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Arbeidet med en omfattende revisjon av veilederen startet i januar 2012 i regi av NGF’s Kvalitetsutvalg. Redaksjonskomiteen
rekrutterte deretter hovedforfatter og medforfattere til 50 kapitler. Noen kapitler er fjernet eller slått sammen, noen er nye (bla feber
under fødsel og hjertesykdom og graviditet/fødsel). Forfattere ble utvalgt etter faglig kompetanse, men det ble også lagt vekt på
geografisk spredning og at det skulle være med en lege i spesialisering i hvert kapittel om mulig.

Vi er imponert over den entusiasme, store arbeidsinnsats og kompetanse forfatterne har vist.

Vi har hatt et møte på Soria Moria konferansehotell der hovedforfattere for hvert kapittel var invitert, styret i NGF, Kvalitetsutvalget og
representanter fra Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret. Professor Niels Uldbjerg fra Aarhus snakket om veilederarbeidet i
obstetrikk i Danmark. Førsteamanuensis Per Olav Vandvik ved Kunnskapssenteret redegjorde for litteratursøk (pyramidesøk) og
fortalte om GRADE systemet for vurdering av kvalitet på evidens og styrke på anbefalinger. Vi har valgt å angi nivå for dokumentasjon
fra I-IV (se under), mens gradering av anbefalinger ikke lenger angis fra A-D, men som anbefaler (evt sterkt), anbefaler ikke, foreslår
eller forslår ikke, etter råd fra Kunnskapssenteret. I henhold til GRADE systemet er det viktig å skille avgjørelser vedrørende kvalitet på
evidens og styrke i anbefalinger. Høy kvalitet på evidens betyr ikke nødvendigvis sterke anbefalinger, og motsatt er det slik at sterke
anbefalinger kan bygge på lav kvalitet på evidens. GRADE systemet har ikke vært mulig å følge ved revisjon av alle kapitler i
veilederen da det er for ressurskrevende, men enkelte kapitler er basert på dette systemet. De fleste kapitler starter med
oppsummering av de viktigste anbefalingene og deretter redegjøres for søkestrategi. Forfatterne er anbefalt å legge vekt på
pyramidesøk, systematiske oversikter, meta-analyser og viktige primærartikler.

Vi håper at Veileder i fødselshjelp 2014 vil være til nytte og hjelp for fødselshjelpere og gravide/fødende. Hvis det oppdages feil, eller
ny kunnskap krever revisjon, ber vi om at kapittelansvarlig kontaktes (epost i hvert kapittel). Redaksjonskomiteen og Kvalitetsutvalget
kontaktes deretter.

Redaksjonskomiteen har hatt flere møter og jevnlig kontakt under arbeidet. Vi takker konsulent Turid Skjelstad Bakkevoll ved
Kvinneklinikken, UNN for kjempeinnsats når det gjelder koordinering og retting av manus slik at kapitlene designmessig er blitt så
ensartet som mulig. Vi takker styret i NGF og Kvalitetsutvalget for godt samarbeid. Vi håper at Veileder i fødselshjelp snart kan
foreligge som App for Android og iPhone.

Tromsø/Oslo/Bergen 11.02.14

Pål Øian Anne Flem Jacobsen Jørg Kessler

Hovedredaktør Medredaktør Medredaktør

Forord til Veileder i Fødselshjelp fra Leder NGF

Veileder i Fødselshjelp ble første gang utgitt 1995. Norsk Gynekologisk Forening er stolt over det kontinuerlige kvalitetssikringsarbeid
som munner ut i denne reviderte versjon! Arbeidet er tidkrevende men nyttig. Både prosessen med først felles Veilederseminar,
deretter kapittelansvarlige som sammen forfatter sitt kapittel men også sluttproduktet; den ferdige Veilederen som kan benyttes av oss
alle og sikre felles basis for vår behandling.

Vi vet at Veilederne blir benyttet både som oppslag når man har en konkret pasientnær problemstilling men også som utgangspunkt for
intern opplæring og når avdelingene skal utarbeide sine egne lokalt tilpassede rutiner.
Veilederne er veiledende dvs det kan være forhold ved pasienten eller lokalt i avdeling som tilsier at man ikke følger disse
retningslinjene. Hvis så er det en god regel å dokumentere i avdelingens egne rutiner hvorfor disse evt. er annerledes og i
pasientjournal begrunnelse for at man velger annen behandling.

Mange takk til hovedredaktørene Pål Øian, Anne Flem Jacobsen og Jørg Kessler som har beholdt oversikten og loset det hele stødig i
havn. Og mange takk til hver enkelt av dere som har brukt tid på å oppdatere dere på relevant litteratur og omsette dem til mest mulig
evidensbaserte retningslinjer for norsk fødselshjelp.

Takk til kvalitetsutvalgets leder Rolf Kirschner som stadig initierer prosessen forut for hver enkelt revisjon. Også takk til Den Norske
Legeforening som har bevilget kvalitetsmidler til dette formål.

Veilederne publiseres nå elektronisk på NGFs nettsider. Vi håper imidlertid også å få dem tilgjengelig som App innen kort tid.
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Bergen februar 2014

Jone Trovik
Leder NGF

Forord til Veileder i Fødselshjelp fra president Hege Gjessing

Til Norsk Gynekologisk Forening

Gratulerer med ny versjon av Veileder i Fødselshjelp. Mange har langt ned en betydelig mengde arbeid med denne reviderte versjonen
og dere har god grunn til å være stolte over produktet dere har skapt.

Norsk Gynekologisk Forening har i mange år utmerket seg med gode og klare retningslinjer og  faglige føringer. Dette har blant annet
hatt betydning for hvordan fødetilbudet ser ut i Norge og på den måten har dere vært viktige i arbeidet med å sikre et trygt tilbud av
høyeste kvalitet landet rundt.

Veiledere er sammen med faglig skjønn sikkerheten for godt arbeid og høy kvalitet. Veiledere gir trygghet i arbeidet fordi man har en
mal og et utgangspunkt å forholde seg til. Bruken av veiledere øker også mulighetene til å vise fram den høye kvaliteten på
pasientbehandlingen i Norge.

Arbeid med faglige retningslinjer er et møysommelig arbeid, som krever grundighet og tid. Det er et arbeid som aldri slutter, fordi faget
alltid vil utvikles og nye forandringer vil komme til.
Jeg er derfor imponert og takknemlig for at noen påtar seg å gjøre dette. Det har stor betydning for mange - både pasienter og
kolleger, og jeg vil på vegne av Legeforeningen takke alle dere som har bidratt til at denne reviderte veilederen nå er utgitt.

Hege Gjessing
President
Den norske legeforening

Svangerskapsomsorg

Bjørn Backe
Aase Serine Pay
Atle Klovning
Sverre Sand

Anbefalinger
Kvinner som planlegger graviditet bør starte med folattilskudd (Vit B9) 0,4 mg daglig (sterk anbefaling)
Alle gravide bør delta i svangerskapsomsorgen (sterk anbefaling)
Første kontroll bør skje i svangerskapsuke 8-12 (sterk anbefaling)
Kontrollene bør skje hos jordmor, fastlege eller i et samarbeid med begge (sterk anbefaling)
"Helsekort for gravide" bør anvendes, og kvinnen bør selv oppbevare helsekortet (sterk anbefaling)
Kontinuitet i omsorgen tilstrebes slik at kvinnen møter fagpersoner hun er kjent med (sterk anbefaling)
Hos friske gravide med ett foster anbefales et basisprogram med 8 kontroller til og med uke 40 (anbefaling)
Alle gravide bør rutinemessig undersøkes med ultralyd i uke 17-19 (sterk anbefaling)
Oppslutningen om svangerskapsomsorg, forbruksmønsteret, innholdet i omsorgen og resultatene bør rutinemessig følges opp (forslag)

Definisjon
Svangerskapsomsorg er den rutinemessige helsekontrollen av antatt friske gravide uten symptomer (screening), for å diagnostisere
sykdom eller kompliserende obstetriske tilstander som ikke gir symptomer, samt gi relevant informasjon om levesett, svangerskap og
fødsel.

I Norge er ansvaret for svangerskapsomsorg lagt til primærhelsetjenesten. Kommunene skal ha en plan for dette og har plikt til å tilby
jordmortjenester. Praktiserende spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer har i noen tilfelle også omsorg for normale friske
gravide.

Forekomst/epidemiologi
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Det er vel 60 000 fødsler årlig i Norge. Kvinner som fødte i år 2000, hadde i gjennomsnitt hatt 12 svangerskapskontroller, hvorav 44 %
av kontrollene ble utført av jordmor. Det var 2 av 1000 kvinner som fødte uten å ha vært til noen kontroll i svangerskapet1. Til tross for
at svangerskapsomsorgen er det største forebyggende folkehelseprogrammet, føres det ikke rutinemessig noen oversikter verken
over oppslutning, antall kontroller, innholdet i omsorgen som gis eller resultatene som oppnås.

Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen
Helsemyndighetene har to ganger utgitt nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorg, i 19842 og i 20053. Retningslinjene fra 2005
bygget på de kunnskapsbaserte engelske retningslinjene som ble utgitt av NICE (National Institute for Health and Care Excellence) i
2003. Disse retningslinjene vedlikeholdes rutinemessig, siste reviderte utgave4 som ble utgitt i 2008 ble justert i 2010, og ny revisjon er
planlagt i 2014. NICE har nylig utarbeidet en kvalitetsstandard for svangerskapsomsorg5 og det er også utgitt en oversikt over tiltak
som ikke anbefales6.

