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1 Utfall etter planlagte hjemmefødsler 
 
Avsnittet er basert på en publisert studie fra Tidsskrift for Den norske legeforening og som evaluerer resultater etter planlagte hjemmefødsler 
(Blix E, Øian P, Kumle M. Utfall etter planlagte hjemmefødsler. Tidsskr Nor Legeforen 2008:2436-9) (1). Dette er en systematisk oversikt som 
inkluderte tre studier med kontrollgruppe. Vi har oppdatert denne oversikten, og har funnet ytterligere fire studier som oppfylte 
inklusjonskriteriene (tabell 1). Felles for studiene er at de har kontrollgrupper av lavrisikofødende som planlegger sykehusfødsel, og at 
hjemmefødsel defineres som at kvinnen er selektert til hjemmefødsel det tidspunktet fødselen starter (såkalt ”attempted home birth”). Studier 
som inkluderer kvinner som har ønsket hjemmefødsel, men er selektert til sykehus i løpet av svangerskapet (såkalt ”booked home birth”), er 
ikke tatt med i denne oversikten. Studiene er fra vestlige land som Norge kan sammenlikne seg med. Tre av studiene er fra Canada, en fra USA 
og Canada, to fra Nederland og en fra Sverige. I noen provinser i Canada og i Nederland er det tverrfaglig enighet om kriterier for seleksjon til 
hjemmefødsler, og disse kriteriene følges. I to av de inkluderte studiene, en med data fra USA og Canada (2) og en fra Sverige (3), var omkring 
8-10 % av kvinnene før uke 37 eller etter uke 42.  I noen tilfeller ble tvillinger født hjemme, det er uklart om det dreide seg om uoppdagete 
tvillinger. Tabell 1 gir oversikt over studiene og resultatene. 
 

1.1 Maternelle utfall 
Ingen av studiene rapporterte maternelle dødsfall. En studie rapporterte tilfredshet hos de hjemmefødende, 97 % av kvinnene var svært fornøyd 
med fødselsopplevelsen (2). Risikoen for at fødselen ender med keisersnitt var signifikant lavere hos kvinner som planla hjemmefødsel i fem av 
studiene (2-6), En nederlandsk studie fant ingen forskjeller (7), og en studie rapporterte ikke keisersnitt (8). Fire av studiene fant signifikant 
færre operative vaginale forløsninger blant kvinner som planla hjemmefødsel (2-5), en studie fant ingen forskjeller (7), mens to ikke rapporterte 
dette utfallet (6;8). Studiene som rapporterte perinealrifter grad 3 og 4 fant også signifikant færre blant kvinnene som planla hjemmefødsel 
(3;4;6;9). Det ble også utført færre episiotomier på kvinnene som planla hjemmefødsel (2-4;7;9). To av studiene fant at de hjemmefødende 
hadde sjeldnere etterbyrdsblødning enn lavrisikokvinner som planla sykehusfødsel (4;6). 

 

1.2 Neonatale utfall 
Perinatal og neonatal dødelighet er så lav hos barn av lavrisikofødende at man må ha store studier for å kunne finne forskjeller mellom kvinner 
som planlegger hjemmefødsel og de som planlegger sykehusfødsel. I Norge var perinatal dødelighetsrate (PMR) hos alle lavrisikofødende 
0,6/1000 og neonatal dødelighetsrate (NMR) var 0,6/1000 (data fra årstabeller 2000-2008, Medisinsk fødselsregister). Lavrisikofødende er her 
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definert som kvinner som ikke har sykdommer i svangerskapet, ingen svangerskapskomplikasjoner, ikke tidligere keisersnitt eller operasjoner i 
livmoren, mellom uke 37 og 42, med ett foster i hodepresentasjon, spontan fødselsstart og det har ikke vært intrauterin fosterdød før fødselens 
start.  

Den eneste studien som er stor nok til å vurder dødelighet, er en nederlandsk studie som inkluderer over en halv million kvinner (8). De fant 
ingen forskjeller i perinatal dødelighet eller sykelighet. Alle de andre studiene er for små til å vurdere om det var forskjell i dødelighet blant 
hjemmefødende og sykehusfødende. De seks andre inkluderte studiene rapporterer PMR og/eller NMR, men studiene er for små til å kunne 
vurdere om det er forskjeller mellom de som planlegger hjemmefødsel og de som planlegger sykehusfødsel. 

 

1.3 Data fra Norge 
En norsk studie undersøker fødselsutfall hos kvinner som har planlagt, og er selektert til hjemmefødsel ved fødselens start (Blix og 
medarbeidere, i manus). De hjemmefødende sammenliknes med en kontrollgruppe lavrisikofødende som føder på sykehus. Opplysninger om 
kontrollgruppa er hentet fra Medisinsk fødselsregister. Studien er i manus. Til sammen 1631 kvinner startet fødselen hjemme, og 
kontrollgruppen består av 16310 kvinner som ikke hadde sykdommer i svangerskapet, ingen svangerskapskomplikasjoner, ikke tidligere 
keisersnitt eller operasjoner i livmoren, mellom uke 37 og 42, med ett foster i hodepresentasjon, spontan fødselsstart og ikke intrauterin 
fosterdød før fødselens start. Det ble ikke sett signifikante forskjeller i andeler keisersnitt mellom de to gruppene. Derimot var det færre 
operative vaginale forløsninger, perinealrifter grad 3 og 4, episiotomier og blødninger >500 ml hos kvinnene som planla hjemmefødsel. 
Forskjellene var mest uttalt hos de flergangsfødende. Analysene ble gjort etter behandlingsintensjonsprinsippet, det vil si at utfallene hos 
kvinnene som startet fødselen hjemme, men ble flyttet til sykehus i fødselsforløpet og hvor fødselen fant sted på sykehus, er gjort rede for i 
hjemmefødselsgruppa. Analysene ble justert for potensielle konfunderende faktorer. Omkring en tredel av de førstegangsfødende og under 5 % 
av de flergangsfødende ble overflyttet sykehus i fødselsforløpet eller etter fødselen. 

1.4 Planlagt hjemmefødsel er forbundet med færre intervensjoner i fødselsforløpet 
Denne gjennomgangen viser at planlagt hjemmefødsel er forbundet med færre intervensjoner og komplikasjoner i fødselen, disse funnene er 
konsistente på tvers av studiene. Det er ikke funnet forskjeller i perinatal eller neonatal dødelighet i enkeltstudiene, men det finnes bare en 
studie som er stor nok til å vurdere dødelighet (8). 

Det er nylig publisert en systematisk oversikt og meta-analyse av 12 studier som sammenlikner utfall etter hjemmefødsler med sykehusfødsler 
(10). De 12 studiene omfatter til sammen 342 056 hjemmefødsler og 207 551 sykehusfødsler. Forfatterne har ikke skilt på såkalt ”booked” og 
”attempted” hjemmefødsel. De fant at planlagt hjemmefødsel var forbundet med færre operative forløsninger og komplikasjoner i 
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fødselsforløpet, og det ble ikke funnet forskjell i risiko for perinatal dødelighet mellom de to gruppene. En subgruppeanalyse som inkluderte 
seks av de 12 studiene fant at for barn uten misdannelser var det tre ganger høyere risiko for neonatal død dersom fødselen var planlagt 
hjemme. 23 av 15 633 barn hvor fødselen var planlagt hjemme og 14 av 31 999 barn hvor fødselen var planlagt hjemme, døde i 
neonatalperioden (OR 2,87, 95% KI 1,32-6,25). Studien har fått kritikk fra flere hold (11-13). Kritikken går bl a ut på at metoden for inkludering 
av studier til den systematiske oversikten ikke er godt nok beskrevet, at det ikke er innhentet ekstra opplysninger fra de inkluderte studiene, at 
en studie hvor det ikke var skilt på planlagte og ikke planlagte hjemmefødsler var inkludert (14), samt studier hvor risikofødende ble selektert til 
hjemmefødsel var inkludert (3;15).  En gruppe i Storbritannia er i gang med en ny systematisk oversikt (Mary Newburn, personlig meddelelse). 
Arbeidsgruppen har lest den systematiske oversikten grundig (10). Vi mener at resultatene angående neonatal dødelighet er betenkelige, men 
at kvaliteten på studien samt at det dreier seg om få hendelser og lite robuste funn gjør at man ikke kan trekke konklusjoner bare på grunn av 
denne studien.  

 Det er vist at det er sosioøkonomiske, demografiske og medisinske forskjeller mellom kvinner som velger hjemmefødsel og kvinner som velger 
å føde på sykehus (3;6;8;16). Kvinner som velger hjemmefødsel er oftere eldre, høyere utdanning, røyker sjeldnere, sjeldnere overvektig, oftere 
hjemmearbeidende og har flere tidligere fødsler enn kvinner som velger sykehusfødsler. Hjemmefødende er sannsynligvis ressurssterke 
kvinner som er innstilt på å mestre fødselsarbeidet uten bruk av medikamenter eller unødvendige inngrep. Jordmor og fødekvinne kjenner 
hverandre som regel på forhånd og under fødselen har jordmor bare denne ene kvinnen å konsentrere seg om. Dette er forbundet med færre 
inngrep og bedre utfall (17). En annen medvirkende årsak til færre intervensjoner og komplikasjoner er antakelig praksisen til jordmødre som 
bistår ved hjemmefødsler.  

