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Sammanfattning 
 
Bakgrund Att inducera en förlossning innebär att försöka manipulera igång ett 
förlossningsarbete i syfte att åstadkomma en vaginal förlossning. Nyttan med induktionen 
måste alltid överväga riskerna för förlossningskomplikationer. Riksgenomsnittet för 
inducerade förlossningar var år 2007, 13,2 %.  
Syfte Kartlägga inducerade förlossningar på en förlossningsklinik i södra Sverige under året 
2009. Kartläggningen inbegrep induktionsindikation, använda induktionsmetoder samt 
förlossningsförlopp och utfall. 
Metod Retrospektiv observationsstudie där samtliga inducerade förlossningar med levande 
foster vid induktionsstarten under 2009 på förlossningskliniken inkluderades. Detta gav ett 
underlag på 306 inducerade förlossningar. Chi-två test och Fisher´s exakta test användes för 
att testa skillnader i resultatet. 
Resultat Indikationerna till förlossningsinduktion fördelade sig så att 250 (82 %) utgjorde 
medicinsk indikation, där vattenavgång utgjorde den främsta anledningen, och 56 (18 %) på 
humanitär indikation. Det var 220 kvinnor som krävde minst ett upprepat induktionsförsök 
innan de kom i aktivt förlossningsarbete. Det fanns en signifikant skillnad som talade för att 
ju högre Bishop score det var vid första induktionsförsöket, desto kortare tid till partus. 
Förlossningsutfallet blev 71% partus normalis, 18% sectio, 6% vakuum extraktion och 5% 
partus cum haem.  
Slutsats Studien visade att det kan finnas anledning för förlossningskliniken att förbättra 
journalföringen och öka följsamheten av PM vid förlossningsinduktioner. 

 
 
 
Nyckelord Inducerad förlossning, Bishop score, induktionsmetod, förlossningsprogress, 
partus 
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Summary 
 
Background To induce labour means trying to manipulate labour to start in order to achieve 
vaginal childbirth. The benefits of induction must always outweigh the risk of labour 
complications. The national average of induced labour in 2007 was 13, 2%. 
Aim To map induced labours at a childbirth clinic in Southern Sweden during 2009. The 
mapping included induction indication, used methods of induction, childbirth processes and 
outcome. 
Method Retrospective observation study which included all induced labours with living 
foetuses at the start of induction, at the childbirth clinic during 2009. This gave a basis of 306 
induced labours. Chi-squared testing and Fisher’s exact testing was used to test significant 
differences in the result.  
Result Indications of labour induction were divided where 250 (82%) constituted medical 
indication, the water breaking constituting the main reason, and 56 (18%) humanitarian 
indication. 220 women required at least one repeated induction try before they were in active 
labour. There was a significant difference indicating that the higher the Bishop Score was at 
the first induction try, the shorter the time until delivery. Labour outcome was 71% partum 
normalis, 18% caesarean sections, 6% vacuum extractions and 5% post partum haemorrhages.  
Conclusion The study showed that there might be reasons to improve the journal keeping and 
follow the PMs regarding labour induction at the childbirth clinic.  
 

 
Keywords Induced labour, Bishop Score, induction method, labour progress, partus 
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INLEDNING 
 
Under de senaste tjugo åren har de inducerade förlossningarna successivt ökat i antal 
(Socialstyrelsen, 2009). Att inducera en förlossning innebär att med hjälp av olika metoder, 
försöka manipulera igång ett förlossningsarbete i syfte att åstadkomma en vaginal förlossning. 
Förlossningsinduktion är dock förenat med vissa risker för förlossningskomplikationer, som 
till exempel överstimulering av uterus, varför det ska finnas en klar indikation för att 
rättfärdiga åtgärden (MacKenzie, 2006). Mest positiva utfall, det vill säga att induktionen 
leder till en vaginal förlossning och en positiv upplevelse, ses hos omföderskor och där 
induktionen sker när cervix är mogen (SFOG, nr 51, 2004).  
 

BAKGRUND 

Induktionsindikation 
Induktion på medicinsk indikation utförs vid tillstånd där kvinnans eller fostrets hälsa hotas 
(Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). Enligt MacKenzie (2006) är överburenhet och 
hypertonikomplikationer de vanligaste medicinska indikationerna. Andra vanliga 
induktionsindikationer är stort foster, oligohydramnios och fostervattenavgång (Faxelid et al., 
2001).  World Health Organization (WHO) (1996) och socialstyrelsen (2001) definierar en 
graviditet som överburen när gestationsåldern når över 42+0. Norwitz, Snegovskikh och 
Caughey (2007), beskriver att nyare studier talar för att den lägsta perinatala morbiditeten och 
mortaliteten samt maternella morbiditeten ses vid förlossning av singelgravida runt 
graviditetsvecka 38-39. Författarna till den studien rekommenderar därför induktion av 
kvinnor med högriskgraviditeter i de veckorna och för friska kvinnor med normal graviditet i 
graviditetsvecka 41. Induktion kan även göras på humanitär indikation, där beslutet att 
inducera förlossningen utgår ifrån kvinnans önskemål och obstetriska status. Hos gravida 
kvinnor finns ofta en viss rädsla för förlossningen, men ungefär fem procent av samtliga 
gravida lider av klar förlossningsrädsla. I denna grupp av kvinnor är omföderskor klart 
överrepresenterade. För vissa av dessa kvinnor krävs en förlossningsplanering, där induktion 
kan vara ett acceptabelt alternativ i försöket att åstadkomma en vaginal förlossning och en 
positiv förlossningsupplevelse (SFOG, nr 51, 2004).  
 

Cervix mognad  
Cervix uppgift är att bevara graviditeten (MacKenzie, 2006), men mot slutet av graviditeten 
ska cervix bindvävsrika vävnad förändras. Från att ha varit sluten, fast i konsistensen och 
sakralt riktad, ska cervix mjukna, bli mer centralt riktad i bäckenaxeln, sjunka och förkortas 
(Faxelid, et al., 2001; Hagberg, Marsál & Westergren, 2008). Vad som sker vid cervix 
mognad är inte fullständigt kartlagt, men beskrivs förenklat likna en inflammatorisk process, i 
vilken bland annat prostaglandin är en aktiv komponent (Hagberg et al., 2008; MacKenzie, 
2006). Enligt MacKenzie (2006) finns det emellanåt dock en dålig korrelation mellan cervix 
utmognad och graviditetens gestationsålder. Cervixkanalens vävnad är även mer eftergivlig 
hos kvinnor som tidigare förlöst vaginalt, jämfört med förstföderskor, vilket kan leda till ett 
kortare mognads- och öppningsskede hos omföderskorna (Faxelid et al., 2001). Bishop score 
(BS) är ett poängsystem som används för att mäta cervix mognad inför en induktion av 
förlossning. I poängsättningen ingår ledande fosterdels station i förlossningskanalen, cervix 
längd, konsistens, öppningsgrad och riktning (Hagberg et al., 2008). Enligt Ekman- Ordeberg, 
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i lärobok för barnmorskor (Kaplan, Hogg, Hildingsson & Lundgren, 2009) sätts gränserna för 
mycket omogen cervixstatus vid BS noll till två, omoget status BS tre till fem och moget 
cervixstatus vid BS sex och över. I samtliga av de studier inkluderade i den metaanalytiska 
Cochrane studien ”Mechanical methods for induction of labour” av Boulvain, Kelly, Lohse, 
Stan och Irion (2009) utgjorde BS under fyra till sex gränssättningen för ett ogynnsamt 
cervixstatus.  
 

Induktionsmetoder 
Det finns flera olika medicinska och mekaniska induktionsmetoder som syftar till att sätta 
igång en vaginal förlossning genom att stimulera till cervix utmognad och/eller åstadkomma 
effektiva uteruskontraktioner (Hagberg et al., 2008; MacKenzie, 2006). Enligt skriftliga 
vårdrutiner på kvinnokliniken där studien utfördes, avgör cervix mognadsstatus valet av 
induktionsmetod. Induktion ska endast göras om det innebär en risk att avvakta spontant 
värkarbete. Ingångsättning ska således endast göras på strikt indikation. Vidare ska en 
induktionsplan utformas, journalföras och följas (Abelson, 2008-09-16).  
 
Prostaglandin, vaginalt Minprostingel 

En relativt hög dos prostaglandin krävs vid vaginal administrering varför Ekman- Ordeberg 
(Ekman- Ordeberg; Kaplan et al., 2009) anser att detta administreringssätt lämpar sig bäst vid 
BS fyra till fem. Vid ett lägre BS förordas intracervikalt gel, vilket kräver lägre 
läkemedelsdos och därigenom minskar även risken för gastrointestinala biverkningar och 
överstimulering av uterusmuskulaturen. Enligt vårdrutiner upprättade på kliniken ska vaginalt 
prostaglandin användas vid BS upp till och med fem. En ny bedömning av BS ska göras sex 
timmar efter läkemedelsadministreringen och om önskad effekt inte uppnåtts administreras 
läkemedlet ånyo (Abelson, 2008-09-16).   
 
Bard-kateter 
Mekanisk induktion med bardkateter fungerar, enligt Ekman- Ordeberg (Kaplan et al., 2009), 
mest optimal om cervix är runt BS tre till fem poäng. På studieortens kvinnoklinik kan denna 
induktionsmetod väljas när den inre modermunnen är så pass öppen att en Bard-kateter med 
cherrière nr 24 kan föras in, men där det inte är möjligt att utföra amniotomi. Om katetern 
ramlar ut är cervix öppen tre till fyra cm och induktionen ska då fortsätta med amniotomi. Om 
katetern inte har ramlat ut efter sju timmar ska den avlägsnas och obstetriker göra en ny 
bedömning för fortsatt induktion (Johansson, 2008-12-29).  
 