Det er ikke gjort kjent når Helsedirektoratet vil revidere retningslinjene for svangerskaps-omsorg, heller ikke når "Helsekort for gravide"
fra 1984 vil bli revidert.

Omfang, avgrensninger
Det foreliggende kapittel bygger på Helsedirektoratets faglige retningslinjer for svanger-skapsomsorgen fra 20053 samt de siste NICE
retningslinjer4. Det er ikke gjort eget litteratursøk. Dokumentasjonsnivå og gradering av anbefalingene er hentet fra disse to kildene3,4.
Kapitlet omhandler basisprogrammet for svangerskapsomsorgen, for friske enkeltgravide fram til termin. Detaljer om de enkelte
tiltakene er omtalt i andre kapitler i veilederen.

Organisering av svangerskapsomsorgen
Store randomiserte, kontrollerte studier tyder på at svangerskapsomsorgen best skjer i samarbeid mellom fastlege og jordmor (Ia).
Der det er behov for spesialistvurdering og eventuelt oppfølging bør kvinnen henvises til annenlinjetjenesten (praktiserende spesialist
eller svangerskapspoliklinikk). Kontinuitet gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, det vil si at man tilstreber at kvinnen møter samme
person ved kontrollene, fører til høyere tilfredshet (Ia).

Det er dokumentert at bruk av en strukturert journal av type "Helsekort for gravide" fører til bedre kvalitet på anamnesen (Ia). Når
kvinnen selv tar vare på helsekortet gir det større grad av tilfredshet og høyere grad av mestring hos den gravide (Ia). Den enkelte
lege/jordmor må i tillegg til å fylle ut helsekortet ha rutiner for å journalføre konsultasjonen.

Kontrolltall og intervall
Hos friske kvinner med ett foster og normale svangerskap anbefaler Helsedirektoratets retningslinjer3 et basisprogram med åtte
kontroller inklusive rutineultralyd til og med uke 40. Også i 1984 ble det anbefalt færre kontroller enn det klassiske opplegget med
kontroll hver måned i første trimester, deretter hver 14. dag og ukentlige kontroller siste måned2, men disse anbefalingene viste seg å
ha begrenset effekt på praksis1. Det er godt dokumentert at en slik reduksjon i kontrolltall i forhold til det klassiske kontrollopplegget kan
gjennomføres uten at resultatene blir dårligere (Ia), men redusert pasienttilfredshet oppstår (Ia).

Det er ikke gjennomført studier som gjør det mulig å fastslå den optimale kontrolltettheten på forskjellige tidspunkt i svangerskapet, slik
at det foreslåtte basisprogrammet (Tabell 1) bygger på de vanlige basisprogram i andre land samt faglige vurderinger (IV).

Tabell 1. Anbefalt3 kontrollintervall hos friske enkeltgravide
 Svangerskapsuke

Første kontroll 8-12

Rutineultralyd 17-19

Videre kontroller 24

 28

 32

 36

 38

 40

Første kontroll
Første kontroll i svangerskapet bør finne sted kort etter at graviditet er konstatert slik at informasjon om levevaner, alkohol, tobakk,



medikamentbruk blir gitt og nødvendige korreksjoner som seponering av skadelige medikamenter kan bli foretatt tidlig i svangerskapet
(III). De fleste kvinner oppsøker sin fastlege for den første kontrollen, ettersom som han/hun kjenner kvinnen fra før og kan bidra med
viktig informasjon på veien videre i svangerskapet. Noen kvinner velger å oppsøke jordmor på første kontroll, spesielt de som har gått
til jordmor i tidligere svangerskap. Evidensen taler tydelig for at kvinnen selv fritt kan velge om hun vil gå til fastlege og/eller jordmor
etter eget ønske. Viktigst er likevel at kvinnen sikres kontinuitet i oppfølgingen. Ved første kontroll skal kvinner med behov for
spesialistoppfølging (for eksempel diabetes) identifiseres og henvises.

Anamnese
Ved første svangerskapskontroll skal det tas opp en systematisk anamnese, hvor "Helsekort for gravide" tjener som sjekkliste. Bruk av
medikamenter er et viktig punkt, som må avklares i forhold til svangerskapet. Det er også viktig å registrere tidligere graviditeter og
deres utfall, eventuelt innhente epikriser. Relevante anamnestiske opplysninger skal noteres på helsekortet.

Serologisk screening
Ved første kontroll anbefales følgende prøver av alle (generell screening)

Hb – som screening for anemi
Rhesus og erytrocyttantistoffer (Ia) (se ”Immunisering”)
HIV (Ia)
Syfilis (Ia)

Hepatitt B (kapittel 12): I UK anbefales4 generell screening for hepatitt B (Ia). Dette er også etablert blant annet i Danmark og USA.
Argumentene for dette tiltaket er at selektiv screening er vist å være lite effektivt, og at smitteoverføring til barnet effektivt kan
forebygges. I Norge er det anbefalt selektiv screening basert på riskofaktorer3, men det kan være grunn til å vurdere rutinemessig
screening.

Følgende serologiske tester tas på indikasjon (selektiv screening), indikasjonene og oppfølging ved positive tester er omtalt i
spesifikke kapitler

Hepatitt C (se ”Virale infeksjoner hos gravide”) (Ib)
Rubella-antistoffer (se ”Virale infeksjoner hos gravide”) (Ib)

Andre undersøkelser
Asymptomatisk bakteriuri
Det er sannsynlig at behandling av asymptomatisk bakteriuri kan forebygge pyelonefritt4 (Ia), men en anbefaling om generell screening
avhenger av prevalensen i populasjonen. Forekomsten av asymptomatisk bakteriuri hos gravide er ikke undersøkt i Norge. Tar vi
utgangspunkt i svenske prevalenstall vil generell screening ikke være kostnadseffektivt. Helsedirektoratet anbefaler derfor selektiv
screening (urindyrkning) for asymptomatisk bakteriuri hos kvinner som har hatt hyppige urinveisinfeksjoner3, fordi denne
pasientgruppen har høyere prevalens av asymptomatisk bakteriuri. Vi støtter dette og mener at generell screening ikke bør anbefales
slik det nå er innført i UK4.

Klamydiatesting
I de norske retningslinjene3 er det anbefalt at gravide < 25 år testes for klamydia (kan skje i urinprøve), men det står at
kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til å anbefale screening. I de siste retningslinjene fra NICE4 anbefales ikke klamydiascreening i
svangerskapsomsorgen fordi det ikke er god dokumentasjon for at behandling påvirker svangerskapets prognose positivt.

Somatisk undersøkelse
Blodtrykk måles, urinundersøkelse på protein utføres. Hvis kvinnen er frisk, er ytterligere somatisk undersøkelse ikke nødvendig, men
gjøres på indikasjon. Rutinemessig gynekologisk undersøkelse anbefales ikke, heller ikke undersøkelse av mammae. BMI
(kroppsmasse-indeks) registreres og føres på helsekortet. Det er senere ikke nødvendig å måle vekt ved kontrollene dersom det ikke
er av behandlingsmessig verdi. Kvinnen orienteres ved første kontroll om tilbudet om rutineultralyd ved 17-18 uker. Kvinner som ved
termin vil være over 38 år, eller hvor det foreligger andre indikasjoner for fosterdiagnostikk, skal også ha tilbud om tidlig ultralyd (se
Kapittel 4 ”Ultralyd i den alminnelige svangerskapsomsorgen”).

Innholdet i de vanlige svangerskapskontrollene
SF-måling: Effektiviteten av symfyse-fundusmåling (SF-måling) for å prøve å påvise intrauterin vekstretardasjon er begrenset, det er rapportert
sensitivitet fra 15-30 %. Det er ikke utført kontrollerte studier som gjør det mulig å vurdere om rutinemessig SF-måling påvirker utfallet av
svangerskapet. Selv om kunnskapsgrunnlaget er svakt (III) anbefales likevel rutinemessig SF-måling ved alle kontroller fra uke 24. SF-kurven som er
gjengitt i "Helsekort for gravide" fra 1984 er foreldet og feil gjengitt, og bør utgå. Fordi kurven ligger for lavt kan bruke av helsekortet føre til at intrauterin

vekstretardasjon overses. Det er nylig kommet en ny SF-normalkurve basert på et stort svensk materiale7, som bør erstatte den som nå brukes



Undersøkelse av urin og måling av blodtrykk
Palpasjon av abdomen med bedømming av fosterets leie og fosterhodets posisjon. Fosterleie avgjøres ved alle kontroller fra og med uke 36 (ved hjelp
av Leopolds håndgrep). Hvis man ikke finner sikkert hodeleie, eller er i tvil om leiet, må pasienten henvises
Lytting på fosterlyd. Auskultasjon av fosterlyd er ikke nødvendig dersom den gravide kjenner normalt liv. Dersom hun merker mindre liv må hun ta
kontakt med sin fødeavdeling

Andre kontroll
Hos friske kvinner med normale svangerskap hvor alt var i orden ved første kontroll, er det ikke behov for kontroll før rutineultralyd ved
18 uker. På dette tidspunkt er det ikke nødvendig med annen helsekontroll enn ultralyd.

Tredje kontroll
Cirka 24 uker anbefales som et passende tidspunkt. Rutineundersøkelsene omfatter SF-måling, måling av BT og urinstiks for
proteinuri. Det er anbefalt i kapittel ”Immunisering” at det innføres testing ved 25 uker hos alle RhD-negavtive kvinner for å påvise
føtale blodtypeantigener. Der det påvises RhD-positive foster gis anti-D profylakse i uke 29. Opplegg som skissert med RhD-prøver i
uke 28 og 36 vil da falle bort.