 

1.5 Praksis ved hjemmefødsler. 
En norsk studie har utforsket praksis hos hjemmejordmødre (18). Det ble gjort dybdeintervjuer med 12 jordmødre som hadde bistått ved til 
sammen 1098 hjemmefødsler. Et kjerneelement i praksisen til jordmødrene var å skape ro omkring den fødende, og å forebygge og håndtere 
forstyrrelse under fødselen. Jordmødrene så på fødselen som et arbeid kvinnen måtte gjøre selv. Det var viktig at mor og barn kom gjennom 
fødselen uten skader eller men, og også at kvinnen hadde en god fødselsopplevelse. Det ble lagt stor vekt på hvordan kvinnen opplevde 
fødselen, jordmødrene mente at en dårlig opplevelse kunne skade kvinnen i lang tid framover, kanskje for resten av livet. En god og opplevelse 
kunne styrke kvinnen og påvirke hennes forhold til barnet i en positiv retning. Jordmødrene mente at for at fødselen skulle gå fram og at forløpet 
skulle bli best mulig, måtte kvinnen ”gå inn i seg selv”. Dette ble beskrevet som en endret bevissthetstilstand, hvor kvinnen var fullstendig 
konsentrert om fødselsarbeidet. Denne tilstanden kunne lett forstyrres ved f eks prat, mange mennesker til stede, filming, fotografering eller at 
kvinnen følte seg utrygg eler observert på en ubehagelig måte. Jordmor, kvinnen selv, barnefar/partner, eldre barn og andre fødselshjelpere 
eller pårørende kunne forstyrre fødselsforløpet.  Jordmødrene forebygget forstyrrelse gjennom informasjon og råd i svangerskapet, håndtere 
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forstyrrende personer under fødselen, oppmuntre kvinnen til f eks å være aleine en stund for å konsentrere seg om fødselsarbeidet og få 
mulighet til ”å gå inn i seg selv”. Jordmødrene selv beskrev at de gjorde sine observasjoner på indikasjon og ikke med bestemte tidsintervall, og 
at de passet på å gjøre undersøkelser når det forstyrret kvinnen minst. Denne typen praksis er antakelig en medvirkende årsak til færre inngrep 
i fødselsforløpet. 

 

 

 

Tabell 1. Oversikt over studer som sammenlikner utfall hos kvinner som planla hjemmefødsel med lavrisikofødende som planla sykehusfødsel 
 
Studie 
(ref) 

Hjemmefødende Kontrollgruppe  Utfall  
Hjemme vs. kontroll 

Om studien 

Studier inkludert i systematisk oversikt (1) 

Johnson & 
Daviss, 
2005 
USA og 
Canada (2) 

5418 (31,2 % P0) kvinner som planla hjemmefødsel 
med forventet termin i 2000.  

 

Registerdata fra 3 360 86 enkeltfødte i 
hodepresentasjon > 37 u i USA i samme 
tidsperiode. 

Keisersnitt: 200 (3,7%) vs. 
19,0% 
Operativ vaginal forløsning: 
89 (1,6%) vs. 24,2% 
Episiotomi: 116 (2,1%) vs. 
33,0% 
Stimulering: 498 (9,2%) vs. 
18,9% 
Induksjon: 519 (9,6%) vs. 
21,0% 
 
Overflyttet sykehus i 
fødselsforløpet: 546 (10,1%) 
Overflyttet etter fødsel, 
maternell indikasjon: 72 
(1,3%) 
Overflyttet etter fødsel, 
neonatal indikasjon: 37 
(0,7%)  

Prospektiv kohort. Data fra jordmødre 391 
jordmødre (”direct entry midwives”) 
autorisert av The North American Registry 
of Midwives. 

361 (6,7 %) >42 u, 77 (1,4 %) < 37 u. 93 
(1,7 %) setepresentasjon eller 
tvillingsvangerskap, uklart om de var 
uoppdaget eller planlagt som 
hjemmefødsel. 

Janssen et 
al., 2003 
BC, 
Canada (6) 

797 (lavrisikofødende (gravid med ett foster i 
hodepresentasjon, mellom 37 og 42 uker, uten 
medisinske sykdommer eller komplikasjoner i 
svangerskapet og ikke mer enn ett tidligere 
keisersnitt) og som fødte i perioden 01.01.98-
31.12.99. Andel P0 hos de som planla hjemmefødsel 

571 (58,1 % P0) lavrisikofødende oppfylte 
kriteriene for hjemmefødsel, men som planla 
fødsel på sykehus med jordmor som primær 
fødselshjelper. Dette var alle planlagte 
jordmorfødsler i provinsen. 

Keisersnitt 
førstegangsfødende: 45 
(11,2% vs. 51 (15,5%), 
forskjell 4,7% (95% KI 0,5-
7,9%) 
Keisersnitt 

Prospektiv kohort. Data fra jordmødre. 
Transportjournaler og sykehusjournaler ble 
sjekket 
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ved fødselens start er ikke oppgitt, men av de 864 
kvinnene som planla hjemmefødsel i uke 36, var 402 
(46,5 %) P0. 

 

 

flergangsfødende: 10 (2,2%) 
vs. 17 (7,1%), forskjell 4,9% 
(95% KI 2,6-7,2) 
Rift grad 3-4: 19 (2,2%) vs. 
26 (4,6%), forskjell 2,4% 
(95% KI 0,4-4,4) 
Etterbyrdsblødning (ikke 
definert): 38 4,4%) vs. 30 
(5,3%), forskjell 0,9% (95% 
KI -1,4-3,2) 
Stimulering av rier: 55 (6,4%) 
vs. 109 (19,1%), forskjell 
12,7% (95% KI 9,1-16,3) 
Epiduralanalgesi: 66 (7,7%) 
vs. 150 (26,3%), forskjell 
18,6% (95% KI 14,5-22,7) 
Apgarpoeng<7 etter 5 min: 
83 (10,4%) vs. 69 (12,3%), 
forskjell 1,9% (95% KI -1,5-
5,3) 
PMR: 3 (3,8/1000) vs. 0, 
forskjell 3,8/1000 (95% KI -
4,7-8,1/1000) 
NMR: 1 (1,3/1000) vs. 0 
Intrapartum dødelighet: 1 
(1,3/1000) vs. 0 
 
Overflyttet sykehus i 
fødselsforløpet: 145 (18,2%) 
Overflyttet sykehus etter 
fødsel, maternell indikasjon: 
15 (1,9%) 
Overflyttet sykehus etter 
fødsel, neonatal indikasjon: 
24 (3,0%) 

Wiegers et 
al., 1996 
Nederland 
(7) 

1140 (41,3 % P0) lavrisikofødende som fødte i to 
tidsperioder mellom 1990 og 1993. 

696 (53,0 % P0) lavrisikofødende som planla 
fødsel i sykehus. 

Keisersnitt 
førstegangsfødende: 14 (3,0 
%) vs. 15 (4,1 %), forskjell 
1,1 % (95% KI -1,4-3,6) 
Keisersnitt 
flergangsfødende: 1 (0,1 %) 
vs. 2 (0,6 %), forskjell 0,5 % 
(95% KI -0,4- 1,4) 
Operativ vaginal forløsning 
førstegangsfødende: 65 

Prospektiv kohort. Data fra jordmødrene 
og fra kvinnene.  

8 % ble ekskludert fra analysen fordi det 
ikke var fullstendige opplysninger. 
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(13,8%) vs. 109 (15,7%), 
forskjell 2,5% (95% KI -0,2-
2,4) 
Operativ vaginal forløsning 
flergangsfødende: 8 (0,2%) 
vs. 4 (1,2%), forskjell 0% 
(95% KI -1,4-1,4) 
Episiotomi: 353 (30,9%) vs 
277 (39,8%), forskjell 8,9% 
(95% KI 4,4-13,4) 
Overflyttet nyfødtintensiv: 85 
(7,5%) vs. 84 (12,1%), 
forskjell 4,6% (95% KI 1,7-
7,5) 
PMR: 4 (3,5/1000) vs. 2 
(2,9/1000), forskjell 0,5/1000 
(95% KI -5.0-5,9) 

Nye studier etter oppdatering i juli 2010 
 

Hutton et 
al., 2009 
Ontario, 
Canada (4) 

6.692 kvinner som planla hjemmefødsel mellom 
01.04.03 og 31.03.06. 2 293 var P0 (34%) og 206 
(3%) hadde tidligere keisersnitt. 
Lavrisikofødende mellom uke 37-43, kan ha ett 
tidligere keisersnitt. Kriterier for hjemmefødsler 
regulert av ”The College of Midwives of Ontario”. To 
autoriserte jordmødre bistår ved hjemmefødsler.  

6.692 lavrisikokvinner som planla fødsel i 
sykehus med jordmor. Tilfeldig utvalg fra 
13 424 kvinner, matchet for paritet og tidligere 
keisersnitt. To autoriserte jordmødre bistår ved 
jordmorledet sykehusfødsel. 