Amniotomi och Oxytocininfusion    
PM från kvinnokliniken (Abelson, 2008-09-18), beskriver att induktion med åtgärder av 
amniotomi eller oxytocininfusion ska göras då cervix mognad bedöms vara BS sex eller mer. 
Både PM (Abelson, 2008-09-18) och Hagberg et al. (2008) förespråkar amniotomi i de fall 
där fosterhuvudet är fixerat eller då det finns en hinnblåsa. Om så inte är fallet bör induktion 
och värkstimulering ske i form av intravenös oxytocininfusion. Vidare påtalas i PM (Abelson, 
2008-09-18) att oxytocininfusion ska administreras om värkarbete inte startat en till två 
timmar efter utförd amniotomi.  
 
I en studie av Boulvain et al. (2009), påvisades vaginalt administrerat prostaglandin ge något 
högre sannolikhet för att åstadkomma cervixutmognad och förlossning inom 24 timmar, 
jämfört med mekanisk induktion med hjälp av kateter. Däremot fanns ingen risk för 
överstimulering av uterus eller påverkan på fostrets hjärtljud vid mekanisk induktion, vilket 
utgjorde en risk vid prostaglandin induktion och vid oxytocinstimulering. När en kombination 
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av både prostaglandin och kateter användes ökade chansen att åstadkomma en vaginal 
förlossning inom 24 timmar, jämfört med om metoderna användes separat. I en annan studie 
med syftet att jämföra tidig och sen amniotomi efter induktion med bardkateter 
randomiserades kvinnorna in i två grupper efter att bardkatetern hade åkt ut. I gruppen för 
sent utförd amniotomi, stimulerades kvinnorna med infusion Oxytocin. Målet var att nå minst 
tre sammandragningar på tio minuter eller att åstadkomma ett förändrat cervix status för att 
därefter utföra amniotomin. I den andra gruppen gjordes amniotomi genast efter att 
bardkatetern fallit ut. Resultatet påvisade att gruppen för tidig amniotomi hade en klart ökad 
risk för sectio, samt att det dessutom tog längre tid från att bardkatetern trillat ut till 
förlossningsavslut, jämfört med den gruppen som primärt fick oxytocininfusion och därefter 
amniotomerades. Vidare förelåg även en ökad risk för feber hos modern om amniotomi 
utfördes direkt efter att katetern åkt ut (Levy et al., 2002).  
 

Öppningsskedet och förlossningsprogress 
Ur obstetrisk synpunkt startar förlossningen när cervix börjar utplånas (Faxelid et al. 2001). I 
klinisk verksamhet brukar dock förlossningsstarten definieras som starten av den aktiva fasen 
i förlossningen. Vid aktiv förlossning ska två utav följande tre kriterier vara uppfyllda; 
1. Smärtsamma, regelbundna sammandragningar (3-4/10 min) 
2. Vattenavgång 
3. Cervixdilatation på tre till fyra cm (Socialstyrelsen, 2001). 
 
Vid en optimal förlossningsprogress ska den inre modermunnen öppnas med en hastighet av 
minst en centimeter per timme. Vidare ska sammandragningarna förflytta föregående 
fosterdel neråt i förlossningskanalen. Enligt Olofsson (2003), har studier påvisat att 
epiduralbedövning (EDA) kan ha en negativ påverkan på värkarna vilket i sin tur kan leda till 
ett förlängt förlossningsförlopp.  Både primär och sekundär värksvaghet, utgör indikationer 
för åtgärder såsom amniotomi och oxytocininfusion för att stimulera till förlossningsprogress 
(Faxelid et al., 2001; Hagberg et al., 2008). Under aktiv förlossning följs och dokumenteras 
förlossningsprogressen på ett partogram. Syftet med det är bland annat att förhindra onödiga 
interventioner, medicinska ingrepp, men också att förhindra utdragna förlossningar, vilket 
ökar risken för morbiditet både för fostret och för modern (Faxelid et al., 2001; Hagberg et al., 
2008). Vid sekundär värksvaghet, uttröttad moder eller tecken på fosterasfyxi, kan det bli 
nödvändigt att med hjälp av sectio eller med vaginal extraktion, sugklocka eller tång, föda 
fram barnet (Hagberg et al., 2008).  
 
I en studie från USA av Cheng, Delaney, Hopkins och Caughey (2009), förelåg det ingen 
skillnad på öppningsskedets duration vid inducerade kontra spontant startade förlossningar. 
Detta resultat överensstämmer med det från en annan studie av Boulvain, Marcoux, Bureau, 
Fortier och Fraser (2001), där de undersökte öppningsskedets duration vid inducerade 
förlossningar jämfört med spontant startade förlossningar. Trots att studien inte påvisade 
någon signifikant skillnad mellan grupperna först- respektive omföderskor, hade gruppen 
omföderskor ett kortare öppningsskede om förlossningen hade inducerats.  
 

Utdrivningsskedet och efterbördsskedet 
Oxytocininfusion administreras ofta med syftet att skapa effektiva sammandragningar under 
utdrivningsskedet. Ett aktivt krystarbete är mycket energikrävande och vid ett aktivt 
krystarbete som varar mer än 45-60 minuter, har förutsättningarna att kvinnan klarar föda 
spontant minskat avsevärt (Faxelid et al., 2001). Både Hagberg et al. (2008) och 
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Socialstyrelsen (2001) beskriver att det finns ett samband mellan ett utdrivningsskede som 
överstiger 30 minuter och perinealt ödem och analsfinkterskador. Likaså kan ett alltför snabbt 
utdrivningsskede, där vävnaden inte får tid att tänjas, också orsaka bristningar. Förekomsten 
av analsfinkterrupturer i samband med förlossning har ökat under de senaste 20 åren (Hagberg 
et al., 2008; Laine, Gissler & Pirhonen, 2009; Socialstyrelsen, 2001). Sveriges riksgenomsnitt 
år 2007, på bristningar av grad III och IV, låg på tre och en halv procent (Socialstyrelsen, 
2009).  
 
Efter att barnet är framfött finns en gräns på cirka en timme innan placenta bör vara framfödd. 
De flesta allvarliga blödningar inträffar under efterbördsskedet (Socialstyrelsen, 2001). 
Normalgränsen för sammanlagd blödning ligger på 1000 ml och under (Faxelid et al., 2001). I 
studien av Cheng et al. (2009), bedömdes postpartumblödning vara normal upp till 500 ml vid 
vaginala förlossningar och 1000 ml vid sectio. Vidare sågs ett samband mellan ett 
öppningsskede på 24 timmar eller mer och tre gånger ökad risk för postpartumblödning 
jämfört med kortare öppningsskede.  
 

Förlossningsutfall  
 
Förlossningsavslut 
Studier ger motstridiga svar om huruvida förlossningen riskerar avslutas med sectio eller 
instrumentellt, beroende på om förlossningen är inducerad eller man har avvaktat till att 
spontant värkarbete har startat. I en studie med syftet att undersöka sambandet mellan längden 
på öppningsskedet, hur förlossningen avslutades och fetalt utfall vid inducerade förlossningar, 
påvisades att med duration av öppningsskedet på mellan 0-12 timmar avslutades 83 % av 
omföderskornas och 63 % av förstföderskornas förlossningar som partus normalis (PN). Av 
omföderskorna var det 10 % och förstföderskorna 24 % inom denna öppningsduration som 
förlöstes instrumentellt och sex procent respektive 12 % avslutades med sectio. När 
öppningsskedets duration var 24 timmar eller mer, avslutades 53 % av omföderskornas och 43 
% av förstföderskornas förlossningar med PN. Förlossningarna avslutades i 12 % av 
omföderskorna och 11 % av förstföderskorna förlossningen instrumentellt och 35 % 
respektive 46 % med sectio. Studien påvisade således att ju längre öppningsskedet var, vid de 
inducerade förlossningarna, desto större var risken för sectio, oavsett om kvinnan var först- 
eller omföderska (Cheng et al., 2009).  
 
Caughey et al. (2009), fann en något ökad risk för sectio vid exspektans medan resultatet i en 
annan studie av Boulvain et al. (2001), visade ett resultat där risken att förlossningen 
avslutades med sectio var högre vid inducerade förlossningar. I den senare studien påvisades 
framförallt en skillnad mellan först- och omföderskor, där förstföderskor löpte störst risk för 
sectio. Detta resultat bekräftas även i en annan studie gjord av Dublin, Lydon-Rochelle, 
Kaplan, Watts och Critchlow (2000), vars studiegrupp inducerades utan medicinsk eller 
obstetrisk indikation. Sectiofrekvensen hos förstföderskor var, jämfört med kontrollgruppen, 
19 % mot 10 %. Däremot fanns det hos omföderskor ingen signifikant skillnad på 
sectiofrekvensen i induktions- kontra expektansgruppen med undantag för tidigare sectio 
förlösta kvinnor.  Resultatet påvisade även en ökad sannolikhet för instrumentellt 
förlossningsavslut i induktionsgruppen. Dock motsägs detta resultat av två andra studier där 
resultaten inte visade något samband mellan inducerad förlossning och instrumentellt avslut 
(Boulvain et al., 2001; Hermus, Verhoeven, de Wolf & Fiedeldeij, 2009).  
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I en retrospektiv kontrollstudie av friska kvinnor med lågriskgraviditeter i gestationsålder v. 
38-41, undersöktes utfallet av induktion på humanitär indikation jämfört med en 
expektansgrupp. Kvinnorna i induktionsgruppen tenderade att vara äldre, fler hade tidigare 
genomgått sectio, hade högre gestationsålder, använde EDA mer frekvent, vårdades mer 
sällan av barnmorskor, förlöste större barn och löpte en högre risk för att förlöstas med sectio 
jämfört med de kvinnor som inte inducerades. Inducerade förstföderskor löpte en trefaldigt 
ökad - medan omföderskor en tvåfaldigt ökad risk för sectio jämfört med de grupper som 
avvaktade spontan förlossning (Maslow & Sweeny, 2000). 
 