Fjerde og senere kontroller
4. kontroll (28 uker): SF, BT, urin, Hb og kontroll av Rh-antistoffer hos Rh-negative
5. kontroll (32 uker): SF, BT, urin
6. kontroll (36 uker): SF, BT, urin, fosterleie og kontroll av Rh-antistoffer hos Rh-negative
7. kontroll (38 uker): SF, BT, urin, fosterleie
8. kontroll (40 uker): SF, BT, urin, fosterleie

Ved kontrollene ved 32 og 36 uker er det viktig med informasjon (amming, fødsels-forberedelse, seleksjon av fødende til differensiert
fødselsomsorg).

Ved 40 uker henvises kvinnen til overtidskontroll i henhold til fødeavdelingens rutiner for time i uke 41 (se ”Overtidig svangerskap”).

Differensiert fødselsomsorg
Friske kvinner med normale svangerskap og antatt normal fødsel bør tilbys fødsel ved lavrisikoenhet, alternativt hjemmefødsel dersom
hun ønsker det og kan følges opp av jordmor som tilbyr det. Differensiert fødselsomsorg bør også tibys innad i fødeavdelinger som
ikke har egen lavrisikoenhet knyttet til avdelingen. Det pågår for tiden utprøving av ulike modeller. Prinsipielt bør slike fødsler være
jordmorledet uten bruk av unødige teknologiske overvåkningsmetoder (se ”Fosterovervåkning under fødsel”).

Pasientinformasjon
Retningslinjer for svangerskapsomsorg med pasientinformasjon er tilgjengelig på nettsidene til Helsedirektoratet

Retningslinjer om ernæring, fysisk aktivitet og vektøkning finnes på Helseportalen
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Vaksinasjon og graviditet

Babill Stray-Pedersen
Vasilis Sitras
Peter Jourdan

Definisjoner
Ved vaksinasjon av gravide bør nødvendighet og risiko vurderes i hvert enkelt tilfelle1-5.
Vaksinen gis for å beskytte mor og foster/spebarn mot en aktuell infeksjon

http://www.helsedirektoratet.no/
https://helsenorge.no/
http://tidsskriftet.no/article/585066
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-fullversjon/Publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-svangerskapsomsorgen-fullversjon.pdf
http://publications.nice.org.uk/antenatal-care-cg62
http://publications.nice.org.uk/quality-standard-for-antenatal-care-qs22
http://www.nice.org.uk/usingguidance/donotdorecommendations/detail.jsp?action=details&dndid=379
mailto:Babill.Stray-Pedersen@medisin.uio.no


Vaksinen kan være en risiko for fosteret, og føre til bivirkninger hos mor f.eks. anafylaktisk reaksjon

Vaksiner
Levende svekket virus og bakterievaksiner er kontraindisert under svangerskapet.
Men selvom den gravide er blitt vaksinert tre måneder før konsepsjon eller i tidlig graviditet, er det ikke abortindikasjon, uansett hvilken vaksine som er

gitt1-7

Avdøde bakterier og virusvaksiner er ufarlige
Spesifikk immunglobulin kan gis etter eksposisjon av et infeksiøst agens. Beskyttelsesevne er tvilsom

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

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

Vaksiner som ikke skal gis under svangerskapet
Vaksiner mot meslinger, kusma og røde hunder (polyvaksinen Measles-Mumps-Rubella) eller enkeltvaksinene er levende svekkede virusvaksiner
som er kontraindisert i svangerskapet

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

Vaksine mot vannkopper (Varilrix)
Vaksine mot Human Papilloma Virus (HPV)

Vaksine som kun gis ved reell smitterisiko
Vaksine mot tuberkulose (BCG). Levende svekket mykobakterier

Anbefales kun til gravide som skal besøke områder med høyrisiko for tuberkulose

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

Vaksine mot hepatitt-B: avdød virusvaksine (HBsAg)
Den gravide bør fortsette vaksineringen dersom hun har påbegynt vaksinasjons-programmet
Gravid med særskilt risiko for eksposisjon kan vaksineres (f.eks. intravenøs narkotika-bruk, HBV-positiv seksualpartner)

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

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

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

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

Vaksine mot rabies: anbefales kun til gravide som er eksponert

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

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

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

Vaksine mot influensa: avdød virusvaksine (OBS. Det finnes også levende svekket virus vaksine som er kontraindisert i svangerskapet)6
Anbefales til gravide dersom influensaepidemien faller sammen med siste del av svangerskapet (fra oktober til mars måned)
Bør gis gravide med andre tilleggs sykdommer som diabetes

Amming og vaksinasjon
Amming er ikke til hinder for vaksinasjon hverken for den ammende moren eller barnet.
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Alkohol i svangerskapet

Hedvig Nordeng
Marte Jettestad

Anbefalinger
Gravide bør få informasjon om farer ved alkoholbruk i svangerskapet (anbefaling)
Screeningsverktøyet TWEAK kan brukes som kartleggingsverktøy for bruk av alkohol hos gravide (forslag)

I de fleste vestlige land anbefales total avholdenhet fra alkohol i svangerskapet. Følgende retningslinjer gjelder i Norge1:

1. En svanger kvinne bør ikke drikke alkohol
2. En svanger kvinne som allerede har drukket alkohol i svangerskapet bør stoppe for å minimalisere videre risiko
3. En kvinne som planlegger å bli gravid bør ikke drikke alkohol

Kartleggingen av kvinnens alkoholvaner skjer ved første svangerskapskonsultasjon.
For kvinner som ikke tar imot relevante hjelpetiltak og der alkoholinntaket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir
født med skade, kommer ”Helse- og omsorgstjenesteloven”om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere til anvendelse.

Litteratursøk
Pyramidesøk, Up to date, pub-med, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Cochrane Database, Royal College of
Obstetricians & Gynecologists, danske og svenske retningslinjer.

Forekomst
Tall fra den store norske Mor og barn-undersøkelsen tyder på at 84 % av gravide ikke drikker alkohol under svangerskapet. Ca. 15 %
drikker mindre enn en enhet i uken, mens 0,5 % drikker en enhet eller mer i uken2.

Det antas at det i Norge fødes rundt 60 barn med Føtalt alkoholsyndrom (FAS) hvert år (0,1 %) og 200-300 barn med alkoholrelaterte
fosterskader, såkalt FASD1,3. Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) eller føtalt alkohol spektrum forstyrrelser er en
samlebetegnelse på et bredt spekter av skader på foster som er forårsaket av at mor har brukt alkohol i svangerskapet.

Etiologi/patogenese
I Norge er 1 alkoholenhet (AE) = 12,8 gram ren alkohol (i praksis = 1 glass vin (15cl)/1 flaske pils (33 cl). Alkohol passerer placenta og
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fosteret får mors promille. Hjernestruktur og hjernefunksjon kan skades i alvorlig grad ved prenatal alkoholeksponering3-8.

Det finnes ikke kunnskap om hvilke alkoholmengder som er tilstrekkelig eller nødvendig for at skade skal oppstå. Det finnes
effektstudier som konkluderer entydig med at det ikke er funnet fosterskader forbundet med at gravide drikker én til to enheter alkohol
per uke9, mens andre arbeider konkluderer med at bare én alkoholenhet i uken i svangerskapet kan gi økt adferdsavvik (utagerende og
aggressiv atferd)10.

Observasjonsstudier konkluderer med at jevnt høyt alkoholkonsum (mer enn 2 enheter per dag), og å drikke store mengder alkohol på
en gang, er assosiert med FAS. FASD og FAS er godt dokumenterte skader av alkoholbruk i svangerskapet i tillegg til økt risiko for
spontan abort. Veksthemmingen rammer så vel lengde og vekt som hodeomkrets. FASD er den viktigste årsak til mental retardasjon
som kan forebygges(3-9).

Risikofaktorer
Psykisk sykdom, rusmisbruk. Alkoholmisbruk forekommer i alle sosioøkonomiske grupper.

Diagnostikk/Kartlegging av alkoholvaner
Helsedirektoratet anbefaler bruk av screeningsverktøyet TWEAK for å kartlegge bruk av alkohol hos gravide. Skjemaet finnes på
nettsidene til Helsebiblioteket under Psykisk helse/Rus og avhengighet/Skåringsverktøy TWEAK3.

Tiltak/oppfølging
Forsøksvis kartlegging av alkoholvaner i svangerskapet. Mange gravide reduserer sitt alkoholforbruk i svangerskapet uten hjelp fra
helsetjenesten. Ettersom alkohol kan ha en skadelig effekt på fosteret i hele svangerskapet, er det av betydning å avslutte alkoholinntak
i alle faser av svangerskapet3.

Pasientinformasjon
Bruk av alkohol i svangerskapet kan gi barnet alvorlige skader. Det er ikke entydig klarlagt hva som er nedre grense for alkoholinntak i
svangerskap med tanke på mulige fosterskader. Det beste er derfor å avstå helt fra alkohol i svangerskapet og helst også i perioden
der svangerskap planlegges.
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Anbefalinger
Kartleggingen av røykevaner ved første svangerskapskonsultasjon (anbefaling)
Gravide bør få informasjon om fordeler ved røykeslutt i svangerskapet (anbefaling)
Dersom bruk av nikotinerstatningspreparater er en forutsetning for å oppnå røyke-slutt, anses dette som mindre skadelig for mor og barn enn at kvinnen
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fortsetter å røyke (anbefaling)

Litteratursøk
Pyramidesøk, Up to date, Pub-med, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Cochrane Database, Royal College
of Obstetricians & Gynecologists, danske og svenske retningslinjer.

