
Intrapartum CTG tolkning



Hva slags pasient har vi?

Risiko mor

Risiko fostre

Risiko under fødsel



Det er viktig å oppgradere 
fra lav- til høyrisiko

under fødsel når kliniske forhold tilsier det!! 

• protrahert forløp
• misfarget fostervann, 
• mistanke om ikke normal fosterlyd ved 

intermitterende auskultasjon,
• blødning
• feber, infeksjon
• behov for stimulering med oksytocin

Veileder i fødselshjelp 2014 



Mor
uArr i uterus (KS)
uPreeklampsia (placenta insuffisiens)
uOvertidighet (>42 GU)
uPROM (>24 timer)
u Induksjon av fødsel
uDiabetes- mange uoppdaget GD!!
uAntepartum blødninger (abruptio?)
uMors overvekt-risiko! 
uMors alder- risiko!
uKombinasjoner: alder , overvekt…
uAndre med. sykdommer: LE, 

nyresykdom, lungesykdom



Foster
uFetal vekstrestriksjon- ikke oppdages antenatal i 

opp til 50% tilfeller!!
uPrematuritet
uPostmaturitet
uOligohydramnion
uUnormal Doppler funn
uFlerlinger
uMekonium
uIntrauterin infeksjon- ikke lett å oppdage klinisk 



Fødsel

uOksytocin stimulering!
uBlødning under fødsel

vs. abruptio!
u Feber under fødsel vs.     

Klinisk chorioamnionit
u Mekonium
u Epidural bedøvelse



Andreasen S et al. Acta Obstet Gynecol Scand 2014;93:152-8



Risikofaktorer hos mor: Risikofaktorer  hos foster: Risikofaktorer under fødsel:

Preeklampsi Preterm fødsel ( <37 SU) Stimulering med oxytocin (CTG)
Etter vurdering  STAN 

Overtidig svangerskap: 294  dager Vekstrestriksjon Feber hos mor

Tidlegare alvorlige kompikasoner ved 
svangerskap eller fødsel 

Oligohydramnion Misfarget fostervann 

Tidligere sectio, eller andre operative inngrep på 
uterus

Unormale funn ved Doppler-u.s. i art. 
umbilicalis, a.cerebri media

Unormal placentering

Vannavgang over 18 timer med spontan 
fødselstart 

Indusert fødsel Immunisering Protrahert forløp

Mistanke om infeksjon hos mor Tvillingsvangerskap Rikelig vaginalblødning 

Blødning før fødsel
(utover tegningsblødning)

Mistanke om mindre fosterbevegelser 
ved innkomst

Epidura,spinalanalges,PCB:
CTG de første 30 min fra oppstart

Mors alder: fra 35 
Mors BMI > 35
Sjeldne sv kontroller (<4per svang)

Medisinske sykdommer:
•Høy blood trykk 
•Hjerte/lungesykdommer 
•Diabetes mellitus
•Gestasjonell diabetes
•Autoimun sykdom (SLE)
•Alvorlig anemi
•Andre tilstander etter vurdering

Setepresentasjon
Andre tilstander etter vurdering 
Unormal navlesnorfeste

Mistanke om avvikende hjertelyd ved 
auskultasjon
Abnormal uterin aktivitet
Avvikende eller patologisk CTG ved innkomst 

NGF Veileder: Fødselsovervåking 2014





Ekstern CTG?

US1 /HR1

US2

TOCO





CTG

ØFrekvens
ØVariabilitet

ØAkselerasjoner
ØDeselerasjoner(evn)

• Konstant med variasjoner • Periodisk

Evaluering av  rier



CTG (modifisert FIGO )

• Minimumstid 20 minutter for tolkning (unntatt preterminal CTG)
• 1 cm i minuttet
• Rier
• Variabilitet
• Reaktivitet
• Frekvens
• Deselerasjoner   



CTG

• Normalt  

• Avvikende

• Patologisk

• Preterminalt 



CTG (modifisert FIGO)

• Minimumstid 20 minutter for tolkning (unntatt preterminal CTG)