Fetalt  utfall 

Det finns en ökad risk för hypoxi och fosterasfyxi hos barn med små reserver, vid infektion, 
långvarigt utdrivningsskede eller vid värkstorm. För att utvärdera och vidareutveckla 
förlossningsvården anser socialstyrelsen att navelsträngsprov, Syra-bas/blodgas, bör tas på 
samtliga barn precis efter framfödandet (Socialstyrelsen, 2001). Ett normalt navelartär pH ska 
ligga runt 7,3. Fosterhypoxi kan föreligga om pH värdet når < 7,20 och svår asfyxi ses då 
barnet har pH- värde <7, 10 i kombination med låga apgarpoäng (SFOG, 2008). Enligt SFOG, 
rapport 57 (2008), ger bedömning med apgarpoäng ingen direkt prognostisk information 
eftersom det inte går att värdera svårighetsgraden av den eventuella perinatala asfyxin barnet 
utsatts för (SFOG, 2008). I samtliga tre studier (Dublin et al., 2000; Boulvain et al., 2001; 
Caughey et al., 2009), sågs inget samband eller skillnad på fetalt utfall med apgarpoäng < 7 
vid 5 minuter, vid jämförelse av inducerade kontra spontant startade förlossningar.  
 
Enligt Olofsson (2003) finns det studier som har påvisat att barn som exponerats för Petidin 
under förlossningen har lägre apgarpoäng jämfört med dem som inte utsatts för läkemedlet. 
Hos nyfödda har läkemedlet har en halveringstid på 18-22 timmar och Petidin kan orsaka 
andningsdepression, stört amningsmönster och trötthet. 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
Under de senaste tjugo åren ses en ökande trend vad gäller inducerade förlossningar. 
Socialstyrelsens statistik visar att förlossningar av enkelbörd startade med induktion har ökat i 
Sverige från 8,1 % år 1990 till 13,2 % år 2007. Generellt har sectiofrekvensen ökat från 10,6 
% till 17,5 % och de instrumentellt vaginalförlösta ökat från 6,1 % till 9,6 % under 
ovanstående årtal. Kronobergs landsting hade år 2007 en frekvens av sectio respektive 
instrumentella förlossningar på 17,5 % och 9,2 % (Socialstyrelsen, 2009).  
 
Barnmorskan ansvarar självständigt för den normala graviditeten och förlossningen. 
Professionen kräver dock ett nära samarbete med obstetriker och en förmåga att vårda 
patienter med komplicerad graviditet, förlossning och eftervård (Socialstyrelsen, 2006). I 
klinisk verksamhet tar obstetriker ställning till och ordinerar en förlossningsinduktion, varvid 
barnmorskan sedan utför vissa av de medicinska ordinationerna och handlägger förlossningen. 
Generellt gällande är att vården som bedrivs ska vara vetenskaplig och evidensbaserad för att 
patienten inte ska utsättas för skadlig eller ineffektiv vård. Det ställer krav på kontinuerlig 
utvärdering av rutiner, metoder och behandlingar (socialstyrelsen, 2001). Att inducera en 
förlossning innebär en risk för förlossningskomplikationer såsom till exempel överstimulering 
av uterus på grund av läkemedelstillförsel.  Det finns ingen garanti för att kvinnan kommer i 
aktiv förlossning trots givet läkemedel eller andra interventioner, vilket kan leda till långsam 
förlossningsprogress och ökad risk för komplicerat förlossningsutfall. Genom kartläggning av 
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inducerade förlossningar kan indikationer, metoder, förlossningsprogress och 
förlossningsutfall tydliggöras och bidra till att öka handlings och omvårdnadsberedskapen hos 
barnmorskorna. Dessutom möjliggör en kartläggning som denna en utvärdering och 
kvalitetssäkring av vården som bedrivs på kliniken och kan således vara andra till gagn. 
Arbetet kan ge författarna en fördjupad kunskap om inducerade förlossningar och förbättrade 
förutsättningar för att erhålla en god barnmorskekompetens. 
 
 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att på en förlossningsklinik i södra Sverige, kartlägga de inducerade 
förlossningarna under året 2009. Kartläggningen inbegrep induktionsindikation, använda 
induktionsmetoder samt förlossningsförlopp och utfall.  
 
 

METOD 

Studiedesign 
Den positivistiska vetenskapsteorin som ligger till grund för kvantitativa studier, utgår från att 
det som studeras ska kunna observeras, mätas och samband ska försöka upptäckas (Hartman, 
2004). Studien genomfördes som en retrospektiv observationsstudie, vilket är en icke-
experimentell studie som inom det medicinska området ofta används för att kartlägga 
samband mellan sjukdomar och riskfaktorer (Ejlertsson, 2003).  
 

Datainsamling 
Innan datainsamlingen påbörjades sökte och fick författarna informerat, skriftligt 
godkännande för genomförandet av studien, av avdelningens klinikchef. Dessutom söktes och 
erhölls etiskt godkännande från Landstingets forskningsetiska råd (diarienummer pkt 2 ). 
 
Personnummer på kvinnor som inducerats samlades via journalprogrammet Cambio Cosmic, 
statistik över inducerade år 2009, i 2009 års förlossningsliggare samt i induktionsjournaler för 
samma år. Sekreteraren på kvinnokliniken tillhandahöll statistik från Cambio Cosmic på de 
kvinnor som inducerats under året 2009. Sökningen var gjord via diagnoskoderna 0610A och 
0611A vilka står för: försök till medicinskt/mekaniskt igångsättande av värkarbetet; 
förlossning inom 48 timmar. Sammanlagt erhölls tre listor vilka döptes till lista ett två och tre. 
En författare jämförde sedan listorna med varandra. Personnummer som återfanns i fler än en 
lista markerades för att inte riskera att inkludera samma kvinna fler än en gång. Under året 
2009 var det totalt 293 kvinnor som i journalen hade en diagnoskod eller koder på medicinsk 
och/eller mekanisk induktion.   
 
Vidare granskades förlossningsliggaren av båda författarna. I förlossningsliggaren fann 
författarna att 1917 barn var födda under år 2009. Sista barnets nummer var 1919, men två av 
numren hade kasserats under året. Enligt förlossningsliggaren hade 36 duplexförlossningar ägt 
rum, vilket innebar att 1881 förlossningar utgjorde totalantalet möjliga förlossningar att 
inducera under året 2009.  
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Slutligen söktes induktionsjournaler för året 2009. Journalerna sorterades efter månad och 
datum för induktion. Av de totalt 206 induktionsjournalerna för år 2009 som författarna kunde 
finna, var endast ett fåtal komplett ifyllda. Fem journaler exkluderades direkt då de inte var 
märkta med patientens identitet. Resterande induktionsjournaler jämfördes med de statistiska 
listorna från Cambio Cosmic samt med information från förlossningsliggaren. Totalt 313 
patienter inkluderades för vidare datainsamling genom patientjournalgranskning och 
användning av information funnen i induktionsjournalen, om sådan upprättats. 
 
Efter denna genomgång upprättade författarna en ny, komplett lista. Listan inkluderade 
patientens personnummer och därefter sex kolumner; statistiklista ett, två, tre, 
förlossningsliggare, induktionsjournal och kod för avidentifiering. Detta för att författarna 
under arbetes gång skulle ha möjlighet att kontrollera datainsamlingen. Därefter matades de 
variabler som författarna ansåg var relevanta för studiens syfte in i datorprogrammet SPSS. 
Variablerna redovisas i bilaga 1. Datainsamlingen påbörjades därefter genom insamling via 
induktionsjournal och patientjournalen i Cambio Cosmic, vilket inkluderade journaltext, FV1, 
FV2, EDA journal och partogram. Detta gjordes parallellt med inmatning av data i SPSS.  
 
Under datainsamlingens gång exkluderades ytterligare sju kvinnor (var god se figur 1). 
Kartläggningen och resultatet baserades således på 306 kvinnor med levande foster som 
inducerats under året 2009 på aktuell förlossningsklinik. 
 

 
Figur 1. Figur ett visar hur författarna kom fram till inkluderad population i studien.  
 

Inklusionskriterier 
Författarna planerade att göra en totalundersökning av samtliga inducerade förlossningar år 
2009 på en kvinnoklinik i södra Sverige. Förlossningen inkluderades i studien om det fanns en 
journalförd induktionsåtgärd och vidare att kvinnan inte uppfyllde socialstyrelsens (2001) 
kriterier av att vara i aktiv förlossning. Författarna inkluderade samtliga, av författarna funna, 
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inducerade kvinnor med levande foster på en förlossningsavdelning i södra Sverige mellan 
20090101-20091231, i studien.  
 

Exklusionskriterier 
Kvinnor med en spontan förlossningsstart, eller med sekundär värksvaghet, där aktiv 
förlossning avstannat, samt kvinnor som inducerats på grund av intrauterin fosterdöd 
exkluderades ur studien.  
 

Analysmetod 
Data kom under insamlingen att avidentifieras, matas in i och sedan analyseras med hjälp av 
datorprogrammet Statistical package for the social sciences (SPSS). Efter datainsamlingen 
delades variablerna in i kvalitativa och kvantitativa variabler för att sedan delas in i adekvat 
skaltyp. För att vidare kunna bearbeta datamaterialet och räkna ut t.ex. tidsintervallet mellan 
induktionsförsöken och förlupen tid vid latensfas (tid mellan första induktionsförsöket och 
etablerat värkarbete), öppningsskede (tid mellan etablerat värkarbete och krystfas) och 
krystfas (tid mellan krystfas och partus), omvandlade författarna dessa till att tillhöra 
ordinalskala. 
 
Efter behandlingen av datamaterialet sågs att samtliga variabler som kom att ligga till grund 
för resultatet, var kvalitativa och av skalorna nominal och ordinal. Frekvenstabeller över 
variablerna upprättades där totalt antal och andel av totalen visades. Vidare upprättades 
korstabeller innehållande variabler relevanta till syftet, där resultatet visades dels i antal och 
dels i andel procent. Dessa testades sedan med chi-två test med en signifikansnivå på p <0.05 
för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna. I de fall där stickprovet 
var litet och/eller fanns i en fyrfältstabell användes dessutom Fisher´s exakta test. 
 
 

RESULTAT 
 
Av de totalt 1881 förlossningarna som ägde rum på kliniken under år 2009, inducerades 306 
(16,2 %) kvinnor med levande foster.  
 

