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Anbefaling 
 

Det foreligger kunnskap som anbefaler seleksjon til vaginal setefødsel eller keisersnitt. 
Seleksjon vil redusere risikoen for komplikasjoner (I) (1-12) 

 

 

Litteratursøk 
 

Det har vært utført litteratur søk via Helsebiblioteket med utgangspunkt i pyramidesøk, Up- 
to-Date og Pub-med. Det er ikke gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang denne 
gangen men tatt utgangspunkt i tidligere utførte. 

 

 

Definisjon seteleie 
 

Lengdeleie med hodet i fundus uteri og sete/fot som ledende del. 
 
 

Forekomst 
 

Forekommer hos 3-4% til termin, men øker med fallende svangerskapsvarighet. Seteleie er 
forbundet med økt dødelighet og morbiditet, som ikke er relatert til forløsningsmåte. 

 

Undersøkelse før fødsel (1-3, 5, 13) 
Det foreslås at diagnosen verifiseres ved ultralydundersøkelse. 

 

Det foreslås en ultralydundersøkelse med vektestimering ved fødselens start, med mindre 
det er utført de siste 14 dager. 

 
Kunnskapen om verdien av pelvimetri er sparsom, derfor foreslås ikke pelvimetri 
rutinemessig i seleksjon for vaginal seteforløsning. Ved fullbårent barn og normal 
fødselsprogresjon vurderes bekkenet å være adekvat. 
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Det kan tas pelvimetri >36 uker. Dersom pelvimetri utføres er det tradisjon for å anvende 
følgende mål for vurdering til vaginal fødsel: 
Sagittal inngang ≥ 11,5 cm. Individuell vurdering 11,0-11,5 cm. Sum utgangsmål ≥ 32,5 cm 
(sum av interspina vidde, intertubaravstand og nedre sagittaldiameter). Individuell vurdering 
sum utgang 31,5-32,5 cm. 

 

Ved valg av elektivt keisersnitt, foreslås at mor informeres om risiko ved senere svangerskap 
i form av økt risiko for nytt keisersnitt, dehiscience, placenta accreta, blødning. (14) 
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Foreslår/ anbefaler vaginalforløsning ved (1-6, 11, 12, 15-20) 
1. Svangerskapsvarighet ≥ 34 uker (II). Ved svangerskapsvarighet <34 uker foreslås 

individuell vurdering (III). 
2. Estimert fødselsvekt ≥2000 g og ≤4000 g (III). Foreslår individuell vurdering ved 4000- 

4500 g (III). 
3. Rent seteleie eller sete-fotleie (enkelt/dobbelt) (OBS ikke mistolk sete-fotleie som 

fotleie). 
4. Vaginalforløsning anbefales ikke hvis det er kontraindikasjoner mot vaginal forløsning i 

form av maternell eller foster sykdom (III). 
 
 

For tidlig fødte i seteleie (< 34 uker) (21-23) 
Det foreligger sprikende kunnskap for forløsningsmåte ved for tidlig fødsel i seteleie. Ved 
fallende gestasjonsalder øker komplikasjonsfaren for kvinnen ved keisersnittforløsning og 
dermed øker risikoen i etterfølgende svangerskap. Disse faktorene bør tas med når 
forløsningsmåte vurderes, og kan veie tyngre ved lavere gestasjonsalder. 
Det foreslås at vaginal setefødsel vurderes ved for tidlig fødsel i seteleie, i samråd med 
kvinnen/foreldrene.  

 

Krav til fødeinstitusjon (1-6) 
Vaginal seteforløsning anbefales planlagt på fødeavdeling med mulighet til å utføre akutt 
keisersnitt umiddelbart og der barnelege er tilstede. Det foreslås at vurdering og forløsning 
skjer av eller under supervisjon av spesialist. Vi foreslår at alle avdelinger organiserer 
systematisk opplæring av leger i vaginal forløsning av seteleie. 