Definisjoner
Bruk av tobakk i svangerskapet (alle former).

Forekomst
Tall fra medisinsk fødselsregister fra 2011 viser at 14,5 % av norske kvinner røykte daglig i begynnelsen av svangerskapet og 6,1 %
røyker daglig ved svangerskapets slutt1. Det er vesentlig de med lavt konsum som slutter i svangerskapet. Det er store regionale
forskjeller. Mens 2,8 % av gravide i Oslo røyker gjennom hele svangerskapet, er tallet for Finnmark 12,3 %. En nullvisjon for røyking i
svangerskapet, er målet i følge nasjonale helsemyndigheter2.

Etiologi/patogenese
Sigarettrøyk inneholder mer enn 3000 toksiske komponenter. Både røyking og passiv røyking øker risikoen for infertilitet,
vekstretardasjon hos barnet, placentaløsning, for tidlig vannavgang (PPROM) og placenta previa. Spesielt røyking i 3. trimester
reduserer barnets vekst og enkelte studier viser at barnet også utvikler neonatalt nikotinabstinenssyndrom når det blir født. Dette kan
arte seg som for eksempel spiseproblemer, irritabilitet og tremor. Norske studier finner også sammenheng mellom eksponering for
tobakksrøyk i svangerskapet og sykdommer i voksen alder som astma, overvekt, høyt blodtrykk og svangerskapsdiabetes3-6.
Risikoen for negative hendelser er doserelatert og barn av storrøykere (> 10 sigaretter per dag) derfor mest utsatt3-6.

Indikasjon/metode/diagnostikk
Kartlegging av røykevaner er nødvendig for evt. tiltak2,3. Svangerskapsjournalen har rubrikker som bør fylles ut.

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Ulike intervensjonstiltak har vært vitenskapelig evaluert3. Det har vært påvist liten eller ingen effekt av brosjyrer alene7. Gjentatt
fokusering på tobakkskonsumet ved hver svangerskapskonsultasjon og saklig informasjon om røyking i svangerskapet (muntlig og
skriftlig) sammen med tilbud om hjelpemateriell evt. røykeavvenningskurs har vist seg å være et kostnadseffektivt tiltak3.
Røykeslutt er målet2. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig å tilstrebe reduksjon. Nikotinerstatningspreparater (i form av tyggegummi,
depotplaster, inhalator, sublingvaltabletter eller sugetabletter) har ikke vært anbefalt, men kvinnen vil få i seg mindre nikotin enn ved
røyking og unngår også andre skadelige stoffer i røyken(8). Om man oppnår røykeslutt, synes gevinsten å være større enn risikoen
ved slike preparater.
Legemidler med indikasjon røykeavvenning, bupropion (Zyban®), vareniklin (Champix®) anbefales ikke til gravide og ammende.

Pasientinformasjon
Røyking i svangerskapet er skadelig for både mor og barn. Røykeslutt vil på alle tidspunkter i svangerskapet gi helsegevinster. Hvis
røykeslutt ikke oppnås, er det bedre å bruke nikotinerstatningsprodukter (nikotintyggegummi, røykeplaster og lignende) enn å røyke
sigaretter i svangerskapet for å unngå alle de andre stoffene i røyken.

Informasjon om "Røyketelefonen": Tlf: 800 400 85
Informasjon om appen «Slutta» og nettstedet «Slutta.no»

Helsedirektoratets røykeslutt program for gravide (pdf)
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Narkotika- og legemiddelmisbruk i svangerskapet

Hedvig Nordeng
Marte Jettestad

Rusmiddelbruk under graviditet fører til økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner, alvorlige abstinenssymptomer hos det nyfødte
barnet (varighet opp til seks måneder), misdannelser og psykomotoriske forstyrrelser. Det kan være vanskelig å skjelne forbigående
perinatale komplikasjoner hos barnet fra symptomer som er uttrykk for mer alvorlig skade på sentralnervesystemet.

Anbefalinger
Kartleggingen av rusmisbruk/legemiddelmisbruk ved første svangerskapskonsultasjon (anbefaling)
Gravide bør få informasjon om farer ved rusmisbruk/legemiddelmisbruk både i og etter svangerskapet (anbefaling)

For kvinner som ikke tar imot relevante hjelpetiltak og der misbruket er av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født
med skade, kommer Helse- og omsorgstjenesteloven om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelmisbrukere til anvendelse.

Litteratursøk
Pyramidesøk, Up to date, pub-med, National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE), Cochrane Database, Royal College of
Obstetricians & Gynecologists, danske og svenske retningslinjer.

Definisjon
Sosial- og helsedirektoratet definerer gjennom sine retningslinjer ethvert inntak av rusmidler som kan føre til skade på det ufødte barn
som misbruk1. Rusmidler i graviditeten inkluderer alkohol, legemidler og narkotika, både legale og illegale stoffer.

Forekomst
Tall fra Reseptregisteret koblet mot Medisinsk fødselsregister (2004-2009) viste at omlag 3 % av alle gravide hentet ut resept på
opioider under svangerskapet2. I 99 % av tilfellene var det hentet ut kodein/paracetamolkombinasjoner (Paralgin Forte®, Pinex
Forte®). De fleste kvinnene hentet ut kun én resept, med en mengde som tilsvarte korttidsbehandling (en uke).
Antall gravide i Norge som er behandlet med tvangstiltak (meldeplikt til fylkesmannen) er ca. 30 per år3. De aller fleste ble
tvangsbehandlet på grunn av narkotika- og legemiddelmisbruk. Noen få hadde alkoholproblemer. Imidlertid tilstrebes frivillig behandling.
Tall på hvor mange dette gjelder foreligger ikke.

Etiologi/symptomer
Gravide rusmiddelmisbrukere tilhører en risikogruppe som trenger tettere oppfølging både i svangerskapet og etter fødselen enn det
som vanligvis anbefales1. De fleste gravide rusmisbrukere har en betydelig overhyppighet av somatisk og psykisk sykelighet3.

Sentralstimulerende midler (amfetamin, kokain, LSD)
Amfetamin gir vasokonstriksjon og dårligere blodtilstrømning til fosteret via placenta. Amfetaminmisbruk gir økt risiko for
spontanabort, prematur fødsel, fosterdød og vekstretardasjon (mindre hodemål). Ved bruk tett opp mot fødsel vil abstinenslignende
symptomer med økt uro eller unormal sløvhet kunne oppstå hos nyfødte. Langtidsstudier har dokumentert redusert IQ og
problematferd4,5.

Et bredt spekter av morfologiske endringer hos fosteret har blitt tilskrevet kokains vasokonstriktive effekter. Vasokonstriksjonen
medfører dårlige blodtilstrømning til placenta, økt risiko for placenta abruptio og prematur vannavgang. Toksiske reaksjoner har vært
rapportert hos nyfødte, abstinenssymptomer er uvanligere. Negative effekter på psykomotorisk utvikling har vært rapportert5.

Dokumentasjon vedrørende fosterskadelige effekter av LSD er begrenset. Blandingsmisbruk med andre rusmidler/legemidler gjør det
vanskelig å skille effekter av forskjellige stoffer fra hverandre. Tilgjengelige data tyder ikke på at LSD er svært teratogent.

Benzodiazepiner og benzodiazepinderivater (BDZ)
Generelt sett anses risikoen for misdannelser ved bruk i terapeutiske doser å være lav5,6. Risikoen er imidlertid doseavhengig og
doser av diazepam (Sobril®, Valium®) over 30–40 mg daglig eller bruk over lengre perioder kan medføre økt risiko for misdannelser.
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Brå seponering kan føre til seponeringssymptomer hos både mor og foster6,7. Anbefalt nedtrapping er omtalt i Helsetilsynets veileder
for vanedannende legemidler8. Misbruk av BZD i svangerskapet øker muligens risikoen for leppe-ganespalte. Misbruk av
benzodiazepiner i tredje trimester øker risikoen for abstinenssymptomer hos nyfødte (skjelvinger, irritabilitet, hypertonisitet og
diaré/oppkast). Det kan i slike tilfeller være nødvendig å avvenne barnet etter et nedtrappingsregime. Brukt tett opp mot fødsel kan
barnet få et «floppy-infant syndrome» med symptomer som hypotoni, hypotermi, pustebesvær, letargi og dieprobleme6,7.

Cannabis (hasj, marihuana)
Det aktive stoffet tetrahydrocannabinol (THC) kan passere placenta over til fosteret. Studier viser en noe økt risiko for prematur fødsel
og lav fødselsvekt ved hyppig bruk av cannabis5.

Opioider
Ved opioidmisbruk er det påvist økt forekomst av placentaløsning, intrauterin fosterdød og prematur fødsel. Lav fødselsvekt (SGA) og
mindre hodeomkrets er også påvist5,7,8. Barna har ofte lav apgarpoeng og kan ha uttalte abstinenssymptomer: skjelvinger, sitringer,
respirasjonsproblemer, sugeproblemer, gjesp, nys og evt. krampeanfall. Symptomene kan komme raskt, men kan også debutere en til
to uker etter fødselen. Barn av mødre som bruker metadon har de sterkeste abstinenssymptomene. Barna kan i måneder ha
problemer med overfølsomhet for sanseinntrykk, lyd, lys eller berøring. Studier har vist at barn av opiatbrukende mødre har økt risiko
for å få konsentrasjonsproblemer og hyperaktivitet8.

