdommer m/forskrifter 

7. FOR 2003-06-20 nr.740 MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften 

mailto:utbrudd@fhi.no
http://www.kreftregisteret.no/ramme.htm?http://www.kreftregisteret.no/om_kreftregisteret/blanketter/blanketter.htm
http://www.helsetilsynet.no
http://www.legemiddelverket.no
http://www.fhi.no
http://www.kreftregisteret.no
http://www.helsetilsynet.no
http://www.fhi.no
http://www.kreftregisteret.no


8. FOR 2001-05-18 nr.24 Kreftregisterforskriften


	Veileder i fødselshjelp 2008
	Oppdateringer

	Forord
	Innledning
	Svangerskapsomsorg
	Vaksinasjon og graviditet
	Røyking, narkotika, medikament- og alkoholmisbruk
	Røyking i svangerskapet
	Narkotika og medikamentmisbruk i svangerskapet
	Alkohol i svangerskapet

	Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen
	Prenatal diagnostikk
	Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse)
	Hyperemesis gravidarum
	Diabetes i svangerskapet
	Epilepsi og svangerskap
	Bakterielle infeksjoner hos gravide
	Gonore
	Genital klamydia infeksjon
	Bakteriell vaginose
	Streptokokk gruppe A infeksjon
	Listeriose
	Toxoplasmose

	Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende kvinner
	Virale infeksjoner hos gravide
	Rubella
	Cytomegalovirus
	Parvovirus B 19
	Varicella
	Hepatitt
	Virus hepatitt B
	Virus hepatitt C

	HIV-infeksjon
	Genital herpes
	Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen

	Thyreoideasykdommer
	Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser
	Premaligne og maligne forandringer i cervix i graviditet - Oppdatert 24. februar 2010
	Bekkenløsning
	Tromboemboliske komplikasjoner
	Immunisering
	Erythrocytt alloimmunisering
	Neonatal alloimmun trombocytopenisk purpura (NAITP)

	Preterm vannavgang (PPROM)
	Truende for tidlig fødsel
	CTG i graviditet og innkomsttest
	CTG i svangerskap
	Computer-basert analyse av antenatalt ctg
	Innkomst-CTG

	Overvaking under fødsel (CTG, føtale blodprøvar, CTG + ST-analyse av foster-EKG.)
	Berekning av base deficit

	Intrauterin veksthemming
	Hypertensive svangerskapskomplikasjoner
	Eklampsi
	Akutte, sjeldne, alvorlige tilstander i graviditet og fødsel
	Fostervannsemboli
	Akutt fettlever i graviditet (aflp)
	Hemolytisk uremisk syndrom (hus) og trombotisk trombocytopenisk purpura (ttp) <sup>1,6</sup>
	Uterusruptur
	Uterusinversjon
	Sepsis/septisk sjokk
	Anafylaktisk sjokk
	Kilder til Akutte,skjeldne,alvorlige tilstander

	Pelvimetri
	Intrauterin fosterdød
	Cervixmodning/induksjon av fødsel
	Stimulering av rier
	Overtidig svangerskap 2010
	Smertelindring
	Seteleie
	Tvillinger
	Forløsning med tang eller vakuum
	Keisersnitt
	Skulderdystoci
	Perinealruptur
	Postpartumblødning
	Placenta
	Behandling av neonatal hypoksi
	Barselpleie - Anemi etter fødsel
	Barselpleie - Urinretensjon etter fødsel
	Amming/Laktasjon/Morsmelkproduksjon
	Omsorgsarbeid ved dødfødslar og abortar
	Lovbestemte meldinger