• 1 cm i minuttet
• Rier
• Variabilitet
• Reaktivitet
• Frekvens
• Deselerasjoner



Rier

• Basal tonus (under 30 mmHg)
• Maksimal trykk
• Frekvens 
• Varighet

Fosteret trenger 60-90 sec mellom 
riene for å komme seg etter den 
nedsatte gassutvekslingen



Rier

Åpningstiden initialt
– 2-3 / 10 min.
– 30-60 sekunder

Åpningstiden senere
– 4 -5/10 min
– 90 sekunder



CTG (FIGO)

• Minimumstid 20 minutter for tolkning
• 1 cm i minuttet
• Rier
• Variabilitet
• Reaktivitet
• Frekvens
• Deselerasjoner



Variabilitet/Reaktivitet

• Sentrale nervesystemets evner til å 
overvåke og finjustere sirkulasjons 
apparatet gjennom det autonome 
nerve systemet

• Måler: Båndbredden (5-25 
slag/min) 



Variabilitet
• Normalt: 

5-25 slag/min, 

• Avvikende:    
>25 slag/min (saltatorisk)  

eller

< 5 slag/min i mer enn 40 min



Variabilitet
• Patologisk:   

Sinusoidalt mønster 
eller                           

< 5 slag/min  i mer enn 1 time

• Preterminalt: 
Ingen variabilitet (2 slag/min)
og reaktivitet,
med eller uten deselerasjoner 
eller bradykardi



SINUSOIDAL-definisjon
Sinusformede bølger med amplituden av 5-15 bpm, sjelden større,  
frekvens på 2-5 sykluser per minutt, stabil baslinje  og ingen 
områder med normal FHR variabilitet eller reaktivitet. 

Modanlou and Freeman

Modanlou HD Murata Y; Sinusoidal heart rate pattern: Reappraisal of its definition and clinical significance. Obstet Gynaecol Res. 2004 Jun;30(3):169-80.



CTG (FIGO)

• Minimumstid 20 minutter for tolkning
• 1 cm i minuttet
• Rier
• Variabilitet
• Reaktivitet
• Frekvens
• Deselerasjoner



Reaktivitet / Akselerasjoner

Definisjon:
• Intermitterende økning i 

hjertefrekvensen

>15 slag, >15 sek

Preterme: >10 slag >10 sek

• Ikke regelmessig!!



Reaktivitet / Akselerasjoner
• Normalt reaktiv CTG

>2 akselerasjoner /20 min

• Preterminalt:
Ingen variabilitet (2 slag/min)
og reaktivitet
med eller uten deselerasjoner 
eller bradykardi



Vaginal undersøkelse: sjekke reaktivitet

• Fetal stimulasjon: stimulere det autonom nerve systemet og fremkalle akselerasjoner. 
• Pålitelig møte å ekskludere acidose!  

Sannsynligheten for lav skalp pH er 2% dersom akselerasjon!

Skupski DW et al Obstet Gynecol 2002



CTG (modifisert FIGO )

• Minimumstid 20 minutter for tolkning
• 1 cm i minuttet
• Rier
• Variabilitet
• Reaktivitet
• Frekvens
• Deselerasjoner



Basallinjefrekvens

Definisjon:
Fosterhjertets frekvens mellom rier, 
registrert i minst 10 minutter



Frekvens

•Normal: 110-150 slag/min (preterme 160)

•Avvikende: 100-110 slag/min; 150-170 slag/min;
Kort episode med bradykardi 

•Patologisk : >170 slag/min; 
Bestående bradykardi 



Bradykardi

• Kort episode med 
bradykardi
<100 slag/min i > 3 min 
<80 slag/min i > 2 min

• Bestående bradykardi 
<100 slag/min i >10 min 
<80 slag/min i > 3 min      
uten stigende tendens



CTG (modifisert FIGO)

• Minimumstid 20 minutter for tolkning
• 1 cm i minuttet
• Rier
• Variabilitet
• Reaktivitet
• Frekvens
• Deselerasjoner



Deselerasjoner

Definisjon:

Fall i hjertefrekvens 
>15 slag,  >15 sekunder

Preterme
>10 slag,  >10 sekunder 



Deselerasjoner

Uniforme
Forholder seg til riene. 
Ikke stor slagtap 

Variable:
Forholder seg  IKKE til riene. 
Rask tap av slag, ofte betydelig 
slagtap. 