Indikasjon/metode/diagnostikk
Urin er det mest hensiktsmessige prøvemedium for legemiddel- og narkotikaanalyser. Mange av de vanligste misbruksstoffene har
kort halveringstid i blod men kan spores i urin i et lengre tidsrom etter inntak. Sosial- og helsedirektoratet har gitt retningslinjer for
rusmiddeltesting9. Ved mistanke, eller bekreftet mistanke, vil sosialtjenesten ta ansvar for tilrettelegging av oppfølging/behandling etter
at melding er gitt.

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Ved mistanke om at en gravid kvinne misbruker legemidler eller bruker rusmidler i en slik grad at det kan skade det ufødte barnet, skal
det defineres som et høyrisikosvangerskap. Høyrisikosvangerskap bør tilbys hyppigere og mer omfattende svangerskapskontroller
enn vanlig1.

Det finnes syv regionale kompetansesentre for rus i Norge. Borgestadklinikken i Skien har fått tildelt: "Gravide og familier med små
barn" som nasjonalt spesialområde. (Telefon: 35 50 91 00, e-post: info@borgestadklinikken.no, eller internett:
www.borgestadklinikken.no).

Pasientinformasjon
Bruk av narkotika og legemidler i svangerskapet kan gi barnet alvorlige skader. Lovverket pålegger helsevesenet å beskytte fosteret
ved å melde fra om misbruk som kan gi fosterskader. Frivillighet tilstrebes, men tvangstiltak er hjemlet i Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester m. m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) § 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.
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Gravide i substitusjonsbehandling (Legemiddelassistert rehabilitering; LAR)

Hedvig Nordeng
Marte Jettestad

Anbefalinger
Opioidavhengige gravide kvinner i LAR kan fortsette med substitusjonsbehandlingen i svangerskapet (anbefaling)
Ved evt nedtrapping av substitusjonsbehandlingen, bør gravide LAR-brukere med sidemisbruk av andre rusmidler rappe ned disse først (anbefaling)

Litteratursøk
Pyramidesøk, Up to date, pub-med, National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Cochrane Database, Royal College of
Obstetricians & Gynecologists, danske og svenske retningslinjer.

Definisjon
LAR er en behandlingsform hvor pasienter med langvarig opiatmisbruk tilbys langtids-virkende opioid (metadon (Metadon®),
buprenorfin (Subutex®) eller buprenorfin + naloxon (Subuxone®) som del av behandlings- og rehabiliteringstiltak.

Forekomst
Det blir født mellom 30 og 60 barn årlig i Norge av mødre i LAR-behandling og hvor fosteret dermed har vært eksponert for metadon
eller buprenorfin i fosterlivet1,2.

Behandling
I 2011 publiserte Helsedirektoratet nasjonal retningslinjer for oppfølging av gravide under LAR-behandling2. Helsedirektoratet anbefaler
at gravide ikke trapper ned bruken av metadon eller buprenorfin under svangerskapet, med mindre de selv ønsker det. Mulige fordeler
ved LAR er at gravide på et tidlig stadium i svangerskapet kan stabiliseres og samarbeide om sin egen og barnets velferd2,3.

Konsekvenser
Barn som er født av mødre i LAR-behandling er noe mindre ved fødselen (vekt, lengde, hodeomkrets) enn barn født av ikke-
rusbrukende mødre2. Metadonbruk i svangerskapet gir neonatalt abstinenssyndrom (NAS) i 60-90 % av tilfellene, og ca. halvparten av
disse nyfødte vil ha behov for medikamentell behandling2-5.

Pasientinformasjon
Det er bedre for mor og barn å delta i LAR og bruke metadon eller buprenorfin i kontrollerte former enn å ruse seg på illegale midler
eller å misbruke opiater i svangerskapet.

Litteratur
1. Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet
2. Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder,

Helsedirektoratet, 2011 (pdf)
3. Berg R, Winsvold A, Kornør H, Øverland S, Smedslund G, Hammerstrøm K T, Storetvedt K, Johnsen J, Hansen H, Tømmervik K. Medikamentell

vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 31 - 2008. ISBN 978-82-8121-230-5 ISSN 1890-
1298.

4. Nasjonalt kompetansesenter, MAR Øst. Veileder for medikamentassistert rehabilitering til gravide rusmiddelmisbrukere. Oslo, 2001.
5. Sandtorv L, Reigstad H, Bruarøy S, Elgen I, Lægreid LM. Har legemiddelassistert rehabilitering i svangerskapet konsekvenser for barna?

Tidsskrift Nor Legeforening 2009; 129:287-90.

Lovverket ved rusmisbruk

Hedvig Nordeng
Marte Jettestad

Lov om helsepersonell § 32
Opplysningsplikt til sosialtjenesten: "Uten hinder av taushetsplikt i § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til
sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at
barnet vil bli født med skade. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av sosiale tjenester skal
helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha ansvaret for utlevering av slike
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opplysninger"1.

Lovverket skiller mellom opplysningsplikt før og etter fødsel. Lov om barneverntjenester trer ikke i kraft før barnet er født. Det er ulik
praksis fra kommune til kommune når det gjelder i hvilken grad barneverntjenesten involverer seg i saker som gjelder ufødte barn.
Bekymring for det ufødte barnet skal kanaliseres til helse- og omsorgstjenesten. Kvinnen må gi samtykke til kontakt med
barneverntjenesten i svangerskapet.
Som helsepersonell har du opplysningsplikt til helse- og omsorgstjenesten av eget tiltak eller etter pålegg når det er grunn til å tro at en
gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade.

Mistanke om misbruksproblemer skal føre til at sosialtjenesten varsles. Dette i henhold til "Lov om helsepersonell, § 34"2 "Uten hinder
av taushetsplikt i § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til sosialtjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne
misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade. Også etter pålegg fra de
organer som er ansvarlige for gjennomføringen av sosiale tjenester skal helsepersonell gi slike opplysninger. I helseinstitusjoner skal
det utpekes en person som skal ha ansvaret for utlevering av slike opplysninger".

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 10-3.
Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
Det kan vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, jf.
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a fjerde ledd, og holdes tilbake der i hele svangerskapet dersom misbruket er av en slik art at det er
overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig. Fylkesnemnda skal samtidig ta
stilling til om det skal være adgang til å ta urinprøver av den gravide under institusjonsoppholdet2.

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere beskrives i Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og
familiedepartementet3.

Urinprøver
Prøvetaking når svaret kan medføre alvorlige sanksjoner
Rusmiddelkontroll som kan medføre alvorlige sanksjoner ved et positivt analyseresultat, forutsetter i utgangspunktet at kvinnen
samtykker4,5. Urinprøvekontroll utenkvinnens samtykke kan bare gjennomføres etter vedtak i Fylkesnemnda etter Lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige2.

Medisinske prøver (kalles ofte screeningprøver)
I disse prøvene utføres det ofte kun screeninganalyser. Screeninganalyser påviser stoffgrupper. Disse testene utføres ved mange
laboratorier. Prøvesvarene er ikke juridisk holdbare og kan derfor ikke brukes når et positivt analyseresultat kan medføre alvorlige
sanksjoner, men kan gi umiddelbare indikasjoner på om det har vært inntak av rusmidler4.

Litteratur
1. Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) LOV-1999-07-02-64, § 32 & § 34

2. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven)
3. Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet. Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere.

4. Rundskriv IS-13/2002 fra Helsedirektoratet. Kvalitetsrutiner ved rusmiddeltesting og prøver i medisinsk sammenheng (behandling og
diagnostikk)

5. Rundskriv IS-14/2002 fra Helsedirektoratet. Kvalitetskrav til rutiner for rusmiddeltesting, hvor positivt analysesvar kan danne grunnlag for
iverksetting av alvorlige sanksjoner.

Legemiddelbruk i svangerskapet og ammeperioden

Hedvig Nordeng
Marte Jettestad

Forskrivning av legemidler til gravide og ammende krever at man også tar hensyn til sikkerheten for fosteret og diebarnet. Utfordringen
ligger i å gi kvinnen et legemiddel som samtidig ikke er skadelig for fosteret eller diebarnet.

Anbefalinger i dette kapitlet
Gravide bør generelt være restriktive med bruk av legemidler, særlig i 1. trimester (anbefaling)
Kvinner med kroniske sykdommer bør ta opp problemstillinger om legemiddelbruk med lege før de blir gravide (prekonsepsjonell rådgivning)
(anbefaling)
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Serumkonsentrasjonen av legemidler med smalt terapeutisk område bør monitoreres i svangerskapet da farmakokinetiske endringer kan medføre
behov for dosejusteringer (anbefaling)
De fleste kvinner som bruker legemidler kan amme fordi fordelene ved morsmelk oppveier ulempene ved legemidlet (anbefaling)

Litteratursøk
Pyramidesøk, Up to date, pub-med, National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE), Cochrane Database, Royal College of
Obstetricians & Gynecologists, danske og svenske retningslinjer.

Forekomst
Tall fra Reseptregisteret viser at 57 % av norske gravide hentet ut reseptpliktige legemidler i løpet av svangerskapet og en av tre
hentet ut slike legemidler i første trimester1.  I tillegg brukes reseptfrie legemidler og naturmidler hyppig1,2.

Generelt om legemidler til gravide og ammende
Det er nær forbindelse mellom kvinnens blod og fosterets blod via placenta. De fleste legemidler overføres til fosteret hvis de blir gitt i
høye nok doser over lang nok tid3. Unntakene er legemidler med svært høy molekylvekt, for eksempel insulin og heparin, som ikke
passerer placenta. Fosteret skiller hovedsakelig ut legemidler via placenta. Fosteret selv bryter ned legemidler i svært liten grad.