Populationsbeskrivning 
Av de 306 inducerade kvinnorna var 221 (72 %) 34 år och yngre medan resterande 85 kvinnor 
(28 %) var 35 år och äldre. Spännvidden i ålder var 19-46 år med en genomsnittsålder på 31 
år. Av de 159 omföderskorna var 138 kvinnor angivna som tidigare vaginalförlösta och 36 
som tidigare sectioförlösta. Hos två inducerade omföderskor saknades journalanteckningar 
om deras obstetriska historia. Av de inducerade kvinnorna fanns 14 duplexgraviditeter. 
Resultatet påvisade en spännvidd av gestationsålder mellan vecka 32+0 till 42+4. I två av 
fallen fanns ingen säker gestationsålder.  
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Total population 
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Figur 2. Figur två visar populationen indelad i grupper av föderska, maternell ålder samt 
gestationsålder vid induktionen. 

 

Induktionsindikationer 
Av kvinnorna var det 250 (82 %) som inducerades på medicinsk och 56 (18 %) på humanitär 
indikation. Av de kvinnor som inducerades på grund av överburenhet var det 11 omföderskor 
och 21 förstföderskor. Preeklampsi utgjorde en induktionsindikation hos 26 först- och 15 
omföderskor. I gruppen av övriga indikationer fanns 61 först- och 101 omföderskor. Av de 
fjorton inducerade duplexgravida inducerades fyra på annan indikation än duplex. Ingen av 
förstföderskorna inducerades på grund av förlossningsrädsla (se figur 3). 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Figur tre visar fördelningen av de indikationer som ligger till grund för induktionerna 
under år 2009 på den kvinnoklinik där studien genomfördes.  
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Tabell 1. Tabell ett visar övriga indikationer såsom de journalfördes 

 

 Övriga förlossningsindikationer Antal 
(n) 

% av 
total 

(n= 306) 
% av 

(n=162) 
vattenavgång 70 23 43 
nästan överburen, mycket röda dagar, nu plats på 
avdelningen 

1 0,3 0,6 

carpaltunnelsyndrom 6 2 4 
tidigare stort barn 18 6 11 
tidigare IUFD 7 2 4 
immunisering 1 0,3 0,6 
polyhydramnios 2 0,7 1 
foglossning 6 2 4 
misstänkt patologiskt CTG 4 1 3 
hydronefros 1 0,3 0,6 
minskade fosterrörelser 2 0,7 1 
placenta marginalis 1 0,3 0,6 
pyelonefrit 1 0,3 0,6 
helt slut, svårt att sova, lång latensfas 6 2 4 
tidigare snabb förlossning, oro 5 2 3 
makrosomi 6 2 4 
hypertoni 5 2 3 
kräkningar 1 0,3 0,6 
höft och ryggsmärtor efter trauma 1 0,3 0,6 
tidigare sfinkterruptur 2 0,7 1 
leverpåverkan pga gallsten 1 0,3 0,6 
hepatos 3 1 2 
ostabilt läge efter vändning 2 0,7 0,6 
ingångsträngsel 1 0,3 0,6 
halt väglag, långt till sjukhus 1 0,3 0,6 
svårighet med barnpassning 1 0,3 0,6 
misstänkt infektion efter prematur vattenavgång 1 0,3 0,6 
induktion efter vändningsförsök 1 0,3 0,6 
hjärtsjukdom 1 0,3 0,6 
oro och förhindra stort barn 1 0,3 0,6 
instabilt fosterläge i fullgången tid 1 0,3 0,6 
klåda utan leverpåverkan 1 0,3 0,6 
mekfärgat fostervatten 1 0,3 0,6 
Total 162 53 100,0 
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Induktionsmetod och Förlossningsprogress 
 

 
Figur 4. Figur fyra visar BS före induktionens start, samt de 66 (22 %) kvinnor där BS 
saknades, uppdelat i om- respektive förstföderskor.          
 
 
 
 
Tabell 2. I tabell två ses bedömt Bishop score i förhållande till metod vid första 
induktionsförsöket (n=240) 
 
 

Primär induktionsmetod i förhållande till Bishop score 
  Minprostingel 

1mg 
Minprostingel 
2mg 

Bard 
kateter 

Amniotomi Inf.  
Syntocinon 

Total 

 Mycket 
omoget 
0-2 

1 59 0 0 0 60 

Bishop 
score 

Omoget 

3-5 
5 66 45 14 6 136 

 Moget 

6-10 
3 4 3 28 6 44 

Totalt  9 129 48 42 12 240 
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Tabell 3. I tabell tre beskrivs vald induktionsåtgärd i förhållande till antalet åtgärder (n=306) 

 

 

Tabell 4. I tabell fyra redovisas antalet kvinnor som krävde ytterligare induktionsåtgärd efter 
administrerat vaginalt minprostingel, indelat i den tid som förflöt mellan administrerat 
läkemedel och ny åtgärd. 

 

 

Av de kvinnor som tidigare hade administrerats minprostingel vaginalt och som bedömdes 
behöva ytterligare induktionsåtgärd, gjordes åtgärden i 59 % av fallen sju timmar efter 
administrerat minprostingel. Tidsintervallet redovisas till och med femte induktionen då ingen 
ny induktionsåtgärd gjordes på den kvinna som erhöll minprostingel vaginalt som femte 
åtgärd. En kvinna skrevs efter ny bedömning hem, efter att som fjärde åtgärd ha 
administrerats vaginalt minprostin ett milligram. Det fanns ett signifikant samband mellan ett 
initialt omoget cervixstatus (BS noll till fem) och administrering av vaginalt minprostingel 
som tredje induktionsåtgärd (p <0.01). Samtliga av de kvinnor som initialt bedömdes med 
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ind. 
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ind. 
försöket 

Ingen åtgärd 0 86 200 271 290 301 305 
Minprostingel 
1mg 13 15 6 1 0 

 
0 0 

Minprostingel 
2mg 145 53 14 5 1 

 
0 0 

Bardkateter 61 8 7 2 2 0 0 
Amniotomi 57 79 25 13 5 1 0 

Inf Syntocinon 30 65 54 14 8 
 

4 1 
Totalt 306 220 106 35 16 5 1 

Tid mellan åtgärder efter administrerat vaginalt minprostingel ett eller två mg 
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fullständigt bishop score och som inducerades med minprostin som fjärde och femte åtgärd, 
hade ett mycket omoget cervixstatus (BS noll till två).  
 
 
Tabell 5. Tabell fem redovisar de antal kvinnor som krävde ytterligare induktionsåtgärd efter 
induktion med bardkateter, samt förlöpt tid mellan kateterinsättningen och den nya åtgärden.  
 

Förfluten tid från administrering av bardkateter till nästa åtgärd  
  

tid i timmar 
till nästa åtgärd 

Första till 
andra 
åtgärden 

Andra till 
tredje 
åtgärden 

Tredje till 
fjärde 
åtgärden 

Fjärde till 
femte 
åtgärden 

Femte till 
sjätte 
åtgärden Totalt  

<= 1:00 1 1 0 0 0 2 
1:01 - 2:00 8 1 3 0 1 13 
2:01 - 3:00 14 1 0 1 1 17 
3:01 - 4:00 16 1 0 0 0 17 
4:01 - 5:00 7 0 1 0 0 8 

 5:01 - 6:00 5 0 1 1 0 7 
6:01 - 7:00 3 0 0 0 0 3 
7:01 - 8:00 3 0 1 0 0 4 
8:01 - 9:00 0 0 0 0 0 0 

9:01 - 10:00 0 0 1 0 0 1 
>= 10:00 4 3 0 0 0 7 

totalt 61 7 7 2 2 79 
 

För de kvinnor som krävde ytterligare induktionsåtgärd efter bardkatetern, gjordes denna 
åtgärd i 85 % av fallen inom sju timmar. 
 
Tabell 6. I tabell sex ses tid till nästföljande åtgärd efter induktion med amniotomi samt 
antalet kvinnor som krävde ny åtgärd 
 

Tid till nästföljande åtgärd efter induktion med amniotomi  

  

tid i timmar 
till åtgärd 

Första till 
andra 
åtgärden 

Andra till 
tredje 
åtgärden 

Tredje till 
fjärde 
åtgärden 

Fjärde till 
femte 
åtgärden 

Femte till 
sjätte 
åtgärden 

Sjätte till 
sjunde  
åtgärden Totalt 

<= 1:00 3 6 2 0 1 0 12 
1:01 - 2:00 32 25 7 5 0 1 70 
2:01 - 3:00 5 10 0 0 1 0 16 
3:01 - 4:00 2 7 1 1 0 0 11 
4:01 - 5:00 0 0 0 0 0 0 0 
 5:01 - 6:00 0 0 0 0 0 0 0 
6:01 - 7:00 1 0 0 1 0 0 2 

totalt 43 48 10 7 2 1 111 
 
Av de totalt 111 kvinnorna som inte kom i aktiv förlossning efter induktion med amniotomi, 
erhöll 82 (74 %) kvinnor efterföljande induktionsåtgärd inom en tidsgräns på två timmar efter 
amniotomin.  
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Tabell 7. Tabell sju påvisar det antal kvinnor som krävde ytterligare induktionsåtgärd efter 
administrerad infusion syntocinon samt vilken tid som förlöpte mellan åtgärderna  
 

Tid till nästföljande åtgärd efter induktion med infusion Syntocinon 

   
  

tid i timmar 
till åtgärd 

Första till 
andra 
åtgärden  

Andra till 
tredje  
åtgärden 

Tredje till 
fjärde 
åtgärden 

Fjärde till 
femte 
åtgärden. 