Keisersnitt: 348 (5,2%) vs. 
544 (8,1%), RR 0,64 (0,56-
0,73) 
Operativ vaginal forløsning: 
195 (2,9%) vs. 293 (4,4%), 
RR 0,67 (95% KI 0,56-0,80) 
Stimulering med oksytocin: 
551 (8,2%) vs. 878 (13,1%), 
RR 0,63 (95% KI 0,57-0,69) 
Episiotomi: 286 (4,3%) vs. 
393 (5,9%), RR 0,73 (0,63-
0,84) 
Rift grad 3-4: 99 (1,5%) vs. 
145 (2,1%), RR 0,68 (95% KI 
0,53-0,88) 
Blødning>1000 ml: 56 (0,8%) 
vs. 82 (1,2%), RR 0,68 
(0,49-0,96) 
Apgar<7 etter 5 min: 136 
(2,0%) vs. 165 (2,5%), RR 
0,82 (95% KI 0,66-1,03) 
(PMR ikke oppgitt) 
NMR: (0-28 dager): 3 
(0,5/1000) vs. 4 (0,6/1000)*  
 
Analysene ikke justert. 

Retrospektiv kohort. Registerdata fra ”The 
Ministry of Health database of midwifery 
care” både i hjemmefødselsgruppa og 
kontrollgruppa. 
 
12 kvinner (0,2%) i hjemmefødselsgruppa 
fødte barn i seteleie, det er ikke beskrevet 
om disse var uoppdaget. 17 kvinner 
(0,3%) i hjemmefødselsgruppa fødte før 
uke 37. Ellers var det ikke rapportert andre 
risikofødende i hjemmefødselsgruppa. 
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Gruppene svært like. 
 
Overflyttet sykehus i 
fødselsforløpet: 
P0: 638 (27,8%) 
P>1: 197 (4,5%) 
Overflyttet sykehus etter 
fødsel: 
P0: 66 (2,9%) 
P>1: 53 (1,2%) 
Operativ vaginal forløsning: 
P0: 166 (7,2%) vs. 221 
(9,6%), RR 0,77 (95% KI 
0,63-0,93) 
P>1: 28 (0,6%) vs. 72 
(1,6%), RR 0,39 (95% KI 
0,25-0,60) 
Keisersnitt: 
P0: 276 (12,0%) vs. 365 
(15,9%), RR 0,76 (0,65-0,87) 
P>1: 71 (1,6%) vs. 179 
(4,1%), RR 0,40 (95% KI 
0,30-0,52) 
 

de Jonge 
et al., 2009 
Nederland 
(8) 

31.707 kvinner (60,7%) av alle lavrisikokvinner) som 
planla hjemmefødsel i Nederland i perioden 01.01.00-
31.12.06. 
529.688 lavrisikofødende som mottok svangerskaps-
omsorg fra jordmor.  371.307 (60,7%) planla 
hjemmefødsel, 163.261 planla sykehusfødsel og hos 
45.120 (8,5%) var planlagt fødested ukjent.  
I Nederland har privatpraktiserende jordmødre 
svangerskapsomsorgen for lavrisikofødende, og 
bistår ved hjemmefødsel eller sykehusfødsel hos sine 
klienter.  
 

163.261 kvinner (30,8% av alle 
lavrisikokvinner)  som mottok 
svangerskapsomsorg fra jordmor og som planla 
sykehusfødsel.  Dersom kvinnen ønsker å føde 
på sykehus, er det de samme jordmødrene 
som bistår ved sykehusfødsel som ved 
hjemmefødsel. Barseltiden tilbringes hjemme, 
de samme jordmødrene følger opp. 
(45.120 kvinner (8,5% av alle lavrisikokvinner) 
hvor planlagt fødested var ukjent ved 
fødselsstart.) 

Intrapartum død: 99 
(0,3/1000) vs. 61 (0,4/1000), 
justert RR 0,97 (95% KI 
0,69-1,37) 
Intrapartum død+død første 
levedøgn: 148 (0,5/1000) vs. 
84 (0,5/1000), justert RR 
1,02 (95% KI 0,77-1,36) 
PMR (Intrapartum død + død 
første leveuke): 207 
(0,6/1000) vs. 116 
(0,7/1000),  justert RR 1,00 
(95% KI 0,78—1,27) 
Overflytting neonatal 
intensivavdeling: 540 
(1,7/1000) vs. 323 
(2,0/1000),  justert RR 1,00 
(95% KI 0,86-1,16) 
Analysene er justert for 
paritet, gestasjonsalder, 
mors alder, etnisk bakgrunn 

Nasjonale registerdata fra tre registre:  
1. Register fra 

primærhelsetjenesten (99% 
dekning) 

2.   
2. Obstetrisk register fra spesialisthelse-
tjenesten (100% dekning) 
3. Pediatrisk register fra 
spesialisthelsetjenesten (50% dekning) 
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og sosioøkonomisk status 
Janssen et 
al., 2009 
Canada (9) 

Alle kvinner som planla hjemmefødsel med registrert 
jordmor i BC i perioden 01.01.00-31.12.04,   
2889 kvinner. 1215 (41,9%) var førstegangsfødende. 
Lavrisikofødende, kan ha ett tidligere keisersnitt. 
I BC kan jordmødre bistå lavrisikofødende hjemme 
eller i sykehus.  

Alle lavrisikokvinner som planla sykehusfødsel i 
samme tidsperiode med jordmor (den samme 
jordmorkohorten som bistår ved 
hjemmefødsler). Til sammen 4752 kvinner, av 
disse var 2428 (51,1%) førstegangsfødende. 

Keisersnitt: 208 (7,2%) vs. 
498 (10,5%), RR justert for 
paritet: 0,76 (95% KI 0,64-
0,91) 
Operativ vaginal forløsning: 
86 (3,0%) vs. 344 87,2%), 
RR 0,41 (95% KI 0,33-0,52) 
Rift grad 3-4: 34 (1,2%) vs. 
137 (2,9%), RR 0,43 (95% KI 
0,29-0,63) 
Episiotomi: 84 (3,1%) vs. 
289 (6,8%), RR justert for 
paritet 0,49 (0,38-0,63) 
Elektronisk fosterovervåking: 
394 (13,6%) vs. 1992 
(41,9%), RR 0,32 (95% KI 
0,29-0,36) 
 
PMR: 0,35/1000 vs. 
0,57/1000, RR 0,61 (0,06-
5,88) 

Registerdata fra Perinatal Database 
Registry som registrerer alle fødsler i BC, 
Canada. 
 
 

Lindgren et 
al., 2008 
Sverige (3) 

897 kvinner som planla hjemmefødsel i Sverige i 
perioden 01.01.92-31.12.04. 229 kvinner (26%) var 
førstegangsfødende. 
 
 

Tilfeldig utvalg fra det svenske 
fødselsregisteret. 11.195 kvinner med ett foster 
i hodeleie, spontan fødselsstart, 
gestasjonsalder 37-42 uker. Geografisk 
matchet ettersom hjemmefødsler er mer vanlig 
i noen deler av landet. 

Keisersnitt: 22 (2%) vs. 776 
(7%), justert RR: 0,4 (95% KI 
0,2-0,7) 
Operativ vaginal forløsning: 
20 (2%) vs 1089 (10%), 
justert RR 0,3 (95% KI 0,2-
0,5) 
Rift grad 3-4: 3 (0,3%) vs. 
311 (2,7%), justert RR 0,2 
(95% KI 0,0-0,7) 
Episiotomi: 8 (1%) vs. 820 
(7%), justert RR 0,1 (95% KI 
0,0-0,2) 
Lav apgarskår (ikke 
spesifisert): justert RR 1,0 
(95% KI 0,4-2,2)  
 
Analysene er justert for 
paritet, røyk, BMI og 
nasjonalitet. Rift grad 3-4 i 
tillegg justert for epidural og 
bruk av oksytocin. 
 

Data fra kvinnene og fra fødselsregisteret.  
 
8 tvillingfødsler, 11 fødsler før uke 37 og 
79 fødsler etter uke 42 i 
hjemmefødselsgruppa 
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PMR: 1 (1,1/1000) vs. 6 
(0,5/1000), RR 1,8 (95% KI 
0,2-14,7) 
NMR: 2 (2,2/1000) vs. 7 
(0,6/1000), RR 3,6 (95% KI 
0,8-17,2) 

 

1.6 Referanser 
 

 1.  Blix E, Øian P, Kumle M. Utfall etter planlagte hjemmefødsler. Tidsskr Nor Legefor 2008;128:2436--9. 

 2.  Johnson KC, Daviss BA. Outcomes of planned home births with certified professional midwives: large prospective study in North America. 
BMJ 2005;330(7505):1416. 