Teratogene effekter kan gi utslag som medfødte misdannelser, fosterdød, vekstretardasjon eller funksjonsforstyrrelser3. Tidspunkt for
og varighet av legemiddelbruk har stor betydning i forhold til risiko for fosterskade. For eksempel kan det ikke oppstå
nevralrørsdefekter etter 6. uke fordi nevralrøret da er lukket. Tann- og skjelettanomalier oppstår ikke ved bruk av tetrasykliner før
4. svangerskapsmåned, bare ved senere bruk.

Generelt anbefales mest restriktiv forskrivning under 1. trimester når grunnlaget for organene dannes. Men også i føtalperioden (i 2. og
3. trimester) kan fosterets vekst og funksjonelle modning forstyrres3.

Legemidler som indirekte virker fosterskadelige, gjør det ved
å hindre eggløsning eller hindre det befruktede egget i å feste seg til slimhinnen i uterus, for eksempel NSAIDs
å føre til for tidlige sammentrekninger av uterus og dermed spontanabort eller for tidlig fødsel, f.eks. misoprostol
å endre blodtilstrømningen til placenta, for eksempel ACE-hemmere

En del legemidler skal ikke brukes i siste trimester fordi de kan påvirke fødselen eller det nyfødte barnet. For eksempel vil noen nyfødte
ha respirasjonsvansker hvis kvinnen har brukt benzodiazepiner eller opioider over tid tett opp mot fødsel3.

Farmakokinetiske forhold hos gravide
Serumkonsentrasjonen av enkelte legemidler kan avta utover i graviditeten, hovedsakelig pga. økt metabolisme i leveren/økt utskilling
via nyrene. For legemidler med bredt terapeutisk spekter har dette trolig liten klinisk betydning (f.eks. de fleste antibiotika). For andre
legemidler (f.eks. antiepileptika, antidepressiva, metadon) kan dette medføre redusert terapeutisk effekt og i noen tilfeller gi behov for
doseøkning. På grunn av individuelle forskjeller anbefales det å monitorere serumkonsentrasjonen av slike legemidler utover i
svangerskapet. Etter fødselen normaliseres kvinnens metabolisme raskt, og dosen må trappes ned igjen3.

Amming
De aller fleste legemidler kan brukes av ammende4,5. Hvis kvinnen har brukt et legemiddel på grunn av sykdom under svangerskapet,
er det sannsynlig at hun kan fortsette å bruke det mens hun ammer, fordi barnet tilføres mye mindre via morsmelken enn under
svangerskapet. Nesten 80 % av de bivirkningene som er rapportert hos brysternærte barn, har vært hos nyfødte og spedbarn under to
måneder. Hvis barnet er over tre måneder, er det liten risiko for bivirkninger. Årsaken er at barn under to måneder, særlig premature
barn, har nedsatt evne til å bryte ned og skille ut legemidler4,5.

Noen ganger er en i tvil om det er trygt å anbefale amming når mor bruker legemidler, f.eks. når kvinnen bruker antipsykotika over
lengre tid og ammer et barn under tre måneder. En mulighet er å foreslå blandingsernæring, altså gi noe morsmelk og noe
morsmelktillegg. Noen legemidler bør fortrinnsvis unngås av ammende, for eksempel litium, cytostatika, radiofarmaka og
gullforbindelser4,5.

Ved spørsmål om legemidler i svangerskap eller ved amming kan Regionalt Legemiddelinformasjonssentre (RELIS) kontaktes6. Nyttig
informasjon finnes også på den svenske nettsiden Janusinfo7.

Pasientinformasjon
Noen gravide må bruke legemidler i svangerskapet fordi sykdommen i seg selv utgjør større risiko for mor og barn enn medisinene.
De fleste kvinner som bruker legemidler kan amme fordi fordelene ved morsmelk oppveier ulempene ved legemidlet

http://www.relis.no
http://www.janusinfo.se
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Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen

Jørg Kessler
Ganesh Acharya
Guttorm Haugen
Harm-Gerd Blaas

Anbefalinger
Vi anbefaler rutineundersøkelse med ultralyd i svangerskapets andre trimester
Vi anbefaler at svangerskapsalder etter assistert befruktning bestemmes utfra dagen for konsepsjon
Vi anbefaler at aldersbestemmelsen som er gjort først i svangerskapet ikke blir korrigert på bakgrunn av senere målinger

Søkestrategi
McMaster plus pyramidesøk
Cochrane database
Pubmed søk med relevante emneord

Definisjoner
Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen anses ikke som fosterdiagnostikk og omfattes derfor ikke av "Lov om
human medisinsk bruk av bioteknologi" av 5. desember 20031. Rutineundersøkelsen i andre trimester og undersøkelser på medisinsk
indikasjon regnes med i den alminnelige svangerskapsomsorgen1. Bruk av ultralydundersøkelse i den alminnelige
svangerskapsomsorgen utover dette er ikke å regne som god klinisk praksis2.

Fosteralder på et gitt tidspunkt i svangerskapet er tiden fra konsepsjon frem til aktuell dato.

I klinisk praksis brukes begrepet svangerskapsalder, som er tiden fra siste menstruasjons første dag frem til aktuell dato. Kjenner man
nøyaktig til konsepsjonstidspunktet kan svangerskapsalder bestemmes ut fra dette.

Fødselstermin er dagen der man forventer at kvinnen vil føde. Her finnes stor biologisk variasjon, og svangerskapsalder ved fødsel
avhenger av en rekke faktorer, for eksempel mors alder3,4, paritet3,4, kjønn på fosteret3,4, bruk av assistert befruktning5,
fosterstørrelse6, svangerskapsvarighet i forrige generasjon (den gravides mor)7, fars fødselsvekt7, maternell ernæring før og under
svangerskapet8,9.

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

Medisinske indikasjoner for ultralydundersøkelser kan være

Smerter
Blødning
Hyperemesis gravidarum

http://legemiddelhandboka.no/
http://legemiddelhandboka.no/
http://tidsskriftet.no/article/2263557
http://www.relis.no
http://www.janusinfo.se
mailto:jorg.kessler@helse-bergen.no


For stor eller for liten uterus
Usikkert leie
Mistanke om redusert eller hurtig vekst hos fosteret
Lite liv eller andre mistanker om eller bekymringer for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt

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

Rutineundersøkelsen i andre trimester
Formålet med rutineundersøkelsen i uke 17-19 er2

Aldersbestemmelse av svangerskapet og fastsettelse av termin
Bestemme antall fostre, bestemme korionisitet ved flerlingssvangerskap
Bestemme placentas beliggenhet
Gjøre en orienterende undersøkelse av fosterets utvikling og anatomi

Bruk av ultralyd før uke 20 har vist å

påvise tvillingsvangerskap med høy grad av sikkerhet10 (Ia)

predikere fødselsterminen bedre enn beregning på bakgrunn av siste menstruasjon11 (IIa)

redusere andel overtidige svangerskap der fødsel induseres10 (Ia)

I Norge er det i dag to metoder for å bestemme fosteralder og fødselstermin, Terminhjulet og eSnurra. Begge modellene bruker
ultralydmålinger av hode og lårbein ved rutineundersøkelsen i andre trimester som utgangspunkt for aldersbestemmelsen og
terminfastsettelsen.

Terminhjulet bruker hodeomkrets (HC), biparietal diameter (BPD), og femurlengde (FL), og er en metode for aldersbestemmelse.
Tabellgrunnlaget bygger på data fra en prospektiv studie av 650 normale svangerskap med regelmessig syklus. Terminen settes ved
en svangerskapslengde på 282 dager3,12.

eSnurra er en populasjonsbasert metode for terminprediksjon. Modellen utgår fra en studie av 41343 rutineultralydundersøkelser.
Ultralydmålinger av BPD og FL brukes til beregning av median gjenværende svangerskapstid. Svangerskapsalder ved beregnet termin
er 283 dager13.

Nøyaktig kjennskap til svangerskapsalder er viktig

for en korrekt fortolkning av aldersavhengige overåkningsparametre, som fosterstørrelse og blodstrømsmålinger
ved stillingstakende til intervensjon og behandling gjennom hele svangerskapet, men spesielt ved truende prematur fødsel og overtidighet

Håndtering av ultralydundersøkelser før rutineundersøkelsen
Bruk av ultralyd for aldersbestemmelse har feilmarginer som skyldes biologisk- og målevariasjon. Variasjonen (95 %
konfidensintervall) er lavest i første trimester (± 3-5 dager)14-17 og øker til ± 5-7 dager i andre trimester18,19. Presisjonen i
aldersbestemmelsen avtar med økende svangerskapsvarighet, innflytelsen av biologisk variasjon øker og innslag av
svangerskapspatologi20,21 vil være mulig. Det samme gjelder evnen å predikere termin. Mens ca. 85 % av kvinnene føder innen 14
dager rundt estimert termin på bakgrunn av 2. trimester ultralyd13, er tilsvarende andel 93 % for 1. trimester ultralyd22.

Det finnes i dag ingen prospektive studier som har evaluert termin bestemmelse i 1. trimester på populasjonsbasis. Likevel vil vi i
overenstemmelse med internasjonale retningslinjer23 anbefale en aldersbestemmelse i 1. trimester hos kvinner som på klinisk
indikasjon får utført ultralyd. Vi foreslår det generelle prinsippet at aldersbestemmelsen som er gjort først i svangerskapet ikke blir
korrigert på bakgrunn av senere målinger. Dette forutsetter at undersøkelsen er utført av ultralydkompetent personale og dokumentert.