 

Fødselsforløpet (1-3, 5, 6) 
1. Det foreslås å indusere på kriterier tilsvarende hodeleie (IV) 
2. Det foreslås å gi adekvat anestesi/analgesi (IV): 

• A. Anleggelse av epiduralkateter 

• B. Vurdere behov for pudendusblokade 
3. Det foreslås at setefødsel overvåkes med CTG eller CTG med ST analyse eller 

fosterblodprøve (intermitterende/kontinuerlig etter vurdering i åpningsfasen, 
fortrinnsvis kontinuerlig i trykkefasen). Ved setefødsel gjelder samme retningslinjer for 
tolkning og tiltak ved patologisk CTG. Vi foreslår bruk av intrauterin rescusitering når det 



er behov, se kapittel om Fosterovervåking. Det foreslås å bruke CTG med STAN og/eller 
laktat analyse i føtal blodprøve ved behov (24) (IV). 

4. Det foreslås å anvende ristimulerende behandling (oksytocin) ved behov. 
5. Det foreslås å være noe mer tilbakeholdende med amniotomi pga økt risiko for 

navlesnorsfremfall spesielt ved sete-fotleie (III). Det forelås amniotomi når tiltakslinjen 
krysses, eller ved behov for intern overvåking. Dersom det ikke er rier, foreslås 
stimulering på hele hinner til rier er etablert før amniotomi (III). 

6. Det foreslås å utføre vaginalundersøkelse umiddelbart etter spontanvannavgang for å 
utelukke navlesnorsfremfall (III). 

7. Det foreslås at aktiv trykketid ikke overstiger 60 min (III). 
 

Forløsningen (1-6) 
1. Det foreslås å legge episiotomi etter vurdering (IV). 
2. Det foreslås å anvende vanlig fremhjelp som hoved metode dvs at barnet fødes 

spontant til navlestedet er synlig, deretter aktiv forløsning av skuldre og hode. Det 
foreslås å bruke Løvsets manøvre og Pipers tang ved behov. 

3. Total uttrekning anbefales ikke, men kan i sjeldne tilfelle vurderes etter at mormunnen 
er utslettet. 

4. De som ikke oppfyller betingelsene for vaginalforløsning anbefales forløsning med 
keisersnitt (I). 

 

5. Det foreslås at knestående setefødsel kan tilbys i avdelinger der man har kompetanse i 
denne metoden. Det at den fødende står i knestående kan virke gunstig på fosterlyden, 
og på framgang i fødsel (25) (IV) 
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Bilde med seteleie typer 
 

Seteleie typer (26) 
Rent seteleie: Fosteret ligger med ekstensjon i begge kneledd 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 
hofteledd. 
Avhengig av hvor høyt ledende fosterdel står kan det ved enkelt/dobbelt sete-fotleie være 
vanskelig å palpere føtter og sete samtidig. Det er viktig å være oppmerksom på ikke å 
mistolke palpasjonsfunnet som et fotleie. 

Ytre vending ved seteleie 

Definisjon på ytre vending 
En prosedyre hvor barnets leie ved utvendige håndgrep korrigeres til hodeleie. 



Indikasjon 
Kan gjøres ved ultralydverifisert seteleie hos gravid kvinne med gestasjonsalder > 36 
fullgåtte uker. Den behandlende avdelingen avgjør praksis (26-28) (I) 

 

Kontraindikasjoner 
Flerlingesvangerskap, alvorlig preeklampsi, alvorlig veksthemming, vannavgang, 
oligohydramnion, placenta previa eller annen maternell eller føtal sykdom og der det er 
indikasjon for umiddelbar forløsning med keisersnitt uansett leie(II).(29-32) 

 

Tiltak før prosedyren (27-29) 
1. Kvinnen informeres og bidrar i beslutningen om prosedyren skal utføres 
2. Det foreslås at kvinnen møter fastende etter vurdering (IV) 
3. Det foreslås at det skal foreligge en normal reaktiv non-stress test (varighet ca 30 min) 

tatt før vendingsforsøk (III. 