 3.  Lindgren HE, Radestad IJ, Christensson K, Hildingsson IM. Outcome of planned home births compared to hospital births in Sweden 
between 1992 and 2004. A population-based register study. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;1-9. Tilgjengelig fra: PM:18607818 

 4.  Hutton EK, Reitsma AH, Kaufman K. Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by 
midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study. Birth 2009;36(3):180-9. Tilgjengelig fra: PM:19747264 

 5.  Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned 
hospital birth with midwife or physician. CMAJ 2009;181(6-7):377-83. Tilgjengelig fra: PM:19720688 

 6.  Janssen PA, Lee SK, Ryan ER, Saxell L. An evaluation of process and protocols for planned home birth attended by regulated midwives 
in British Columbia. J Midwifery Womens Health 2003;48(2):138-45. Tilgjengelig fra: PM:12686947 

 7.  Wiegers TA, Keirse MJ, van der ZJ, Berghs GA. Outcome of planned home and planned hospital births in low risk pregnancies: 
prospective study in midwifery practices in The Netherlands. BMJ 1996;313(7068):1309-13. Tilgjengelig fra: PM:8942693 

 8.  De Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC, Amelink-Verburg MP, Mol BW, Nijhuis JG, et al. Perinatal mortality and morbidity in a 
nationwide cohort of 529,688 low-risk planned home and hospital births. BJOG 2009;116(9):1177-84. Tilgjengelig fra: PM:19624439 



 

Oppdatert systematisk oversikt basert på artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening og som evaluerer resultater etter planlagte hjemmefødsler (Blix E, Øian P, Kumle M. 
Utfall etter planlagte hjemmefødsler. Tidsskr Nor Legeforen 2008:2436-9)     

         10 

 9.  Janssen PA, Saxell L, Page LA, Klein MC, Liston RM, Lee SK. Outcomes of planned home birth with registered midwife versus planned 
hospital birth with midwife or physician. CMAJ 2009;181(6-7):377-83. Tilgjengelig fra: PM:19720688 

 10.  Wax JR, Lucas FL, Lamont M, Pinette MG, Cartin A, Blackstone J. Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned 
hospital births: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2010; Tilgjengelig fra: PM:20598284 

 11.  Gyte G, Newburn M, Macfairlane A. Critique of a meta-analysis by Wax and colleagues which has claimed that there is a three-times 
greater risk of neonatal death among babies without congenital anomalies planned to be born at home. 2010. 

 12.  Janssen PA, Klein MC. Time for improved standards for studies of home birth. Am J Obstet Gynecol 2010;203(5):e11-e12. Tilgjengelig fra: 
PM:20579965 

 13.  Gyte G, Dodwell M, Macfarlane A. Editorials about home birth--proceed with caution. Lancet 2010;376(9749):1297. Tilgjengelig fra: 
PM:20951881 

 14.  Pang JW, Heffelfinger JD, Huang GJ, Benedetti TJ, Weiss NS. Outcomes of planned home births in Washington State: 1989-1996. Obstet 
Gynecol 2002;100(2):253-9. Tilgjengelig fra: PM:12151146 

 15.  Woodcock HC, Read AW, Bower C, Stanley FJ, Moore DJ. A matched cohort study of planned home and hospital births in Western 
Australia 1981-1987. Midwifery 1994;10(3):125-35. Tilgjengelig fra: PM:7639843 

 16.  Hildingsson IM, Lindgren HE, Haglund B, Radestad IJ. Characteristics of women giving birth at home in Sweden: a national register study. 
Am J Obstet Gynecol 2006;195(5):1366-72. Tilgjengelig fra: PM:16707081 

 17.  Hodnett E, Gates S, Hofmeyr G, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev 
2007;(3):CD003766. Tilgjengelig fra: PM:17636733 

 18.  Blix E. Avoiding disturbance: Midwifery practice in home birth settings in Norway. Midwifery 2010; 
 

 



Oppdatert systematisk oversikt basert på artikkel i Tidsskrift for den norske legeforening (Blix E, Øian P, Kumle M) om Hvor lenge kan en normal fødsel vare? Tidsskr 
Nor Legeforen 2008;105(1):77-9.         1 

Vedlegg 12.2 
Hvor lenge kan en normal fødsel vare?  
En systematisk oversiktartikkel Hvor lenge kan en normal fødsel vare? ble publisert i 2008 i Tidsskrift for Den norske legeforening (1). 
Artikkelen ble oppdatert i 2010, og det ble gjort nye søk og vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av retningslinjer for hjemmefødsler. 
 
Lærebøker: Det ble ikke gjort nye søk etter lærebøker ettersom vi ikke regnet med å finne ny kunnskap ved å gjenta søkene. 
 
Retningslinjer: I den systematiske oversikten var det vurdert syv retningslinjer (2-8) 
 
To av dem gjorde rede for fødselsvarighet (5;6)}. Det ble søkt etter nye eller oppdaterte retningslinjer (fra Norge, Sverige, Danmark og 
Storbritannia), søkene ble gjort 30.0710. Det ble ikke funnet nye retningslinjer. Veilederen fra Gynekologisk forening er blitt oppdatert, 
men inneholder ingenting om fødselsvarighet(9).  Søket etter vitenskapelige artikler ble oppdatert 23. -27. juli 2010. 
 
I tillegg til de opprinnelige kriteriene skulle studiene inkludere hovedsakelig friske kvinner med forventet normal fødsel (1). Andel 
oksytocinstimulering, andel kvinner med epidural skulle ikke overstige 50 % i studiepopulasjonene, andel kvinner indusert skulle ikke 
overstige 10 %. Søkene ble oppdatert i perioden 23. -27. juli 2010. 
 
Søkene etter vitenskapelige artikler ga 3134 treff. Etter gjennomgang av titler og abstrakter, ble 24 artikler vurdert i fulltekst.  
 
Fem av de 24 studiene som ble funnet under oppdateringen av søket ble inkludert i oversikten (10-14). Av studiene som var inkludert i 
den opprinnelige oversikten (1) ble fire ekskludert fordi flere enn 10 % av studiepopulasjonen var indusert, eller/og flere enn 50 % fikk 
epidural, eller/og flere enn 50 % ble oksytocinstimulert (15-18), og tre studier fra det oppdaterte søket ble ekskludert av samme årsak (19-
21). Tolv studier ble ekskludert fordi det ikke var gitt noen definisjon på fødselsfasene eller ikke skilte mellom første og andre fase (22-33) 
og to fordi de ikke redegjorde for fødselsvarighet (34;35). Det ble funnet 10 studier som inkluderte lavrisikofødende med spontan 
fødselsstart og der minst halvparten ikke fikk epiduralanalgesi eller ble stimulert med oksytocin.  
 

Tabell 1: Beskrivelse og kvalitetsvurdering av inkluderte retningslinjer og artikler 
 

Forfatter/tittel Nasjonalitet og omfang   
Enkin M, Keirse M J N C, Neilson J et 
al. A guide to effective care in 
pregnancy and childbirth. Oxford: 
Oxford University Press, 2000. 

 

Internasjonale retningslinjer, mest egnet for 
vestlige land. 
Oppsummering av forskningsbasert kunnskap på 
fagområdet. Beregnet for de som gir og mottar 
svangerskaps- og fødselsomsorg slik at de best 
mulig kan ta de riktige avgjørelsene. 

 

Kap 31, 32, 33 og 35. 
Systematisk referert til vitenskapelig 
litteratur, hovedsakelig til Cochrane-
databasen. Ikke referanser i selve teksten. 
På grunn av plassmangel er de fleste 
primærstudiene ikke referert, men det er 
oppgitt hvor referansene kan finnes. 

 
God 

Hvidman L, Kjærgaard H, Møller N et al. Danmark. Hele.  
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Dystoci i uddrivningsperioden. 
Guideline 2000. www.dsog.dk 
(20.05.2007). 

 

Retningslinje om behandling av langsom 
framgang i pressefasen. Beregnet for jordmødre 
og fødselsleger. 

 

Ikke gjort rede for søkestrategi eller 
vurderinger av kvalitet på studier. Ikke 
graderte anbefalinger. 

Middels 

Møller N, Hvidman L, Kjærgaard H et al. 
Dystoci i udvidelsesfasen. Guideline 
1999. www.dsog.dk (20.05.2007). 

 

Danmark. 
Retningslinje om behandling av langsom 
framgang i åpningsfasen. Beregnet for 
jordmødre og fødselsleger. 

 

Hele. 
Ikke gjort rede for søkestrategi eller 
vurderinger av kvalitet på studier. Ikke 
graderte anbefalinger. 

 
Middels 

NICE. Intrapartum care: care of healthy 
women and their babies during 
childbirth. London: National Institute for 
Health and Clinical Excellence, 2006 
(draft). www.nice.org.uk (20.05.2007). 

 

Storbritannia. 
Retningslinjer om omsorg og behandling ved 
normale fødsler, 675 s. 
Beregnet for fødselsleger, anestesileger, 
jordmødre, annet helsepersonell som arbeider 
innen fødselsomsorgen, brukere og planleggere 
av helsetjenesten. 

 

Hele. 
Gjort rede for søkestrategi, kvalitet på 
inkluderte studier og anbefalingene er 
gradert ut fra kunnskapsgrunnlaget. 

 
God. 

Nordström L, Waldenström U. 
Handläggning av normal förlossning. 
Stockholm: Socialstyrelsen, 2001. 

Sverige. 
”State of the art”, forsøk på å sammenfatte 
kunnskapsgrunnlaget innen området normal 
fødsel, 66 s. 
Målgruppen er ikke definert, men målet er å 
stimulere til diskusjon og gi grunnlag for lokale 
retningslinjer. 

 

Hele. 
Ikke gjort rede for søkestrategi eller 
vurderinger av kvalitet på studier. Ikke 
graderte anbefalinger. 

 

 
Middels 

NGF. Veileder i fødselshjelp. Oslo: 
Norsk gynekologisk forening, 2008. 
www.legeforeningen.no  (30.07.10). 

 

Norge. 
Retningslinjer for fødselshjelp, kun elektronisk 
utgave. 
Beregnet for fødselsleger og jordmødre. 