Måling av CRL viser minst variasjon mellom 6 til 10 uker (± 3 dager), men kan trygt brukes som basismetode opp til 14 uker (med en
variasjon ± 5 dager)23. Det finnes robuste eldre referansekurver24 som i forhold til presisjon skiller seg lite fra nyere studier22,25. Fra
og med sen 1. trimester kan aldersbestemmelsen gjøres ved måling av HC, BPD eller FL.

Håndtering av svangerskap etter assistert befruktning
Ved svangerskap der nøyaktig konsepsjonstidspunkt er kjent, for eksempel ved bruk av assistert befruktning, bestemmes
svangerskapsalderen utfra konsepsjonsdagen23 forutsatt at denne blir bekreftet av en ultralydundersøkelse i 1. trimester. Dagen for
oocyttaspirasjon settes som dag 14, mens dagen for tilbakeføring av kryoembryo settes som dag 16 i svangerskapet.

Komplikasjoner
Diagnostisk ultralyd i svangerskapet har vært i bruk i mer enn 20 år uten at det har vært påvist skadelige effekter hos fosteret26,27.
Intensiteten og eksponeringstiden bør likevel begrenses til det aller mest nødvendige. Ultralyddiagnostikk gir de fleste gravide en



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

Pasientinformasjon, videre oppfølging og behandling
Kvinnene skal få tilsendt skriftlig informasjon om hva rutineundersøkelsen omfatter, og det skal presiseres at undersøkelsen er frivillig.
Sosial- og helsedirektoratet har en ny og oppdatert informasjonsbrosjyre fra 200528. Videre bør kvinnen orienteres om at
undersøkelsen kan avdekke informasjon om fosterets tilstand, for eksempel at det er mulig å avdekke misdannelser. Retningslinjene til
bioteknologiloven understreker at den gravide skal få informasjon om det som blir funnet2.

Ved mistanke om utviklingsavvik må undersøkeren konferere med ultralydkompetent lege (gynekolog) i avdelingen, og dersom
konklusjonen er normale funn er videre henvisning ikke nødvendig. Hvis undersøkelsen påviser eller gir mistanke om utviklingsavvik hos
fosteret, skal den gravide, dersom hun ønsker det, henvises til videre utredning ved en virksomhet som er godkjent for
fosterdiagnostikk2.
Mindre anatomiske eller funksjonelle endringer hos fosteret kan ha usikker klinisk betydning. Slike observasjoner kan følges opp ved
gjentatte undersøkelser lokalt før eventuell henvisning til fosterdiagnostikk. Dette gjelder for eksempel manglende framstilling av
magesekk og urinblære, og lett avvikende nyrebekken. Funn av bare framstilling av to blodkar i navlesnor og ellers normal anatomi, kan
også følges opp lokalt. Likeledes andre mer generelle funn, som avvikende plassering av morkake, lett avvikende fostervannsmengde,
og vekstforstyrrelser i 3. trimester av graviditeten. Ved usikre funn eller funn av utviklingsavvik skal hun henvises videre til senter med
spesialkompetanse for å få genetisk veiledning, utvidet undersøkelse og eventuelt behandling2.
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Prenatal diagnostikk
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Harm-Gerd Karl Blaas
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Definisjoner
Prenatal diagnostikk er lovregulert i ”Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi” av 5. desember 20031 hvor det i § 4-1 står: ”Med
fosterdiagnostikk forstås i denne lov undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne med det formål å få informasjon om
fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik hos fosteret”. Det foreligger bl.a. krav om
godkjenning av institusjoner, undersøkelsestyper og metoder av departementet (§7). Ultralydundersøkelser på klinisk indikasjon og
rutine ultralyd ved svangerskapsuke 18 er ikke regulert av Bioteknologiloven.

Forekomst/epidemiologi
Ca 3 % av alle nyfødte har avvik som har konsekvens i form av funksjonsnedsettelse eller i form av avvik som trenger behandling, for
eksempel kirurgisk behandling av strukturelle avvik. Forekomsten av trisomi 21, trisomi 18 og trisomi 13 øker med kvinnens alder,
spesielt etter 35-årsalderen. Tradisjonelt har man ved prenatal diagnostikk tenkt på diagnostikk av kromosomsykdommer og enkelte
strukturelle avvik. I dag innbefatter prenatal diagnostikk et utvidet begrep som nevnt under definisjoner.

Indikasjon
Indikasjonene er regulert via retningslinjer2

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

Stortinget vil sannsynligvis i løpet av våren 2013 diskutere om tidlig ultralyd (uke 110-136)3 (se nedenfor) skal være et tilbud til alle
gravide i Norge.

Metoder
Metodene deles i ikke-invasive metoder (risikovurdering) og invasive metoder.

Ikke-invasive tester
Ultralyd: I følge veiledende retningslinjer fra Sosial- og helsedirektoratet for bruk av ultralyd i svangerskapet bør det, når det foreligger
indikasjon for fosterdiagnostikk, gis tilbud om tidlig ultralydundersøkelse (uke 110-136)3 før invasiv fosterdiagnostikk. Dette gir en
vurdering av risiko for kromosomsykdom. En tidlig ultralydundersøkelse innebærer måling av ”crown-rump-length” (CRL) for å
bestemme gestasjonsalder. Andre biometriske mål kan være aktuelle. En tidlig ultralydundersøkelse innebærer vurdering av
væskeansamling i nakkeregionen (nakketransparens, ”nuchal transluceny”, NT) som en markør for kromosomsykdom og strukturelle
hjertefeil. En grundig gjennomgang av fosteranatomien kan avsløre strukturelle avvik og identifisere spesifikke markører for
kromosomsykdom, for eksempel manglende forbening av nesebenet. Ved flerlingesvangerskap er det viktig å vurdere chorionisitet,
(di- og monochoriote flerlinger) da dette er vanskeligere senere i svangerskapet

mailto:Guttorm.Haugen@ous-hf.no


Fargedoppler av hjertet og pulset doppler av ductus venosus er vist å bedre diagnostikken ved tidlig ultralyd. Retningslinjene for trygg
bruk av ultralyd fra International Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) anbefaler ikke doppler som rutine ved
første trimester ultralyd, bare ved indikasjon. Effekten må da være lav med termisk indeks for ben (TIB) ≤0,3

Biokjemiske analyser: Spesifikke proteinmarkører i blodet til den gravide brukes for å gi en risikovurdering for trisomi 13, 18 og 21. Den såkalte
dobbeltesten utføres i svangerskapsuke 8-13. Markørene som inngår er PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) og fritt beta-hCG (chorion-

gonadotropin)4. St Olavs hospital har landsfunksjon for å utføre selve analysen.
Biokjemisk test (blodprøve) og tidlig ultralyd gir en sensitivitet på henholdsvis ca 65 % og ca 75 % for trisomi 21. Kombinasjon av tidlig ultralyd og
blodprøve (KUB-test) er den mest brukte ikke-invasive metoden og øker sensitiviteten for trisomier til 90-95 %. Ved risikoberegningen gjelder en falsk

positiv rate på 5 % (spesifisitet 95 %), og en a priori-sannsynlighet basert på den gravides alder5 (IIa). Cut-off grensen for risikovurdering ved KUB-test
er vanligvis 1:250. Ved en risiko på 1:250 eller høyere tilbys invasiv testing

Invasive tester
Invasive tester utføres hvis det foreligger en erkjent forøket risiko for en spesifikk sykdom hos fosteret eller hvor tidlig ultralyd eller
KUB-test har vist forøket risiko for sykdom som kan diagnostiseres ved invasiv diagnostikk.

Amniocentese (AC): Utføres etter fullgåtte 15 ukers svangerskap med transabdominalt ultralydledet innstikk hvor det aspireres ca 15 ml fostervann.
Chorionbiopsi (chorionic villus sampling, CVS): Utføres etter 10-11 ukers svangerskap med ultralydveiledet tilgang transabdominalt eller transcervikalt
avhengig av morkakens lokalisering og operatørens erfaring.

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

PCR (polymerase chain reaction) eller FISH (fluorescens in-situ hybridiseringsteknikker) gir svar på om det foreligger trisomi for kromosomene 13, 18
og 21 innen en uke. Ved behov kan også kjønnskromosomene identifiseres
For fullstendig karyotype må de aktuelle cellene dyrkes før selve analysen. Prøvesvar vil foreligge etter 2-4 uker
Monogent arvelige sykdommer diagnostiseres med PCR, i noen tilfelle MLPA (multiplex ligation-dependent probe amlification). For enkelte metabolske
sykdommer kan det utføres biokjemiske/enzymatiske analyser

Kommende tester
Sannsynligvis vil diagnostiske undersøkelser på fritt føtalt DNA i den gravides blod øke betydelig i omfang i løpet av få år.
Undersøkelsen innebærer ingen spontanabortrisiko. Ved enkelte laboratorier i utlandet kan man i dag benytte fritt føtalt DNA (fftDNA) i
mors blod til analyser av fosterets rhesusfaktor hos rhesusnegative kvinner. Man kan også benytte fftDNA til diagnostikk av trisomier
og kjønnsbestemmelse av fosteret6. I følge Bioteknologiloven vil metoden kreve godkjennelse fra Helsedirektoratet.