Femte till 
sjätte  
åtgärden Totalt  

<= 1:00 1 3 0 2 0 6 

1:01 - 2:00 0 4 0 0 0 4 

2:01 - 3:00 3 1 0 0 0 4 

3:01 - 4:00 1 0 0 0 0 1 

4:01 - 5:00 0 0 0 0 0 0 

 5:01 - 6:00 1 0 0 0 0 1 

6:01 - 7:00 0 0 0 0 0 0 

7:01-8:00 0 0 0 0 0 0 

8:01 - 9:00 0 0 1 0 0 1 

9:01 - 10:00 0 0 0 0 0 0 

>=10:00 2 1 1 1 1 6 

totalt 8 9 2 3 1 23  
 
 

Av de 23 kvinnorna som krävde ytterligare åtgärd efter induktion med infusion Syntocinon, 
erhöll 10 kvinnor åtgärden inom två timmar efter att infusionen påbörjats. I ett fall startades 
intravenös infusion Syntocinon under sen eftermiddag. Infusionen stängdes av för natten för 
att sedan startas igen nästföljande morgon, vilket inräknades som en ny induktionsåtgärd.  
 
Läkemedlet Petidin administrerades som smärtlindring och i avslappnande syfte till 76 (25 %) 
av kvinnorna, antingen i latens- eller den aktiva fasen av förlossningen. Ett fåtal kvinnor fick 
upprepad behandling med läkemedlet. 

 

Förlossningsutfall 
 
Maternellt utfall 

Totalt föddes 319 barn efter de 306 induktionerna. Utav dessa var 14 duplexförlossningar. En 
induktion misslyckades och kvinnan skrevs ut från förlossningskliniken varför totalantalet 
partus redovisade blir 305 förlossningar.  
 
De maternella förlossningsutfallen fördelade sig följande: 216 förlossningar (71 %) avslutades 
som PN och 89 fick ett komplicerat förlossningsutfall 18 (6 %) som VE, 55 förlossningar (18 
%) avslutades med sectio, 16 (5 %) som partus cum haem. Av de totalt 250 inducerade 
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kvinnorna som förlöstes vaginalt var det 178 (71 %) som fick bristningsgrad I och II, 14 (6 %) 
som fick bristningsgrad III och IV och 58 (23 %) kvinnor som inte fick någon bristning som 
behövde sutureras. Av de kvinnor som drabbades av sfinkterruptur avslutades fyra 
förlossningar med VE, nio med PN och ytterligare en kvinna fick sfinkterruptur i gruppen 
partus cum haem. 
 
Resultatet visade att tiden mellan första induktionsförsöket och partus hade ett tidsspann 
mellan 00:56 och 74:30 timmar. Det fanns en signifikant skillnad (p<0.00) mellan grupperna 
först- omföderska i förhållande till tiden mellan första induktionsförsöket till partus. 
Omföderskorna kom till förlossningsavslut tidigare än förstföderskorna. Flest kvinnor 
förlöstes 105 (34 %) efter en latensfas mellan sex till tolv timmar. Vidare fanns en signifikant 
skillnad (p<0.00) mellan BS och tiden mellan första induktionsförsöket och partus. Ju 
mognare cervixstatus vid det första induktionsförsöket, desto kortare tid tog det från första 
induktionsförsöket till partus. Tid mellan första induktionsförsöket till partus i förhållande till 
paritet, maternell ålder, gestationsålder, bishop score, induktionsindikationer samt 
förlossningsutfall kan ses i tabell i bilaga 2. 
 
Av det totala antalet inducerade förlossningar fanns ett bortfall på 32 kvinnor som inte 
uppnådde etablerade värkar eller där det saknades journalanteckning om när etablerat 
värkarbete startade. Av de resterande 274 kvinnorna visade resultatet att fler omföderskor än 
förstföderskor tenderade att förlösas inom sex timmars aktiv förlossning. Resultatet påvisade 
att 116 (92 %) av förstföderskorna och 147 (99 %) av omföderskorna var förlösta inom 12 
timmar från det att etablerat värkarbete startat. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna över och under 35 år i förhållande till tiden för etablerat värkarbete till partus. Det 
fanns däremot en signifikant skillnad (p<0.00) mellan grupperna som rörde förlossningsutfall 
och tiden mellan första induktionsförsöket till etablerat värkarbete. Hos kvinnor med latensfas 
upp till och med 18 timmar avslutades förlossningarna som PN, procentuellt sett, i större 
utsträckning än de med längre latensfas. Av de 305 kvinnorna som förlöstes efter induktion 
fick 96 epiduralbedövning som smärtlindring. Av dessa var 62 (65 %) förstföderskor och 34 
(35 %) omföderskor. I gruppen förstföderskor var 60 (97 %) kvinnor 34 år eller yngre och av 
omföderskorna var det 23 (68 %) i samma åldersgrupp som valde EDA. Sammanlagt var det 
således 89 (32 %) av de 274 kvinnorna som kom i aktivt förlossningsarbete som valde och 
fick EDA som smärtlindring. Av dessa var 77 (86,5 %) förlösta inom 12 timmar. Samtliga i 
denna grupp var förlösta inom 12 timmar. Det fanns inget signifikant samband mellan EDA 
och användandet av Syntocinon infusion i värkstimulerande syfte.  Tid från etablerat 
värkarbete till partus i förhållande till paritet, maternell ålder, läkemedel under förlossningen, 
maternellt – och fetalt utfall kan ses i bilaga 3. 
 
Av de 305 inducerade kvinnorna som gick till förlossning saknade 61 patienter uppgifter om 
krystfas i journalen, vilket således gav bortfall. Bland de resterande visade resultatet ingen 
signifikant skillnad mellan tiden på krystfas och förlossningsutfall. Dock sågs en tendens till 
en ökad risk för komplicerat förlossningsutfall om krystfasen varade över en timme. 
Förlossningen fick ett komplicerat förlossningsutfall i 27 (13 %) av de 214 fall där kvinnan 
hade en krystfas upp till en timme och sju (23 %) av de 31 kvinnor som hade en krystfas på 
över en timme. Författarna fann ingen signifikant skillnad mellan krystfasens längd och risken 
för analsfinkterskador. Det förelåg inte heller någon signifikant skillnad mellan tiden på 
öppningsskedet och blödningsmängd. Av resultatet kunde dock utläsas att blödningsmängden 
tenderade att öka ju längre öppningsskedet var.   
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Figur 4. Figur fyra redovisar tidsperspektivet från första induktionsåtgärden till 
förlossningsavslut i förhållande till anledningen till sectio. 
 
 
I den grupp av totalt 55 kvinnor där förlossningen avslutades med sectio utgjordes i 18 fall 
(33 %) av omföderskor varav 11 (61 %) hade en obstetrisk historia med sectio. Av dessa 11 
kvinnor inducerades nio (82 %) med Minprostingel ett och/eller två mg och två kvinnor (18 
%) med bardkateter som första induktionsmetod.   
 
Fetalt utfall 

Detta resultat baseras på barn födda som singlar samt den tvilling som kom som nummer ett. 
Totalt fanns ett stort bortfall i journalerna vad gäller navelartärpH hos 108 (35 %) av totalt 
305 barn. I de fall artärblodgas var taget påvisar resultatet normalt värde i 152 (77 %) av 
fallen, hypoxi i 35 (18 %) och svår hypoxi hos 12 (6 %) av barnen. Barn som efter fem min 
bedömdes ha apgar poäng < = 7 hade fyra barn (57 %) normalt navelartär pH, två (29 %) hade 
hypoxi och ett barn (14 %) svår hypoxi. Hos barnen med apgar poäng > = 8 efter 5 min hade 
148 barn (78 %) normalt pH, 33 (17 %) hypoxi och 10 svår hypoxi. Vid apgarbedömning 
efter 10 min postpartum var det inget av barnen som hade sju poäng eller mindre. Hos barnen 
med apgar poäng = > 8 efter tio minuter, var det 152 barn (77 %) som hade normalt pH, 35 
(18 %) hade hypoxi och 11 (6 %) av barnen hade svår hypoxi. Av de nyfödda med normalt 
pH var det 49 barn som behövde någon form av åtgärd efter förlossningen. Av de barnen med 
hypoxi krävde 15 åtgärd och sju av barnen med svår hypoxi. Av de barnen som behövde 
någon form av åtgärd var det 41 (40 %) där kvinnan hade fått Petidin under förlossningen och 
sex (2 %) barn erhöll antidot. 62 (60 %) av barnen som behövde åtgärd hade inte kvinnan fått 
Petidin. Av de barn som med behov av åtgärd var 16 (16 %) prematura, 73 (72 %) var 
fullgångna och 13 (13 %) var överburna. Det var 22 barn som föddes efter inducerad 
förlossning som vägde mellan 1000-2499 gram. I denna grupp avslutades förlossningen som 
PN i 14 av fallen och fick ett komplicerat förlossningsavslut i åtta av fallen.  161 barn föddes 
med en födelsevikt mellan 2500 – 3999 gram efter PN och 51 efter förlossning med 
komplicerat avslut. Vidare var det 41 barn som vägde mellan 4000-5500 gram och som 
föddes efter PN och 30 efter komplicerat förlossningsavslut.  
 
För de barn som förlöstes som tvilling nummer två fanns en vidd i vikt mellan 1606 och 3384 
gram med en medelvikt på 2608 gram. Totalt nio navelartärpH fanns registrerade med en vidd 
mellan pH 7,01- 7,33, där medelvärdet på pH var 7,24. Av de barn som kom som tvilling 
nummer två, hade två barn sju respektive åtta i apgar poäng efter fem minuter. Fyra hade nio 
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och resterande åtta barn hade tio Apgar poäng efter fem minuter. Efter tio minuter hade ett 
barn åtta poäng i Apgar, två hade nio poäng och resterande barn hade tio poäng.   
 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), påtalar vikten av att bedriva en 
evidensbaserad vård. Det innebär att använda bästa tillgängliga praxis ur vetenskaplig 
synpunkt, ha klinisk kunskap och att utgå från den enskilde patientens situation och önskemål. 
För att fastslå vilka metoder som är bäst behövs vetenskaplig utvärdering av den vård som 
bedrivs (SBU- kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, hämtad 091209). Att studera ett 
relevant område för att försöka förbättra patientvården och patientsäkerheten är, enligt Polit 
och Beck (2008) det första steget att försäkra sig om att forskningen är etisk hållbar. Enligt 
Ejlertsson (2003), är det vanligt att använda sig av retrospektiva observationsstudier för att 
kartlägga olika områden inom vården. Författarna ansåg således denna kvantitativa metod 
som mest lämplig, i syftet att utforska och utvärdera den vård som bedrevs inom området 
induktion, utan att störa eller manipulera vården, vilket skulle ha kunnat påverka resultatet. 
Metoden ansågs således ge bästa möjliga förutsättningar för att ge en rättvis bild av 
verksamheten som bedrevs och kanske bedrivs i dagens läge.  
 