4. Det foreslås at diagnosen seteleie verifiseres med ultralyd (II). 
5. Rhesus status bør være kjent (II). 

 

Tiltak ved vendingsforsøk (33-36) 
1. Det foreslås at vendingsforsøk kun foretas ved sykehus med keisersnittberedskap (III). 
2. Det foreslås at kvinnen legges til sengs, evt. med hevet fotende (IV). 
3. Det anbefales å gi tokolyse før vendingsforsøket (I). 
4. Fosterpolene identifiseres og en hånd løfter foster setet opp fra bekkeninngangen og 

opp mot costalbuen mens den andre hånden holdes rundt fosterhodet og leder det ned 
mot bekkeninngangen. Det forsøkes å vende fosteret forlengs først til tverleie og 
deretter til lengdeleie ved samtidig mobilisering av setet og hodet. Ved mislykket forsøk 
kan det forsøkes å vende fosteret bakover (IV). 

5. Det foreslås å foreta hyppig kontroll av fosterhjertelyden under prosedyren (III) 
6. Det kan brukes regionalanestesi under vendingsforsøket (IV). 

 

Vendingsforsøket avbrytes 
1. Det foreslås å avslutte etter tre mislykket forsøk (IV). 
2. Det foreslås å avslutte ved bradykardi hos fostret (III). 
3. Det foreslås å avslutte hvis kvinnen får smerter eller vaginal blødning (III). 
4. Det foreslås å avslutte hvis uterus blir hyperton (29, 32, 37, 38) (III) 

 

Etter vendingsforsøk 
1. Det anbefales anti-D immunprofylakse til Rhesus-negative kvinner med Rh-positivt 

foster eller foster med ukjent Rh-status (II). 
2. Det foreslås at det skal foreligge en normal reaktiv non stress test før kvinnen sendes 

hjem (minst 30 min) (III) 
3. Det foreslåes at kvinnen informeres om at fosteret etter en vellykket vending kan snu 

seg tilbake til seteleie og at fosteret selv etter mislykket vendingsforsøk kan snu seg 
spontant til hodeleie frem til fødsel (39) (IV). 

4. Det foreslås at kvinnen informeres om å ta kontakt med avdelingen ved 
redusert/opphør av fosterbevegelser, smerter, eller episoder med vaginal blødning. 



5. Det foreslås at gjentatt vendingsforsøk kan gjøres etter individuell vurdering (27, 28, 31, 
37) (IV). Ved ustabilt leie vil fosteret ofte legge seg spontant i lengdeleie ved fødselstart. 

 

Komplikasjoner ved vendingsforsøk 
Vending er forbundet med lav risiko for komplikasjoner. Alvorlige utfall som abruptio 
placentae og fosterdød er rapport til hhv 1/1200 og 1/5000 vendinger. Prosedyrerelatert 
akutt sectio forekommer i ca 0.5% etter vending. Føto-maternell blødning forekommer 
derfor anbefales anti-D immunprofylakse til Rhesus-negative kvinner med Rh-positivt foster 
eller foster med ukjent Rh-status. (37-41) 
Det foreslås at den enkelte avdeling holder oversikt over andel vellykkede vendinger og 
komplikasjoner relatert til vendingsforsøk. 

 

 
Vurderinger 

 
Anbefalingene for seleksjon av seteleie til vaginal- eller keisersnitt- forløsning bygger på grad 
I og II dokumentasjon samt en norsk utredning (42). De enkelte kriteriene og grensene for 
disse bygger på grad III og IV dokumentasjon. Ytre vending til termin kan redusere antall 
fødte barn i seteleie og antall keisersnitt utført på indikasjonene seteleie bygger på grad I 
dokumentasjon. Metode for vending og seleksjon til vendingsforsøk bygger på grad III og IV 
dokumentasjon. Det anbefales å gi tokolyse da det øker sannsynligheten for et vellykket 
vendingsforsøk (grad I), men anbefalt type medikament, mengde og tidspunkt er uavklart. 
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