 

Hele. 
Ikke konsekvent søkestrategi, og de 
inkluderte studiene er ikke alltid 
kvalitetsvurdert. Likevel gis det graderte 
anbefalinger. 

 
Middels 

WHO. Care in normal birth: a practical 
guide. Geneva: World Health 
Organization, 1996. 

Internasjonale. 
Retningslinjer om omsorg og behandling ved 
normale fødsler uavhengig av nivå på 
fødested/institusjon, 56 s. 
Beregnet for alle som arbeider innen området 
normale fødsler. 

Hele. 
Ikke gjort rede for søkestrategi. Anbefalinger 
gradert ut fra om praksisen er nyttig, 
skadelig, kunnskapsgrunnlaget ikke kjent 
eller praksiser som ofte brukes 
uhensiktsmessig. 

 
Middels 

 
Beskrivelse og kvalitetsvurderinger av de inkluderte studiene 
Forfatter/tittel Nasjonalitet, studiepopulasjon Studiedesign Kvalitet 
Albers L L, Schiff M, Gorwoda J G. The 
length of active labor in normal 
pregnancies. Obstet Gynecol 1996; 87: 
335-9. 

USA, vitenskapelig artikkel. 1473 lavrisikokvinner 
med spontan fødselsstart, 556 P0 og 917 P≥1 
som fødte spontant vaginalt og som ikke fikk 
epiduralanalgesi eller oksytocinstimulering. 6 % 

Prospektiv kohort. Utvalget er uklart 
beskrevet. 

Middels 
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 fikk episiotomi. 
Fase en definert som fra 3-4 cm til utslettet 
mormunn. 

Albers LL. The duration of labor in 
healthy women. J Perinatol 1999; 19: 
114-9. 

USA, vitenskapelig artikkel. 2511 lavrisikokvinner 
med spontan fødselsstart, 806 P0 og 1705 P≥1 
som fødte spontant vaginalt og som ikke fikk 
epiduralanalgesi eller oksytocinstimulering. 10 % 
fikk episiotomi. 
Fase en definert som fra 3-4 cm til utslettet 
mormunn. 

 

Prospektiv kohort. Tilfeldig utvalg fra alle 
som fødte i en definert tidsperiode. 

God 

Diegmann E K, Andrews C M, 
Niemsczura C A. The length of the 
second stage of labor in uncomplicated, 
nulliparous African American and 
Puerto Rican women. J Midwifery 
Womens Health 2000; 45: 67-71. 

 

USA, vitenskapelig artikkel. 373 afroamerikanske 
og 157 puertoricanske P0 som fødte ett barn ved 
termin og som fikk lett sedering eller ingen 
smertelindring under fødselen. Kvinnene var 
mellom 13 og 21 år (gjennomsnittsalder 17,4 år) 
og ble ivaretatt av jordmødre gjennom 
fødselsforløpet. Ingen opplysninger om 
episiotomi. 

 

Kohort. Uklart om den er prospektiv eller 
retrospektiv. Tilfeldig utvalg fra 2000 kvinner 
som fødte i en udefinert tidsperiode og som 
oppfylte inklusjonskriteriene. Risikostatus i 
populasjonen er uklart beskrevet. 

 

Middels 

Gross M M, Drobnic S, Keirse M J. 
Influence of fixed and time-dependent 
factors on duration of normal first stage 
labor. Birth 2005; 32: 27-33. 

Tyskland, vitenskapelig artikkel. 932 kvinner, 312 
P0 og 620 P≥1 med ukomplisert svangerskap 
som fødte ved termin hjemme eller i fødesenter. 
P0 med >17 t og P≥1 med >12 t varighet av 
åpningsfasen ble ekskludert. Fase en definert 
som fra regelmessige, smertefulle 
sammentrekninger til utslettet mormunn.  

 

Prospektiv kohort. Studiepopulasjonen er de 
som oppfylte inklusjonskriteriene av alle som 
fødte i en definert tidsperiode. 

God 

Jones M, Larson E. Length of normal 
labor in women of Hispanic origin. J 
Midwifery Womens Health 2003; 48: 2-
9. 

USA, vitenskapelig artikkel. 240 kvinner, 120 P0 
og 120 P≥1 som hadde spontan, ukomplisert 
fødsel av ett barn i bakhodepresentasjon ved 
termin og hvor tidspunktet for når mormunnen 
var 4 cm dilatert var kjent. Ingen ble indusert, fikk 
oksytocinstimulering eller regional anestesi. 1 % 
episiotomi. Fase en definert som fra 3-4 cm til 
utslettet mormunn, fase to som fra utslettet 
mormunn til fødsel. 

Retrospektiv kohort. Tilfeldig utvalg fra alle 
som fødte i en definert tidsperiode. 

Middels 

Nye artikler etter oppdatering juli 2010 
 
Forfatter/tittel Studiepopulasjon Studiedesign Kvalitet 
Hui J, Hahn PM, Jamieson MA, 
Palerme S. The duration of labor in 
adolescents. J Pediatr Adolesc 

Canada, vitenskapelig artikkel. Kvinner < 19 år 
som fødte mellom 2000 og 2005, med spontan 
fødsel (ikke indusert eller stimulert). 177 kvinner 

Retrospektiv kohort. I utgangspunktet alle 
kvinner < år som fødte ved Kingston 
General Hospital mellom 2000 og 2005. 

Middels 
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Gynecol. 2010 Aug;23(4):226-9. Epub 
2010 Apr 3. 

 
 

hadde spontan 1. fase og 125 spontan 2. fase. 
Av de 125 hadde 57 epidural (45,6%). Både 
første- og flergangsfødende. Start 1. fase 
definert som smertefulle kontraksjoner, slutt 
utslettet mormunn. Start 2. fase utslettet 
mormunn, slutt fødsel. 

Zhang J, Troendle J, Mikolajczyk R, 
Sundaram R, Beaver J, Fraser W. The 
natural history of the normal first stage 
of labor. Obstet Gynecol. 2010 
Apr;115(4):705-10. 

USA, vitenskapelig artikkel 26.868 kvinner som 
oppsøkte prenatal omsorg ved 12 sykehus i 
perioden 1959-1965. Ved termin, spontan 
fødselsstart, hodepresentasjon,  ikke 
komplikasjoner som avvikende hodeleie, 
placenta praevia, hypertensjon, 
navlesnorsframfall, eller uterusruptur. Kvinner 
som færre enn to vaginalundersøkelser i første 
fase eler aldri kom til 10 cm ble ekskludert fra 
analysen.  

 

Registerstudie, retrospektiv. Data fra The 
Natonial Collaborative Perinatal Project. 

Middles  

van Bogaert LJ Revising the primigravid 
partogram: does it make any 
difference? 
Arch Gynecol Obstet. 2009 
May;279(5):643-7. Epub 2008 Sep 6. 

Sør-Afrika, vitenskapelig artikkel. 1595 lavrisiko 
P0 ved termin, spontan fødselsstart, ett foster i 
hodepresentasjon. Epidural ble ikke gitt, og 
oksytocinstimulering var ikke standard 
prosedyre. 
Åpningstidens aktive fase definert som fra 
innleggelse i avdelingen (ved minimum 3 cm 
mormunn) til utslettet mormunn og trykketrang. 
Andre fase var definert som fra aktiv trykking til 
fødsel. 

Retrospektiv kohort. Gjennomgang av 
fullstendig utfylte partogram. Ikke gjort rede 
for hvor mange som ikke hadde fullstendig 
utfylte partogram. 

Middels  

Kashanian M, Javadi F, Haghighi MM. 
Effect of continuous support during 
labor on duration of labor and rate of 
cesarean delivery. nt J Gynaecol 
Obstet. 2010 Jun;109(3):198-200. Epub 
2010 Feb 12. 

Iran, vitenskapelig artikkel. 100 lavrisiko P0 (18-
34 år, svskuke 38-42, ett levende foster i 
hodepresentasjon, estimert fostervekt 2500-
3400g, mormunn 3-4 cm og med gode rier samt 
reaktiv innkomst-CTG) randomisert til enten 
kontinuerlig en-til-en omsorg (jordmor tilstede 
hele tiden, massasje, varmepakninger, mat, 
oppmuntring, øyenkontakt osv) eller ”standard 
care” (ikke enerom, ikke mat, ingen pårørende). 
Hhv 22 og 38% oksytocinstimulering, 8 og 24% 
keisersnitt. Første stadium definert som fra 3-4 
cm og gode rier til 10 cm, andre stadium fra 10 
cm til fødsel. 

RCT – uklart om det er fortløpende 
(consecutive) inklusjon. Ikke oppgitt om 
analysene er gjort blindet 

Middels 

Yildirim G, Beji, NK. Effects of pushing 
techniques in birth on mother and fetus: 
a randomized study. BIRTH 

Tyrkia, vitenskapelig artikkel. 100 lavrisiko P0 
(uten kronisk sykdom, 
svangerskapskomplikasjoner, mellom 38 og 42 

RCT – convenient inclusion, gjort to ganger i 
uka av forskeren. Ikke oppgitt om analysene 
ble gjort blindet. 