Journaler kan inte granskas på anonymt sätt, men insamlad patientinformation behandlades 
konfidentiellt. Författarna avidentifierade i enighet med Polit och Beck (2008), patientdata vid 
insamlingen och inmatningen i SPSS. Denna lista blev således anonym för utomstående. 
Listor över statistik och den lista författarna upprättade över inkluderade inducerade kvinnor 
hölls inlåst på kvinnokliniken när de inte användes. Författarna har under hela tiden haft hand 
om skåpnyckeln. Handlingar innehållande patientidentitet kommer att förstöras så snart 
studien är klar, enligt etiska principer (Polit & Beck, 2008). Vidare är författarna bundna till 
(1980:100) sekretesslagen (Raduu, 2009). 
 
Författarna valde att exkludera förlossningsinduktioner gjorda på grund av IUFD, då dessa 
riskerade att orsaka bias i resultatet. Vidare exkluderades två patienter ur studien på grund av 
oklar journalföring.  I den ena journalen fanns en läkaranteckning om planerad induktion, men 
inga klara induktionsåtgärder kunde ses i någon av journalerna. Det fanns inte heller någon 
diagnoskod för induktion, utan patienterna var enbart ikryssade som inducerade i 
förlossningsliggaren. I det andra fallet var det olika uppgifter angivna i induktionsjournalen 
jämfört med patientjournalen i Cambio Cosmic. Ytterligare 15 kvinnor, angivna som 
inducerade i förlossningsliggaren exkluderades då de antingen var felaktigt angivna som 
inducerade men visade sig ha en spontan förlossningsstart, där ingen induktionsåtgärd kunde 
spåras eller också då åtgärden var gjord i värkförstärkande syfte efter spontant startad 
förlossning. Det finns ingen garanti för att samtliga under år 2009, inducerade kvinnor med 
levande foster har inkluderats i studien. Författarna försökte dock finna samtliga inducerade 
kvinnor genom att sökning av statistik från Cambio Cosmic, i förlossningsliggaren samt i 
induktionsjournaler.  
 
Största delen av datainsamlingen gjordes när båda författarna var närvarande, vilket 
upplevdes som en styrka.  Vid oklar information och journalföring har författarna diskuterat 
sinsemellan för att komma till konsensus och samla in den information som tolkats som mest 
rimlig. Att patientdata tolkas av barnmorskestudenter skulle kunna ifrågasättas, eftersom 
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barnmorskor inte har rätt kompetens att bedöma indikationer, metoder och åtgärder vid 
induktion, vilket åligger läkarna. Följden av detta kan ha lett till ett snedvridet eller felaktigt 
studieresultat.  För att begränsa det undersökta ämnet och försäkra sig om att för studien 
relevanta variabler användes, kunde författarna innan datainsamlingen började, med fördel ha 
vänt sig till en expert inom induktionsområdet för rådgivning.  
 
Författarna valde att enbart använda huvuddiagnosen för att minska risken för snedfördelning 
och felaktigt resultat. För datainsamling angående tid för induktionsåtgärder låg 
induktionsjournalen och journaltext i Cambio Cosmic till grund. Om induktionsjournal inte 
stämde med journaltext i Cambio Cosmic, valdes att samla in data från patientjournalen i 
Cambio Cosmic. När det både fanns en anteckning från barnmorska och obstetriker, 
insamlades den tid för åtgärd som barnmorskan angivit eftersom sistnämnda ofta då hade 
utfört åtgärden. I de fall där det var oklart om kvinnan var i aktivt värkarbete eller inte när en 
induktionsåtgärd utfördes, söktes information (två av tre kriterier för aktiv förlossning enligt 
socialstyrelsen/WHO) i journaltext i Cambio Cosmic, FV1 och partogram. I de fall när 
partogram upprättats och angiven tid för aktivt värkarbete på FV1 låg före tid för åtgärden, 
ansågs åtgärden inte vara en induktion och exkluderades. I de fall då variabelinformation inte 
kunde spåras i journalen, kom dessa att redovisas som oklart eller bortfall i studieresultatet. 
Det finns en risk för bias i studieresultatet eftersom det inkluderade patientklientelet inte på 
något sätt är homogent. Likaså finns det många faktorer som författarna inte har tagit hänsyn 
till i detta arbete, som kan ha haft inverkan på studieresultatet. Möjligen kan tyckas att 
studiens syfte var för brett i förhållande till kursens omfattning (15 poäng). Författarna skulle 
eventuellt ha kunnat smalna av syftet för att få mer djup i studien och tid till att analysera 
studieresultatet. Dock anser författarna att vald metod var rätt och således till hjälp för att 
delvis uppnå studiens syfte. Författarna valde att redovisa resultatet deskriptivt och gjorde 
således inga djupare sambandsanalyser. Det var första gången författarna gjorde en empirisk, 
kvantitativ studie, sökte etiskt tillstånd, samlade in data och arbetade i SPSS. Dessutom hade 
författarna en begränsad tid för att färdigställa materialet och det kan så här i efterhand kanske 
ifrågasättas om tiden för att hitta samtliga inducerade patienter, göra datainsamlingen och 
analyser, disponerades på bästa möjliga sätt.  
 

Resultatdiskussion 
Riksgenomsnittet för förlossningsinduktionerna har ökat från 8,1 % 1990 till 13,2 % 2007 
(Socialstyrelsen, 2009). I den här studien visade resultatet att 16,2 % av förlossningarna var 
inducerade år 2009, vilket var dubbelt så många jämfört med riksgenomsnittet 1990 och över 
2007 års riksgenomsnitt. Antalet induktioner kan bero på en tillfällighet, men kan också vara 
en konsekvens av det som MacKenzie (2006) beskriver som ökad kunskap inom obstetrik och 
förlossningsvård, eller patienternas ökade förväntningar på en positiv förlossningsutgång och 
ökade krav på delaktighet och självbestämmanderätt. Är det så att den västerländska 
sjukvården, allteftersom forskningen går framåt och övervakningen blir säkrare, normaliserar 
åtgärder som induktion? När går kvinnans delaktighet i vården över till absurdum? Är det 
etiskt försvarbart att utföra en åtgärd bara för att det är möjligt och vidare, är det etiskt riktigt 
att låta bli att utföra en åtgärd som är möjlig? Enligt både MacKenzie (2006) och de gällande 
vårdrutinerna på aktuell kvinnoklinik (2008-09-16), bör det finnas en klar indikation för 
induktion och även en risk vid kvarhållen graviditet.  Resultatet påvisade att vattenavgång var 
den vanligaste indikationen för induktion under år 2009, vilket inte överensstämmer med det 
MacKenzie (2006) beskriver, att överburenhet och hypertonikomplikationer är de vanligaste 
indikationerna för induktion. Av de kvinnor som inducerades på grund av överburenhet på 
förlossningsavdelningen där studien genomfördes, var det 10 av 11 omföderskor och 16 av 21 
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förstföderskor som vid induktionsstart hade uppnått graviditetsvecka 42+0, socialstyrelsens 
(2001) gräns för överburenhet. Nyare studier påvisar, enligt Norwitz et al. (2007), en mer 
liberal inställning till induktion och rekommenderar igångsättning för normala graviditeter om 
de övergår graviditetsvecka 41+0. Författarna är av uppfattningen att barnmorskor i Sverige 
har en tämligen unik yrkesroll, med fullt ansvar för den normala graviditeten och 
förlossningen. I övriga länder tycks obstetrikern i högre grad ansvara för förlossningsvården, 
vilket kan resultera i att de medicinska interventionerna ökat. Frågan är hur 
barnmorskeprofessionen kommer att se ut i framtiden. I nuläget ska barnmorskan stödja och 
stärka den gravida kvinnans tillit till sin egen förmåga att bära fram graviditeten och senare att 
klara förlossningen. Håller vården, i och med ett ökat sjukdomsperspektiv, på att tappa 
konceptet om att graviditet och förlossning i de flesta fallen är någonting normalt och friskt? 
Det kan spekuleras i om det är patientens ökade inflytande över sin egen vård eller om det är 
sjukvårdens rädsla för de ökade anmälningarna i kombination med ökad obstetrisk kunskap, 
som lett till de ökade interventionerna.  
 
Författarna ansåg att det fanns brister i journalföringen och emellanåt olika budskap, t.ex. 
olika angivna induktionsindikationer och avsaknad av totalt BS. I en av patientjournalerna 
fanns ingen läkaranteckning alls angående ordination på induktionsmetod eller bedömning av 
kvinnans obstetriska status etc. De patientansvariga barnmorskorna hade inte heller gjort 
någon anteckning om vilken läkare som ordinerat induktionen och som var ansvarig 
obstetriker när barnmorskan utförde induktionsåtgärden. Det stod dock helt klart att 
förlossningen inducerats och patienten skrevs ut med en diagnoskod på att induktionen var 
utförd. Författarna ställer sig frågande till detta förfarande och anser att barnmorskan ställer 
sin legitimation och sin professionella trovärdighet på spel om det skulle hända någonting i 
liknande fall. Barnmorskan står här som ensam ansvarig för induktionen eftersom det inte 
finns någon läkaranteckning. Av de totalt 306 inducerade kvinnorna under år 2009 gick det att 
utläsa BS i 240 (78 %) fall i journaltexten. Cervixstatus ska, enligt vårdrutinerna på 
avdelningen (Abelson, 2008-09-16), ligga till grund för val av induktionsåtgärd. Avsaknad av 
sådan viktig information drabbar även patienten, eftersom det i dessa fall blir omöjligt att 
bedöma induktionsprogressen vid personalskifte. Vidare försvårar en bristande journalföring 
granskning och utvärdering av verksamheten, vilket enligt SBU (091209), är viktigt för att 
effektivisera och utveckla den vård som bedrivs.   
 