Deselerasjoner
• Uniforme 

(forhold til riene, begynner før eller etter at rien 
er nådd sin maksimum)

– Tidlige (N)

– Sene (P)

• Variable 
(Varighet, slagtap) 

– Ukompliserte
• <1 min, slagtap < 60 (N)
• < 1min, slagtap > 60 (A)

– Kompliserte
• > 1 min (P)



Uniforme Variable

UVD UVD>60 slagtap     KVD .

Patologisk  CTG Normalt CTGNormalt CTG Patologisk CTG

Tidlige Sene



CTG

Forandringer over tid!!!

Alt normalt

Lite risiko for 
hypoksi

Middels/ 
alvorlig risiko 
for hypoksi

Alvorlig risiko 
til hypoksi-
forløsning



Intrauterin resuscitering: 
fysiologiske tiltak

• Seponering av oxytocin
• Tocolyse (atosiban 6,75 mg/1 min)*
• Væske tilførsel til mor
• Stillingsendring
• Feber nedsettende 
• Amnioninfusjon

*Afschar P et all. BJOG 2004

*de Haus R  et all. EJOGR 2008



Viktig

! Patologisk CTG ved tilkobling - Ikke nylig tatt CTG. Usikker 
foster status ! 

! Sykehistorien evnt. tilleggs informason :sjekk reaktivitet ,skalp pH/Laktat

! Vær obs. på CTG endringer .Tett oppfølging og evaluering: tiltak jordmor /lege

! Unngå overstimulering, samtidig unngå lang forløsning særlig trykketid, 
seponer epidural, senk feber (obs.varmt bad), gi mat/veske til mor

! Pass på!!! Tenk på tid!! Ha en plan!! Handle!!



NGF Veileder: 
generelt om intervensjonstid

• Hvis det er indikasjon for 
forløsning truende asfyksi:
– Barnet bør bli født innen 20 min



Viktig: Tids faktor.

Tids faktor under pågående utvikling av hypoksi: 

pH faller: 0,01/min ¤

Anoksia (skulder dystoci) pH faller opp til 0,04/min*

Hypotension/ Ischemi i tillegg (abruptio placentae,uterus 
ruptur, skulder dystoci)

¤ Luttkus et al 2004 * Myers re at al 1972



! Preterminal CTG:  Forløs!
Pass på overgang fra patologisk til preterminal CTG, er du i tvil spør!! Forløs!

Preterminal CTG - indikasjon for 
umiddelbar  forløsning 



Sjekkliste for fødselsovervåkning
• Hva slags risiko har pasienten?
• Tekniske karakteristika:  20 min lang, god signal kvalitet?  Ekstern CTG? US1/US2(US2 for 

tvillinger og  adipøse pasienter) .   Intern CTG? 
• Se på:

Rier: frekvens/varighet, typer, basaltonus (maks 5/10 min) 
Frekvensen: minst 10 min, og mellom riene
Variabiliteten: saltatorisk, sinusoidal,nedsatt 40 min/60 min, frævarende
Akselerasjoner: til stedet
Deselerasjoner: Uniforme (tidlige, sene); Variable (UVD,KVD)

• CTG klassifiseres som: Normal
Avvikende

Patologisk

Preterminal   Dokumenter!
• Forandres CTG seg over tid: fra en patologisk mønster til en annen patologisk mønster? Fra 

patologisk til preterminal: Følg med nøye! Skaff tilleggs informasjon! Dokumenter!
• Tiltak:     Fysiologiske tiltak: stoppe oksytocin, riedempende medikamenter hvis  hyperton uterus  

væske til mor, feber nedsettende hvis feber, stillingsendring eller forløsning.  
Evaluerings tiltak: skalp blodprøve , akselerasjon ved palpasjon

• Tid: Er det forløsning indikasjon. Forløs raskt!