Middels  
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2008:35;25-30. svsuker og med forventet spontan fødsel og 
fostervekt estimert mellom 2500 og 3999 g) 
randomisert til å trykke i følge Valsalva-metoden 
(intervensjojnsgruppen) eller til spontan trykking 
(kontrollgruppen). Kvinnene i begge gruppene 
fikk først trykke aktivt når hodet var ferdigrotert 
og minst 1 under spinae. Hhv 12 og 6 % fikk 
oksytocinstimulering. Ingen fikk epidural. 
Fødselens andre fase var definert som fra 
utslettet mormunn til fødsel. 

 
Tabell 2 Varighet av fødselens faser beskrevet i inkluderte retningslinjer og artikler 

 
Forfatter/tittel Varighet av åpningsfasens latensfase Varighet av åpningsfasens aktive fase Varighet av 

utdrivningsfasen 

NICE, 2006 (16) 
 

Kan vare mellom 1,7 og 15 t hos P0 Kan vare opp til 18 t hos P0 og 12 t 
hos P≥1 

Inntil 3 t hos P0 og 
2 t hos P≥1 

Nordström & Waldenström, 2001 
(13) 

 

Inntil 20 t Ikke definert Ikke definert 

Albers et al., 1996 (19) Ikke vurdert Gjennomsnitt (SD): 
7,7 t (5,9) hos P0 og 5,7 t (4,0) hos 
P≥1 

 

Gjennomsnitt (SD): 
53 min (47) hos P0 
og 17 min (20) hos 
P≥1 

Albers, 1999 (20) Ikke vurdert Gjennomsnitt (SD): 
7,7 t (4,9) hos P0 og 5,6 t ( 4,1) hos 
P≥1 

Gjennomsnitt (SD): 
54 min (46) hos P0 
og 18 min (23) hos 
P≥1 

 
Diegmann et al., 2000 (21) Ikke vurdert Ikke vurdert Gjennomsnitt (SD): 

32 min (22,5) hos 
afroamerikanske og 
44 min (33,0) hos 
puertoricanske P0 

 
Gross et al., 2005 (25) Ikke vurdert Median (spredning): 

7,3 t (1,0-17,0) hos P0 og 3,9 t (0,5-
12,0) hos P≥1 

 

Ikke vurdert 

Jones & Larson, 2003 (23) Ikke vurdert Gjennomsnitt (SD):  Gjennomsnitt (SD): 
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 6,2 t (3,6) hos P0 og 4,4 t (3,4) hos 
P≥1 

54 min (47) hos P0 
og 22 min (28) hos 
P≥1 

 
Etter oppdatering juli 2010 
 
Forfatter Varighet av åpningsfasens latensfase Varighet av åpningsfasens aktive fase Varighet av 

utdrivningsfasen 
Hui et al., 2010 Ikke vurdert Gjennomsnitt (5-95 persentil) 

P0: 6,8 t (2,0-15,4) 
P≥1: 3,2 t (2,2-8,6) 

 

Gjennomsnitt (5-95 
persentil) 
P0 uten epidural: 
35 min (6-121) 
P0 med epidural: 
91 min (14-240) 
P≥1 uten epidural: 
9 min (2-73) 
P≥1 med epidural: 
17 min (4-55) 

Zhang et al., 2010 Ikke vurdert Gjennomsnitt (95 persentil) 
P0: 3,7 t (16,7) 
P1: 2,4 t (13,8) 
P1>: 2,2 t (14,2) 

Ikke vurdert 

van Bogaert, 2009 Ikke vurdert Gjennomsnitt (SD) 
P0: 288 min +148 

Gjennomsnitt (SD) 
P0: (n=1595): 47,4 
min +34,2 

Kashanian et al., 2010 Ikke vurdert Gjennomsnitt (SD) 
P0, kontinuerlig støtte: 169,9 min 
(76,3) 
P0, standard omsorg: 247,7 min (101) 

Gjennomsnitt (SD) 
P0, kontinuerlig 
støtte: 34,9 min 
(25,4) 
P0, standard 
omsorg: 55,3 min 
(33,7) 

Yildirim et al., 2008 Ikke vurdert Ikke vurdert Gjennomsnitt (SD) 
P0: 40,8 min (19,1) 

P0 er førstegangsfødende, P1 andregangsfødende, P≥1 andre- og flergangsfødende. SD er standardavvik.  
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Vedlegg 12.3 
 
 
Forslag til ferdighetstrening og akuttkurs for 
hjemmefødselsjordmødre 
 
 

• Regelverk og rammebetingelser  
 

• Resultater ved hjemmefødsler – nasjonalt og internasjonalt 
 

• En jordmors erfaring med hjemmefødsler 
 

• Dokumentasjon, utstyr og hjelpepersonell  
 

• Hva er god svangerskapsomsorg og seleksjonskriterier for planlagte 
hjemmefødsler 

 

• Rutiner for overflytting til og samarbeid med fødeavdeling  
 

• Kasuistikker fra hjemmefødsler – diskusjon 
 

• Forebygging og behandling av obstetriske blødninger 
 

• Operative forløsninger – spesielt vakuum/sete/skulderdystoci  
 

o teori og praktiske øvelser 
 

• Prinsipper for gjenoppliving av nyfødte  
o teori og praktiske øvelser 

 
 
  



Vedlegg 12.4 
 
Førstehjelp ved akutte hendelser 

  Teksten er fra Jordmorboka. Det er innhentet tillatelse fra Akribe forlag om å gjengi 
teksten. Henviser til Jordmorboka når det gjelder illustrasjonene.   
 

1.1 Håndtering av etterbyrdsblødning ved hjemmefødsel 

Det er viktig å diagnostisere unormal blødning tidlig etter fødselen behandling startes 
og kvinnen overflyttes før situasjonen er alvorlig. En blødning etter fødselen kommer 
enten fra placentasårflaten (atoniblødning) eller fra rifter i fødselskanalen. I sjeldne 
tilfeller kan blødningen skyldes koagulasjonsforstyrrelser. Uterusatoni er den vanligste 
årsaken til etterbyrdsblødning. 
 
Akuttiltak 

• Bestill ambulanse eller annen transport til sykehus 
• Hold kvinnen varm under transporten 

 
Samtidig gjøres/vurderes følgende tiltak 

• Gi 5 IE (internasjonale enheter) oksytocin intravenøst, dersom 
blødningsprofylakse ikke er gitt (kan gjentas)  

• Sørg for at kvinnen ligger med hodet lavt og beina høyt. 
• Kvinnen skal ha to grove perifere venekatetre 
• Medikamentell behandling vurderes og iverksettes 
• Blodtrykk, puls og bevissthetstilstand vurderes fortløpende 
• Gi intravenøs væske 
• Finn årsaken til blødningen 

 
Dersom placenta er forløst og det er atoniblødning 

• Vurder videre medikamentell behandling 
• Gi intravenøs volumerstatning 
• Vurder om kvinnens urinblære skal tømmes 
• Gjør utvendig eller bimanuell kompresjon av uterus (39.3) 
• Dersom kompresjon ikke hjelper, gjøres aortakompresjon (figur 39.4) 
• Gjør eventuelt tamponade av uterus 

 
Dersom placenta ikke er forløst og det er blødning 

• Vurder forløsning av placenta. 
• Inspiser placenta, kontroller at den er hel. Dersom placenta ikke er forløst 

og det er rimelig sikkert at blødningen kommer fra rifter, skal det ikke gjøres 
forsøk på å forløse placenta. Det kan i verste fall føre til ytterligere 
blødninger.  

 
Dersom en antar at blødningen kommer fra rift 

• Inspiser fødselskanalen, få hjelp eller hjelp til å holde kvinnens bein og 
eventuelt spekler for å få god oversikt  

• Sett på pinsetter eller underbind blødende kar.  
• Inspiser cervix uteri, bruk to ringtenger og gå systematisk rundt hele cervix 

uteri.  
 

Legemidler ved atoniblødning  
• Misoprostol tabletter 0,2 mg, to tabletter rektalt. Kan gjentas 2-4 ganger. 



• 50 IE oksytocin blandes i 500 ml isotont saltvann eller Ringer-acetat med 
infusjonshastighet 150 ml/t (eller etter vurdering av blødningens 
alvorlighetsgrad). Kvinnen bør ikke få mer enn 60 IE oksytocin til sammen. 

 
 

1.2 Håndgrep for å forløse placenta 

Kontrollert trekk i navlesnor (ingen figur): Trykk med fingrene over symfysen, samtidig 
som du trekker forsiktig i navlesnoren med den andre hånden. Vær forsiktig – dersom 
placenta ikke er løs, risikerer du at navlesnoren ryker, at placenta løsner delvis, og i 
verste fall uterusinversjon.  
 
Credés håndgrep (figur 39.1): Credés håndgrep skal bare forsøkes hjemme dersom 
det er en pågående blødning. Be kvinnen om å trekke pusten og deretter puste dypt ut. 
Bruk en eller begge hender og ta tak i uterus. Ha tommelfingrene på forsiden og de 
andre fingrene på baksiden og klem til. Forflaten og bakflaten av uterus skal trykkes 
mot hverandre, en skal ikke trykke nedover.  
 
Manuell uthenting av placenta (figur 39.2): Manuell uthenting skal bare i nødsfall gjøres 
uten narkose av jordmor, og bare i tilfeller der jordmor vurderer at kvinnens helse og liv 
er i overhengende fare dersom placenta ikke blir hentet ut. Manuell uthenting uten 
narkose eller epidural/spinal gjør svært vondt og kan føre til vasovagalt sjokk. 
 