Studien visade att det totalt under året 2009 gjordes 383 upprepade induktionsförsök, där man 
i 155 av fallen (40 %) inte följde riktlinjerna angående tidsangivelserna för ny bedömning och 
åtgärd i upprättade PM. Detta strider, enligt författarna, mot de direktiv som socialstyrelsen 
(2001) påbjuder om att patienten inte ska utsättas för skadlig eller ineffektiv vård utan ska 
vårdas på basis av det som har evidens och är vetenskapligt beprövat.  I denna studie framkom 
att 196 (82 %) av 240 kvinnor hade ett mycket omoget eller omoget cervixstatus vid 
induktionsstart. Klinikens rekommendationer är att inducera med vaginalt minprostingel vid 
BS <=5 (Abelson, 2008-09-16). Samtliga kvinnor med BS =<2 inducerades med vaginalt 
Minprostin och denna grupp hade den längsta tiden från primär induktion till partus. En av 
anledningarna till detta resultat kan vara att den övervägande gruppen med BS <=2 utgjordes 
av förstföderskor (57 %), vilka enligt Faxelid et al. (2001) har mindre eftergivlig vävnad i 
cervix. Författarna ponerar att det skulle, åtminstone i de fall där cervix är mycket omogen 
(BS <=2), vara av värde att behandla med intracervikalt prostaglandin, vilket 
rekommenderades av Ekman-Ordeberg (Kaplan et al. 2009). Om denna metod verkligen 
kräver mindre läkemedelsmängd och således ger mindre biverkningar torde det även ge bättre 
förutsättningar för kvinnan att hantera situationen.  
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I klinikens PM (Abelson, 2008-09-16) står skrivet att en ny obstetrisk bedömning med 
eventuell ny åtgärd ska göras sex timmar efter att Minprostin har administrerats. För att få en 
klinisk relevans i resultatet sattes tidsgränsen på sju timmar i denna studie. Resultatet 
påvisade att endast 44 (40 %) av de totalt 170 kvinnorna åtgärdades inom denna tidsram och i 
21 (12 %) fall gjordes nästkommande åtgärd efter 21 timmar. Detta strider mot gällande 
vårdrutiner där det står att induktionsplan och åtgärder ska följas (Abelson, 2008-09-16), 
vilket bör innebära att vårdrutinerna kring behandling och behandlingstider bör följas och att 
kvinnan bör kunna räkna med att bli förlöst och också inom en rimlig tid. I ett fall fick 
kvinnan vaginalt Minprostin som femte induktionsåtgärd, vilket innebär en behandlingstid på 
över ett dygn, även under förutsättning att rekommenderade tider hålls. Vidare står skrivet i 
kvinnoklinikens vårdrutiner (Abelson, 2008-09-16), att kvinnor ska induceras på klar 
indikation. Kartläggningen påvisade att en kvinna fick fyra Minprostingel administrerade, 
men då cervixmognad inte uppnåddes skickades kvinnan hem. En läkare hade tagit beslut om 
induktion, vilket torde ha varit på vag indikation eftersom behandlingen inte slutfördes. Det 
kan spekuleras i vilket förtroende denna kvinna får för vårdpersonalen och den sjukvård som 
bedrivs på kliniken. Kunde denna kvinna lita på barnmorskan när hon väl kom i aktiv 
förlossning och hade det misslyckade induktionsförsöket mer långtgående följder såsom 
rädsla för ny graviditet och att utsättas för liknande behandling nästa gång. Det ställer i så fall 
höga krav på barnmorskan på mödrahälsovården och försvårar möjligheten att etablera en 
tillitsfull, djupare kontakt.  
 
Enligt de diagnoskoder för medicinsk och mekanisk induktion (0610A & 0611A) som finns i 
Cambio Cosmic är målet att från primär induktion, förlösa inom 48 timmar.  Kartläggningen 
påvisade att ju mognare cervix status var vid första induktionsförsöket desto kortare tid tog 
det till partus. Övervägande delen med snabb cervixmognad och förlossning var omföderskor, 
vilket stämmer överens med det som beskrivs i Faxelid et al. (2001), om att vaginala 
omföderskor har en mer eftergivlig cervix än förstföderskor, vilket kan leda till ett kortare 
mognads- och öppningsskede. Det tycktes även som om tiden från första induktion till aktiv 
förlossning, den så kallade latensfasen, hängde samman med tiden från aktiv fas till partus. De 
kvinnor som hade en lång latensfas hade således även en längre aktiv förlossning och ju 
längre latensfasen var desto större var även risken för att förlossningen skulle avslutas med 
komplicerat förlossningsutfall, vilket var fallet för framför allt förstföderskor. Av de 
inducerade förlossningarna avslutades 18 % med sectio, vilket kan jämföras med totalantalet 
sectio på 17,5 % för samma landsting två år tidigare (Socialstyrelsen, 2009). Studien påvisade 
att det var flest förstföderskor och kvinnor med tidigare sectio, i den grupp där förlossningen 
avslutades med sectio. Detta kan stämma överens med tidigare gjorda studier där de jämförde 
förlossningsutfallen mellan inducerad och spontant startad förlossning och resultatet i de 
studierna visade att förstföderskor löper större risk för sectio än omföderskor (Boulvain et al., 
2001, Dublin et al., 2000, Maslow & Sweeney, 2000). I Maslow och Sweeney (2000) sågs 
även en ökad risk för omföderskor som tidigare var sectioförlösa. Författarna upplever att 
ökad arbetsbelastning och nedskärningar kan påverka så att kvinnorna får mindre stöd av 
barnmorskan, vilken mer och mer måste prioritera sina arbetsuppgifter och ta tag i det som är 
mest akut. Att vara tillgänglig, sitta ner och samtala med sina patienter tycks idag mer ses som 
en lyx och inte som en naturlig del i god omvårdnad. Kartläggningen visade att 
induktionsprocessen emellanåt avbröts för att kvinnan skulle få vila, vilket går emot de 
vårdrutiner (Abelson, 2008-09-16) som finns på kliniken. Skulle det således vara bättre för 
kvinnorna om PM angående metod och åtgärder följdes? Rimligen skulle flertalen kvinnor ha 
kortare latensfas än idag, vilket enligt denna studie kunde innebära en kortare aktiv 
förlossning och bättre förutsättningar för ett normalt förlossningsavslut. Författarna är 
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medvetna om att det finns flera faktorer som kan påverka kvinnans fysiska och psykiska 
välbefinnande och att det är mycket individuellt om kvinnan kan slappna av och vila. 
 
Totalt 76 (25 %) kvinnor fick Petidin antingen som syfte att slappna av för att sova eller under 
aktiv förlossning som smärtlindring. I Olofsson (2003), står beskrivet att detta läkemedel kan 
ha allvarliga konsekvenser för det nyfödda barnets andning. Resultatet visade att sex av de 
305 barn som föddes som singlar eller tvilling ett, fick antidot mot Petidin direkt efter 
framfödandet och i ytterligare två av fallen misstänktes att barnet var något påverkat av 
läkemedlet. Dessutom var det 40 % av barnen, vars moder erhållit Petidin under 
förlossningen, som behövde någon form av åtgärd efter förlossningen. I detta resultat kan 
andra faktorer ha inverkat som kan ha legat till grund för behovet av extra tillsyn för barnet.  
 
Av vad som framkommit i andra studier (SFOG, 2008) och som även visas i resultatet i denna 
studie kan man inte dra några slutsatser om barnets välmående och den stress barnet utsatts 
för under förlossningen enbart genom att titta på apgar score. Övervägande andel barn mådde 
enligt apgar score bra efter förlossningen, trots att en del hade hypoxi eller svår hypoxi. 
Socialstyrelsen (2001) påtalar vikten av att ta navelsträngsblodprov på samtliga barn i syfte att 
utvärdera avslutad förlossning och driva vården vidare. Eftersom det var ett stort internt 
bortfall (35 %) där pH-värdet inte var ifyllt i journalen, kan inte författarna uttala sig om och 
generalisera angående fetal hypoxi.  
 
 

SLUTSATS 
 
Författarna är medvetna om att vårdrutiner, patientklientel och personalbemanning är 
föränderligt, vidare att det inte går att generalisera och helt applicera resultatet från en 
retrospektiv studie på den aktuella verksamheten. Resultatet bör dock till viss del vara 
applicerbart på studieortens kvinnoklinik. Trots att samtliga insamlade variabler inte 
bearbetades fullt ut, anser författarna att resultatet visade på fynd som kan vara 
förlossningskliniken med dess personal till gagn:  
 
* Flertalet interna bortfall talar sitt eget tydliga språk om att dokumentationen bör förbättras.  
 
* De humanitära indikationerna beskrevs såsom de journalfördes, vilket kan öka reflektionen 
över varför förlossningsinduktionen utförs. Detta med tanke på att PM påtalar att induktion av 
förlossning enbart bör göras om det innebär en risk att invänta spontant värkarbete. 
 
* Vid de inducerade förlossningarna frångicks i 40 % av fallen, de PM som finns angående 
induktionsåtgärder. Författarna anser att rutiner i förekommande fråga bör ses över för att 
arbetet ska bedrivas utifrån evidens och att kvinnorna inte ska riskeras att utsättas för skadlig 
eller ineffektiv vård. Resultatet visade att handlingsberedskapen vid bedömning och utförande 
av ny åtgärd behöver effektiviseras, vilket kanske hade kunnat lösas genom ett ökat 
tvärprofessionellt samarbete.  
 