Bruk hansker som går opp til albuene. Dersom en ikke har lange hansker eller steril 
frakk, gjøres kirurgisk håndvask av hender og underarmer dersom det er tid. Gå inn i 
vagina med høyre hånd, hold fingrene samlet som et kremmerhus og følg navlesnoren 
til placenta er lokalisert. Finn laterale kant av placenta (figur 39.2). Trykk med den 
utvendige hånden over abdomen for å øve mottrykk mot den hånden som er inne i 
uterus. Hold fingrene på den innvendige hånden tett sammen med håndflaten opp. 
Finn sjiktet mellom placenta og uterinveggen og bruk «sagebevegelser» med fingrene 
for å løsne placenta.  
 
Når placenta er helt løs, palperes innsiden av uterus for å undersøke om det er 
placentarester igjen. Ta hånden langsomt ut samtidig som du tar placenta med ut og 
trekker i navlesnoren med venstre hånd. Inspiser placenta nøye for å være sikker på at 
det ikke er rester igjen i uterus. Kvinnen skal ha oksytocininfusjon og 
antibiotikabehandling etter uthenting. 
 

1.3 Håndgrep for å stoppe atoniblødning 

Utvendig kompresjon av uterus (ingen figur): Trykk den ene hånden over symfysen 
med tommelfingeren på den ene siden og de fire andre fingrene på andre siden av 
nedre del av uterus. Trykk godt ned og grip om nedre del av uterus og løft den opp og 
fram. Grip om fundus med hele den andre hånden og trykk sammen slik at du holder 
om uterus med begge hender. Dersom blødningen stopper, fortsetter du å komprimere. 
Ikke slipp grepet ofte for å se om uterus er kontrahert, da risikerer du at kvinnen blør 
betydelig hver gang du slipper grepet. 
 
Bimanuell kompresjon av uterus (figur 39.3): Den ene hånden føres opp i fremre fornix 
og knyttes, mens den andre hånden griper omkring fundus og presser den fram. Uterus 
presses hardt sammen, og blødningen opphører forhåpentlig. 
 
Aortakompresjon (figur 39.4): Plasser knyttneven litt til venstre like over kvinnens 



navle. Med den andre hånden palperer du lyskepulsen. Trykk knyttneven hardt ned 
(figur 39.5). Kontroller lyskepulsen; den skal ikke kjennes. Dersom du kjenner 
lyskepulsen, er trykket ikke hardt nok, eller du har knyttneven plassert feil. Hold 
kompresjonen inntil blødningen er under kontroll, eller til kvinnen kan få kirurgisk 
behandling. 
 
Tamponade av uterus (ingen figur) Tamponade av uterus skal overveies av jordmor 
dersom blødning oppstår utenfor sykehus og kvinnen må transporteres. Forskjellige 
ballongkatetre er brukt, som Sengstaken-Blakemores øsofaguskateter og Rüschs 
urologiske hydrostatiske ballongkateter. Kondom knyttet på en slange fra et IV-sett ved 
hjelp av suturtråd er også beskrevet brukt med godt resultat {Akhter, 2003 1491 /id}.  
 
Prosedyren skal gjøres sterilt. Kateteret føres opp i uterus, og ballongen fylles med 
inntil 500 ml kroppsvarm, isoton, steril saltoppløsning. Bruk en 100 ml sprøyte for å 
fylle ballongen, ha en klemme for å kunne stenge av kateteret når sprøyten skal fylles 
på ny. Ballongen er tilstrekkelig fylt når du kan palpere den over symfysen og den så 
vidt er synlig i cervix uteri. Dersom kvinnen skal transporteres, skal kateteret 
stabiliseres ved at det legges inn en vaginaltampong eller store kompresser i vagina. 
 

1.4 Uterusinversjon 

Akutt uterusinversjon er en sjelden komplikasjon som kan oppstå i etterbyrdsfasen. Tre 
grader av inversjon er beskrevet {Boyle M, 2002 1423 /id}: 
 
Grad 1: Inkomplett inversjon. Fundus er vrengt, men ligger innenfor cervix uteri. 
Grad 2: Fundus stikker ut av cervix uteri. 
Grad 3: Komplett inversjon. Fundus uteri står ved perineum. Dersom fundus er synlig 
utenfor vagina, kalles det uterinprolaps. 
 
Årsaker til uterusinversjon kan være trekk i navlesnoren før placenta er løs fra fundus. 
Andre disponerende faktorer kan være kort navlesnor, placenta accreta, atoniblødning, 
stort barn eller tvillinger. 
 
Symptomer er smerte og sjokk. Sjokk er forårsaket av nevrogene stimuli og 
hypovolemi, vanligvis på grunn av blødning. Dersom placenta ikke er løs, er det ikke 
nødvendigvis blødning. Tilstanden kan altså være kombinert med alvorlig blødning, og 
tiltak ved uterusinversjon gjøres i så fall samtidig med tiltak ved blødning. 
 
Akuttiltak 

• Bestill ambulanse eller annen transport til sykehus 
• Forsøk manuell reposisjon raskest mulig (figur 39.5). Dersom placenta ikke 

er forløst, skal uterus reponeres med placenta på plass 
• Kvinnen bør få tokolyse før reposisjon 
• Etter reposisjon gis oksytocininfusjon 
• Behandle blødning 

 
Manuell reposisjon av uterus (figur 39.5) Dersom placenta ikke er løs, skal uterus 
reponeres med placenta på plass. En må absolutt ikke prøve å fjerne placenta fra en 
invertert uterus. Grip om fundus med hånden, før den opp i vagina gjennom cervix 
uteri, knytt neven og press uterus i normal posisjon. Hold uterus i posisjon inntil det har 
vært en kontraksjon, for å hindre at uterus faller ned igjen. 
 



1.5 Skulderdystoci 

Det fins ingen enhetlig definisjon på skulderdystoci. Tilstanden er definert som at 
skuldrene ikke kommer spontant eller etter et lett drag i fosterhodet, at de ikke kommer 
på neste ri etter at hodet er født, eller at de ikke er forløst innen ett minutt etter at hodet 
er født (8). Det er beskrevet tre grader av skulderdystoci {Boyle M, 2002 1423 /id}: 
 

1. Et stort barn med normale rotasjoner som ikke forløses spontant eller ved lett 
drag i hodet. 

2. Unilateral dystoci, der bakre skulder er kommet ned i bekkenhulen, mens 
fremre skulder sitter fast bak symfysen. 

3. Bilateral dystoci, der bakre skulder er over promotoriet og fremre skulder sitter 
fast bak symfysen. 

 
Akuttiltak 

• Legg eventuelt episiotomi (det er diskutert om hvor godt det hjelper). 
• Gjør McRoberts manøver. 
• Gjør Woods manøver (figur 39.8). 
• Få kvinnen over på alle fire og gjør Woods manøver igjen. 
• Gjør omvendt Woods manøver (figur 39.9). 
• Dersom rotasjonsforsøk ikke lykkes, gjøres nedhenting av bakre arm 

(figur 39.). 
 
Håndgrep ved skulderdystoci 
Det viktigste ved skulderdystoci er å få skuldrene over i skråvidden. Bruk aldri 
fundustrykk. 
 
McRoberts manøver (ingen figur) Sørg for at kvinnen ligger flatt eller nesten flatt på 
ryggen. To hjelpere tar tak i kvinnens bein og flekterer dem så mye som mulig, 
samtidig som knærne hennes trykkes inn mot brystet. Dette gjør at bekkenutgangen 
blir videre. En av hjelperne trykker hardt ned og skrått like over symfysen for at fremre 
skulder kan komme under symfysen. Trykk fra fosterets ryggside og hold trykket i 30–
60 sekunder. Barnet kan forløses ved hjelp av trekk ned og fram.. Vær forsiktig med for 
kraftig trekk, det kan gi pleksusskade. 
 
Woods manøver (figur 39.8a) To fingre plasseres foran bakre skulder, barnet roteres 
180 grader slik at bakerste skulder kommer fram under symfysen (figur 39.8). Deretter 
kan en som regel forløse barnet på vanlig måte. Dersom kvinnen står på alle fire, vil 
bekkenutgangen være litt videre. 
 
Omvendt Woods manøver (figur 39.6 b) Ved omvendt Woods manøver plasseres to 
fingre bak bakre skulder (figur 39.9), og barnet roteres 180 grader, slik at bakerste 
skulder kommer fram under symfysen. 
 
Nedhenting av bakre arm (figur 39.7) Før hånden opp bakerst i fødselskanalen, finn 
bakre underarm og trekk den fram og ut ned over barnets bryst og ansikt, slik at bakre 
skulder forløses. Denne manøveren fører ofte til humerusfraktur. 
 
Andre metoder (ingen figur) Fremre clavicula kan brekkes ved at en trykker hardt med 
to fingre mot clavicula. Dersom det lykkes, vil skulderdiameteren bli mindre, og barnet 
kan forløses på vanlig måte. 
 