* Kartläggningen visade att övervägande andel förlossningar avslutades som partus normalis. 
Dock tenderade förlossningarna att få ett komplicerat förlossningsutfall om tiden från första 
induktionsförsök till etablerat värkarbete översteg 18 timmar, vilket enligt författarna kan vara 
av intresse och bör tas i beaktande inför ny bedömning och eventuellt upprepad 
induktionsåtgärd.  
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Studier från olika kliniker med samma syfte och tillvägagångssätt som denna, hade varit av 
intresse för att jämföra hur vården av de inducerade kvinnorna bedrivs, hur klinikerna sköter 
journalföringen samt i vilken utsträckning PM åtföljs. Det skulle kunna säkra och förbättra 
förlossningsvården ytterligare. Det hade även varit av intresse att undersöka hur barnmorskor 
upplever arbetsbelastning och ansvarsfördelning vid inducerade förlossningar. Dessutom 
skulle det vara av vikt att utföra en studie kring huruvida barnmorskans närvaro under 
induktionen påverkar kvinnornas välbefinnande och förlossningsupplevelse, för att på bästa 
sätt stötta den inducerade kvinnan i hennes förlossningsarbete. Slutligen hade mer ingående 
studier rörande Petidin kunnat utröna hur frekvent läkemedlet används, om effekten på 
modern blir den önskade och hur barnet påverkas. Detta för att kunna hjälpa den födande 
kvinnan att få bästa möjliga vård. 
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Bilaga 1.1 

 
Variabler som låg till grund för datainsamlingen  
 
 
 
 
Karakteristika 
 
Ålder                                                                                        yyyy 
Föderska                                                Förstföderska/Omföderska 
Tidigare vaginalförlöst                                                           ja/nej 
Tidigare sectioförlöst                                                             ja/nej 
Graviditetsvecka 
Inskriven                                                                  dd-mmm-yyyy 
Utskriven                                                                 dd-mmm-yyyy 
 
 
Induktionsindikationer 
 
Överburenhet 
Preeklampsi 
Tillväxthämning 
Duplex 
Diabetes 
Oligohydramnios 
Förlossningsrädsla 
Övriga induktionsindikationer 
Definition av övriga indikationer 
 
 
Induktionsmetoder 
 
Totalt Bishop score 
Primär induktionsmetod  
Sekundär induktionsmetod 
Tredje induktionsmetod 
Fjärde induktionsmetod 
Femte induktionsmetod 
Sjätte induktionsmetod 
Sjunde induktionsmetod 
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Bilaga 1.2 
 
Förlossningsförlopp 
 
Tid för primär induktionsmetod                                    dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Tid för sekundär induktionsmetod                                dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Tid för tredje induktionsmetod                                     dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Tid för fjärde induktionsmetod                                     dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Tid för femte induktionsmetod                                     dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Tid för sjätte induktionsmetod                                      dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Tid för sjunde induktionsmetod                                    dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Tid för etablerat värkarbete                                           dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Tid för krystskede                                                         dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Tid för partus                                                                dd-mmm-yyyy  hh:mm 
Infusion syntocinon som värkstimulerande 
Infusion syntocinon som induktionsmetod 
Inget syntocinon givet 
EDA                                                                                                         ja/nej 
 
 
Maternellt förlossningsutfall 
 
PN 
VE 
Tång 
Sectio 
Partus cum haem 
Anledning till sectio 
Blödningsmängd                                                                                  <=499ml 
Blödningsmängd                                                                               500-999ml 
Blödningsmängd                                                                           1000-1499ml 
Blödningsmängd                                                                           1500-1999ml 
Blödningsmängd                                                                                >=2000ml 
Bristningsgrad     I och II 
Bristningsgrad  III och IV 
Ingen bristning att suturera 
Placentalösning                                                                                         ja/nej 
 
 
Fetalt förlossningsutfall 
 
Apgarscore 5 min 
Apgarscore 10min 
navelartärpH 
barnvikt 
Apgarscore 5min                                                                                    tvilling II 
Apgarscore 10min                                                                                  tvilling II 
navelartärpH                                                                                           tvilling II 
Barnvikt                                                                                                  tvilling II 
Petidin                                                                                                           ja/nej 
Åtgärd 
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Bilaga 2                                                      
            Tid från första induktionsförsök till partus 
 

 
< = 6:00 h  

( n=57 ) 
6:01-12 h 
( n=105 ) 

12:01-18 h 
( n=54 ) 

18:01-24 h 
( n=19) 

24:01-48 h 
( n=56 ) 

>48 h 
 ( n=14) 

Paritet       
förstföderska ( n=147 ) 19% 40% 61% 84% 63% 71% 
omföderska ( n=158 ) 81% 60% 39% 16% 37% 29% 
       
Maternell ålder       
< = 34 år ( n=220 ) 53% 71% 80% 84% 86% 64% 
> = 35 år ( n=85 ) 47% 29% 20% 16% 14% 36% 
       
Gestationsålder ( n=57 ) ( n=105 ) ( n=53 ) ( n=19 ) ( n=55 ) ( n=14) 

32+0 - 36+6  ( n=23 ) 10% 9% 8% 10% 4% 0% 
37+0 - 41+6 ( n=254 ) 86% 87% 83,00% 63% 80% 93% 
42+0 - 43+0 ( n=26 ) 4% 4% 9% 27% 16% 7% 
       
Bishop score ( n=42 ) ( n=73 ) ( n=45 ) ( n=16 ) ( n=52 ) ( n=12) 

Mycket omoget 0-2 (n=60 ) 5% 10% 33% 31% 42% 75% 
Omoget 3 - 5 ( n=136 ) 43% 68% 62% 56% 54% 25% 
Moget 6 - 10  ( n=44 ) 52% 22% 5% 13% 4% 0% 
       
Induktionsindikation ( n=57 ) ( n=105 ) ( n=54 ) ( n=19 ) ( n=56 ) ( n=14) 

Överburenhet ( n=32 ) 4% 6% 13% 26% 18% 14% 
Preeklampsi ( n=41 ) 12% 9% 6% 16% 27% 29% 
Tillväxthämning ( n=7 ) 4% 2% 4% 0% 2% 0% 
Duplex ( n=10 ) 5% 5% 0% 5% 0% 7% 
Diabetes ( n=10 ) 3% 2% 11% 0% 0% 0% 
Oligohydramnios ( n=39 ) 7% 13% 20% 11% 12% 7% 
Förlossningsrädsla ( n=5 ) 0% 3% 4% 0% 0% 0% 
Övriga indikationer (n=161) 65% 60% 42% 42% 41% 43% 
       
Förlossningsutfall       
PN ( n=206) 86% 85% 76% 63% 38% 29% 
Kompl förlossn.utfall (n=89) 14% 15% 24% 37% 62% 71% 
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Bilaga 3. 
   Tid från etablerat värkarbete till partus 

 

 
 <= 6:00 tim 
   ( n=196 ) 

6:01 – 12 tim  
     ( n=66 ) 

12:01 – 18 tim 
       ( n=8 )                       

18:01 – 24 tim 
        ( n=4 ) 

Paritet     
Förstföderska ( n=126 ) 34% 76% 88% 75% 
Omföderska ( n=148 ) 66% 24% 12% 25% 
Maternell ålder     
<= 34 år ( n=198 ) 67% 85% 88% 75% 
>= 35 år (n=76 ) 33% 15% 12% 25% 
Läkemedel under förl ( n=196 ) ( n=66 ) ( n=8 ) ( n=4 ) 

EDA ( n=89 ) 17% 65% 100% 100% 
Ingen EDA ( n=185 ) 83% 35% 0% 0% 
     
Inf. Synto värkförst. ( n=47 ) 12% 30% 25% 25% 
Inf. Synto ind.metod ( n=148 ) 52% 58% 75% 75% 
Ingen Inf. Synto given ( n=79 ) 36% 12% 0% 0% 
     
Petidin ( n=68 ) 17% 42% 37% 75% 
Ingen Petidin ( n=206 ) 83% 58% 63% 25% 
Maternellt förl.utfall     
PN ( n=208 ) 85% 58% 25% 25% 
Komplicerat förl.utfall ( n=66 ) 15% 42% 75% 75% 
     
manuell placentalösning ( n=14 ) 4% 8% 25% 0% 
ingen man. placentalösning (n=260) 96% 92% 75% 100% 
 ( n=193 ) ( n=65 ) ( n=7 ) ( n=4 ) 

blödning <= 499ml ( n=137 ) 56% 40% 29% 50% 
blödning 500 – 999ml ( n=103 ) 36% 46% 43% 0% 
blödning 1000 - 1499ml ( n=16 ) 4% 9% 14% 25% 
blödning 1500 - 1999ml ( n=7 ) 2% 3% 0% 25% 
blödning >= 2000ml ( n=6 ) 2% 2% 14% 0% 
Fetalt utfall ( n=196 ) ( n=66 ) ( n=8 ) ( n=4 ) 

vikt 1000 - 2499g ( n=20 ) 8% 6% 0% 0% 
vikt 2500 - 3999g ( n=190 ) 72% 68% 25% 25% 
vikt 4000 - 5500g ( n=64 ) 20% 26% 75% 75% 
     
apgar 5 min <= 7 (n=10) 3% 6% 12% 0% 
apgar 5 min >= 8  (n=264) 97% 94% 88% 100% 
 ( n=196 ) ( n=65 ) ( n=8 ) ( n=4 ) 

apgar 10 min <= 7 (n=0) 0% 0% 0% 0% 
apgar 10 min >= 8 (n=273) 100% 100% 100% 100% 
 ( n=115 ) ( n=48 ) ( n=8 ) ( n=2 ) 

nartärpH normalt 7,21-7,49 (n=133) 75% 81% 75% 100% 
nartärpH hypoxi 7,11-7,20 (n=32) 19% 19% 13% 0% 
nartärpH svår hypoxi 6,95-7,10 (n=8) 6% 0% 12% 0% 
 ( n=196 ) ( n=66 ) ( n=8 ) ( n=4 ) 

ingen åtgärd postpartum (n=196) 76% 62% 50% 50% 
antidot postpartum (n=6) 3% 0% 0% 0% 
barnbord postpartum (n=42) 10% 27% 25% 50% 
BUS (n=4) 2% 2% 0% 0% 
Neo (n=26) 9% 9% 25% 0% 