Observasjoner av mor og barn etter skulderdystoci  
Mor og barn overflyttes sykehus for observasjon. Barnet kan være asfyktisk etter en 
skulderdystoci og må behandles. Det må observeres om frakturer i clavicula og 



humerus har oppstått, og for skader i n. plexus brachialis og n. phrenicus. Kvinnen kan 
ha fått sfinkterskade eller andre skader i fødselskanalen eller i urinblæra. Det kan 
utvikle seg hematom i vulva eller vagina, og i noen tilfeller kan spontan symfyseløsning 
oppstå.  

1.6 Framfall av navlesnor 

Framfall av navlesnor kan skje når det er plass til navlesnoren ved siden av 
foreliggende fosterdel, for eksempel ved fotpresentasjon, tverrleie, prematuritet, når 
forliggende fosterdel står høyt eller ved polyhydramnion. Framfallet skjer gjerne i 
forbindelse med spontan vannavgang eller amniotomi. Det kan være okkult, det vil si at 
navlesnoren ligger ved siden av forliggende fosterdel, men uten å kunne palperes i 
vagina. Dersom navlesnoren kommer foran forliggende fosterdel, kan den palperes i 
vagina eller være synlig utenfor. Navlesnoren vil vanligvis bli avklemt, og sirkulasjonen 
til fosteret opphører. Dersom navlesnoren faller utenfor vagina, kan avkjøling og 
uttørking føre til spasmer i blodkarene og dermed til opphørt sirkulasjon til fosteret. 
Behandlingen er først å sikre sirkulasjonen til fosteret ved å hindre at navlesnoren 
avklemmes, og deretter å forløse. 
 
Akuttiltak 

• Transporter kvinnen til sykehus, eller vurder om det er best å vakuumforløse 
først dersom forholdene ligger godt til rette for det. 

• Dersom navlesnoren er utenfor vagina: Samle den i hånden, før hånden 
opp i vagina og press forliggende fosterdel opp. 

• Gi eventuelt tokolyse. 
• Få kvinnen over i kne-albue-leie 
• Ved lengre transport kan det være best for kvinnen å ligge i stabilt sideleie 

med en pute under hofta. Skyv forliggende fosterdel opp under transporten 
og kjenn etter at det er puls i navlesnoren. 

• Forliggende fosterdel skal holdes oppe inntil barnet er forløst. Det betyr at 
jordmor presser imot under hele transporten, mens kvinnen blir løftet over 
på operasjonsbordet, og sitter på huk ved siden av operasjonsbordet og 
holder presset mens keisersnittet utføres. 

 

1.7 Asfyksi ved fødselen 

Selv om det er sjeldent, hender det at barnet er uventet dårlig ved fødselen. Jordmor 
og andre fødselshjelpere må kjenne til og kunne håndtere utstyr som brukes ved 
gjenoppliving. 
 
Akuttiltak 

• Bestill ambulanse eller annen transport til sykehus 
• Få noen til å starte tidsuret på en mobiltelefon slik at du vet hvor lenge 

barnet har vært asfyktisk og hvor lang tid behandlingen har tatt. 
• Tørk barnet godt og stimuler det, fjern våte håndklær og hold barnet varmt. 
• Hold barnets luftveier frie, sug nese og svelg dersom det er misfarget 

fostervann. 
• Dersom hjertefrekvensen er under 100 og barnet ikke puster, må det 

ventileres. Det vil da som regel komme seg. 
• Dersom hjertefrekvensen er under 60, startes ventilering og 

brystkompresjoner. 
 
Ventilering av nyfødte (figur 39.8). Sug barnet forsiktig, først i munn/svelg og deretter i 
nesen før ventilering starter. Barnet skal ligge med nakken lett ekstendert. Fikser 



masken ved hjelp av tommel- og pekefinger, og og løft samtidig barnets hake med 
langfingeren. Bruk den andre hånden til å håndtere ventilasjonsbagen. Dersom det ikke 
er maske tilgjengelig, ventileres barnet ved hjelp av munn-til-munn-metoden. Gap over 
barnets nese og munn samtidig.  
 
Gi tre åpningsventilasjoner (med 2–3 sekunders inspirasjonstid) og fortsett med 
overtrykksventilering i 30 sekunder. Vurder hjertefrekvensen. Er den fortsatt under 60, 
startes brystkompresjon i tillegg til ventilering, se under. 
 
Brystkompresjon (ingen figur) Grip om barnets overkropp med begge hender, slik at 
tommelfingrene dine møtes like over brystbeinet. Gi tre kompresjoner og én ventilering 
(3:1) i en hastighet som tilsvarer omkring 90 kompresjoner og 30 innblåsinger per 
minutt. 
 
Det beste er om én person ventilerer og en annen gir brystkompresjon. Dersom det 
bare er én person til stede, er det best å komprimere med peke- og langfingeren på 
den ene hånd mens en ventilerer med den andre hånden. Hold barnet varmt hele tiden. 
 
Vurder barnet hvert 30. sekund og fortsett inntil barnet har spontan respirasjon eller til 
barnet er overflyttet og andre overtar. 
 
Bruk av oksygen Det anbefales å starte med 21 % oksygen til nyfødte over 32 uker. 
Romluft fungerer også svært bra. Dersom det ikke er respons i form av høyere 
hjertefrekvens i løpet av 90 sekunder, anbefales det å øke oksygenkonsentrasjonen 
{Vento, 2010 1487 /id} 
 

1.8 Uoppdaget seteleie 

Uoppdaget seteleie regnes ikke som en alvorlig obstetrisk komplikasjon. Alle seteleier 
blir ikke oppdaget i løpet av svangerskapet, og det vil ikke alltid være tid til å overflytte 
kvinnen når seteleiet blir oppdaget. Jordmor må derfor være forberedt på å forløse 
barn i seteleie. 
 
Akuttiltak 

• Overflytt kvinnen til sykehus dersom det er tid 
• Dersom det ikke er tid til overflytting, bestill ambulanse i tilfelle barnet fødes 

med asfyksi (?) 
• Vent til navlen er født og forløs aktivt ved hjelp av Løvsets manøver 
• Dersom hodet ikke kommer spontant, forløs ved hjelp  

 
Følgende er tatt nesten ordrett fra jordmorboka s 494-5, forfatter er KÅ Salvesen. Vi 
må snakke med forlaget om dette er i orden {Salvesen KÅ, 2010 52 /id} 
 
”Vanlig fremhjelp”, inkludert Løvsets manøver (figur 37.4) Barnet fødes spontant til 
navlestedet, deretter forløses det aktivt. Beina fattes med tommelfingrene over barnets 
sete og de øvrige fingrene om lårene (figur 37.4). Ryggen føres til den siden som 
ryggen hadde ved gjennomskjæringen. Deretter dreies fosterkroppen 180 grader. 
Under de første 90 grader løftes kroppen til like over horisontalplanet, men senkes så 
kraftig under de siste 90 grader. Ved dette vil den tidligere bakre armen roteres opp 
mor symfysen og som regel falle spontant fram. Gjør den ikke det, kan armen oftest lett 
hentes ned. Deretter gjentas rotasjonen på nøyaktig samme måte i motsatt retning, slik 
at den andre armen forløses. Rotasjonsdreiningene kan om nødvendigvis gjentas noen 
ganger. En skal ikke overrotere slik at en ser barnets mage (mer enn 90 grader fra 
horisontalplanet). Når skuldrene er forløst, skal barnet ”henge etter hodet” og derved 



trekkes godt ned slik at bakhodet kommer under symfysen. En medhjelper kan trykke 
over symfysen slik at hodet kommer ned. Når en deretter løfter barnet til 
horisontalplanet og over det, vil hodet ofte forløses spontant. 
 
Mauriceau-Smellie-Veit-manøver (figur 37.5) Dersom hodet ikke kommer spontant, 
brukes Mauriceau-Smellie-Veit-manøver. En plasserer pekefingeren og langfingeren 
over barnets kinnben (ikke i munnen), men den andre hånden føres inn langs ryggen 
slik at fingrene danner et gaffelgrep over barnets nakke. Langfingeren øver et lett press 
på hodet, som ledes ut etter en linje som faller sammen med fødselskanalens akse. 
 
 



Vedlegg 12.5 
 
Planlagt hjemmefødsel – utkast til avtaleinnhold 
 
I det følgende finnes et forslag til forhold som kan fremgå av en avtale 

• vederlag 
• antall og tidspunkt for konsultasjoner under svangerskapet 

• at jordmor gir melding om termin til det sykehuset som den fødende ønsker 
å føde ved dersom hjemmefødsel likevel ikke kan gjennomføres 

• når jordmor skal være tilgjengelig - vaktberedskap 
• hvilke tjenester jordmor skal yte (bistand under fødsel, barselsomsorg, 

svangerskapsomsorg – omfang av dette) 

• hvilket utstyr som skal skaffes til fødselen og hvem som skal skaffe utstyr til 
fødselen 

• at jordmor følger den fødende til fødeinstitusjon dersom det blir nødvendig 
å overføre henne under fødselen 

 
Forslag til innhold i et informasjonsskriv/vedlegg om lovfestede rettigheter og 
lovpålagte plikter kan være 

• pasientens selvbestemmelsesrett (samtykkereglene) 

• pasientens rett til informasjon og medvirkning 

• jordmorens taushetsplikt 
• jordmorens plikt til øyeblikkelig hjelp  

• jordmorens plikt til å opptre forsvarlig, herunder rådføre seg med annet 
helsepersonell eller søke bistand/henvise til kvalifisert helsepersonell  

 
 