Søknad, veiledning, prøvetaking
Søknad om prenatal diagnostikk sendes den aktuelle avdelingen for medisinsk genetikk eller til et senter for fosterdiagnostikk
Bioteknologiloven setter generelt ikke krav om genetisk veiledning, bare informasjon. Ved genetisk (arvelig) sykdom foreligger krav om genetisk
veiledning
All prenatal diagnostikk skal foregå ved godkjent institusjon. Disse er Oslo Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, Haukeland
Universitetssykehus, NSFM ved St Olavs hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge

Før prøvetaking utføres
Rhesustyping vedlegges søknaden, evt. ettersendes
Det er ønskelig med ultralydundersøkelse for å bedømme svangerskapets varighet
Ved planlagt transcervikal CVS bør en sikre seg at det ikke foreligger infeksjon vaginalt (sopp vil ødelegge vevskulturene)

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

Risikofaktorer/komplikasjoner
Bakgrunnsrisiko for spontan abort er først og fremst avhengig av kvinnens alder og tidspunktet i svangerskapet hvor undersøkelsen blir utført

Man regner i dag med en risiko for spontan abort etter AC eller CVS på 0,5-1 %7,8,9 (Ia, Ib)
Enkelte har rapportert økt risiko for amputasjonsskader hos fosteret ved CVS utført før uke 9-10. Dette er ikke verifisert i en stor registerstudie initiert av

WHO. Det ble anbefalt at CVS ikke utføres før 8 ½ fullgåtte uker10 (IIa).

Pasientinformasjon
Nettbasert informasjon fra hvert senter. Alle som ønsker å få utført fosterdiagnostisk prøve skal til medisinsk genetisk informasjonssamtale med mindre
de har vært til dette i tidligere svangeskap.
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Anbefalinger
Det er straffbart å utføre eller medvirke til kjønnslemlestelse, dette gjelder også rekonstruksjon av infibulasjon etter fødsel.

Ved mistanke om forestående kjønnslemlestelse inntrer avvergeplikten.

Vi anbefaler at kvinner fra land som praktiserer omskjæring spørres om de er omskåret, og status noteres på helsekort (Anbefaling).

Vi foreslår at kvinnens egen holdning til omskjæring avklares.

Vi anbefaler at kvinner som er omskåret undersøkes og/eller henvises for å avklare om det er behov for kirurgisk behandling i
svangerskapet eller under fødselen.

Vi anbefaler at episiotomi anlegges ved behov i tillegg til defibulering, men episiotomi skal ikke erstatte åpningen i midtlinjen.

Vi anbefaler at alle omskårne kvinner samtales med og informeres om norsk lov i løpet av svangerskap/ barseltid.

Litteratursøk
Pub-med,Royal College of Obstetricians & Gynecologists,Cochrane database, Up to Date.

Bakgrunn
Innvandringsmønsteret til Norge medfører at fødselshjelpere i økende grad møter kvinner som ble omskåret i hjemlandet som barn1

(IV),2 (IV). Kvinnelig omskjæring er en urgammel tradisjon som ansees nødvendig for å bli en voksen, moralsk kvinne3 (IV). Skikken er
en såkalt "harmful traditional practice". Det er først og fremst infibulasjon, den mest omfattende formen for omskjæring, som har
betydning for fødsel. Imidlertid har studier i afrikanske land funnet økt risiko for fødselskomplikasjoner også ved mindre omfattende
omskjæring4 (III),5 (IV),6 (III).

Lovverk7

I loven brukes begrepet kjønnslemlestelse i stedet for omskjæring for å tydeliggjøre at inngrepet er ødeleggende.
Alle former for kjønnslemlestelse er straffbart. Straffen er fengsel inntil fire år, men inntil 10 år dersom det fører til død eller betydelig
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skade. Straffebestemmelsen gjelder alle som utfører eller medvirker til kjønnslemlestelse. Forbudet gjelder også rekonstruksjon av
tidligere kjønnslemlestelse, som straffes på samme måte (f.eks gjensying av infibulasjon etter fødsel).

Ansatte i helsetjenesten har plikt til å søke å avverge at en kjønnslemlestelse skjer. Avvergelsesplikten gjelder uten hensyn til
taushetsplikt.

Det er straffbart å forsettlig unnlate å søke å avverge inngrepet ved anmeldelse eller på annen måte.

Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil ett år. Når det gjelder anmeldelse av allerede utført kjønnslemlestelse, kan helsepersonell
bare anmelde eller gi opplysninger til politiet etter samtykke.

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

Type I:  Delvis fjerning av klitoris

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

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

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

Forekomst
Globalt
Det anslås at totalt 130 millioner kvinner er omskåret. Skikken praktiseres blant muslimer, kristne og andre trossamfunn først og fremst
i Afrika med tyngdepunktet på Afrikas horn, men også i mindre omfang i enkelte land i Asia og Midt Østen.

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

Risikofaktorer for omskjæring
Søstre er omskåret
Feriereiser til hjemlandet

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

Tiltak/behandling/oppfølging1 (IV),8 (IV)
Svangerskapskontroll
Gynekologisk undersøkelse krever spesiell varsomhet. Fortell kvinnen hva du gjør. Bruk tolk ved behov. Planlegg fødselen med tanke
på åpnende inngrep og adekvat smertelindring. Ved type III-omskjæring anbefales det at hun henvises for vurdering og åpning i
svangerskapet. Åpning i svangerskapet kan gjøres i lokal, spinal eller generell anestesi. Ofte er lokalanestesi nok, men utilstrekkelig
smertelindring kan gi økt risiko for traumatisk "flashback", og det kan være nødvendig med spinalanestesi eller narkose. Kvinnens
behov for smertelindring må vurderes.

Omskjæringsstatus og evt. behov for åpning under fødsel noteres på helsekortet.
Informer og drøft med kvinnen. Avklar om det skal utføres defibulering ved keisersnitt

Fødselen
Informer vakthavende lege. Avtal hvem som utfører defibulering hvis dette ikke er gjort tidligere. Husk at infibulasjon ikke er indikasjon
for keisersnitt. Gi optimal smertelindring.
Det åpnende inngrepet bør utføres senest i utdrivingsfasen når barnets hode står på bekkenbunnen, dvs. før hodet buker eller
umiddelbart ved behov for kateterisering eller fosterovervåking med skalpelektrode.



Teknikk for åpnende inngrep
Før en eller to fingre inn under hudbroen. Velg kanyle etter hudbroens tykkelse og injiser lokalanestesien rikelig og godt fordelt (kan
være umulig og unødvendig hvis hudbroen er flortynn). Lokalanestesi kan være nødvendig også ved epidural. Legg et snitt fremover i
midtlinjen til urethra er blottlagt. Hvis kvinnen ikke er i fødsel anbefales det å forsøke å åpne i klitorisområdet også, dersom man mener
klitoris ligger i dypet. Unngå å tøye vevet. Etter fødsel sys sårkantene på hver side med avbrutt eller kontinuerlig absorberbar sutur. Se
også figur side 22-23 i1 eller figur 1-4 i9. Ved rift fortil kan det være nødvendig å sy et par sting, men det er forbudt å sy kvinnen tilbake
til infibulert status. Vær liberal med mediolateral episiotomi i tillegg, men den skal ikke erstatte åpningen i midtlinjen. Perinealrifter og
episiotomi sutureres på vanlig måte. Rektaleksplorasjon etter reparasjon for å avdekke evt. fistel.

Tilby smertelindring
Forslag: Naproksen i kombinasjon med paracetamol etter fødsel eller relativt tidlig i svangerskapet, men paracetamol eller kodein og
paracetamol i 2-3 dager ved åpning i svangerskapet etter uke 28. Lidocain gel/krem kan smøres på flere ganger daglig.

Det anbefales å skylle med lunkent vann ved toalettbesøk både som smertelindring og for å holde området rent. Evt. sittebad med
såpe daglig i en uke for å forebygge infeksjon. Det anbefales å avstå fra samleie i fire til seks uker etterpå. Rutinemessig kontroll er
ikke nødvendig, men kvinnen kan ta kontakt ved behov.
Informer helsestasjonen. Alle kvinner som er omskåret bør snakkes med om holdning til omskjæring av egne døtre og få informasjon
om norsk lov, dette gjelder også de som ikke har hatt behov for åpning under svangerskap eller fødsel. Dersom barnet er en jente,
vurder spesielt om det er risiko for omskjæring.

Komplikasjoner
Det er rapportert at kvinner med type III omskjæring har økt risiko for rifter og fisteldannelser som kan omfatte urethra eller rectum,
postpartumbløding og langvarig fødsel4 (III). Selv om kausalitet ikke er påvist er det videre funnet en sammenheng mellom
perinatale/maternelle dødsfall og infibulasjon6 (III),10 (IV),11 (II). Generelle helseforhold og suboptimal omsorg kan spille en rolle her.
Infibulasjon hindrer også fosterovervåking, vanskeliggjør kateterisering under fødsel og kan forårsake unødvendige keisersnitt6 (III),12

(III). God fødselshjelp reduserer risikoen for komplikasjoner.

Pasientinformasjon
Informer om at det mest gunstige er å åpnes før fødsel, at det kan gjøres opp mot 38 uker og forklar hva det innebærer (følelse av å
være åpen, rask vannlating).
Dersom det ikke er aktuelt å åpne i svangerskapet gjøres åpning forbindelse med fødselen. Forklar hvordan defibulering gjøres og
informer om muligheter for smertelindring under fødsel. Mange trenger en forsikring om at forandringer etter fødselen som rask
vannlating og følelse av å være "åpen" er helt normalt. Informasjon om komplikasjoner etter omskjæring med tanke på å forebygge
omskjæring av egen datter kan være relevant. Bruk tolk ved behov!

Emneord
Kvinnelig omskjæring
Infibulasjon
Defibulasjon
Fødselskomplikasjoner

Vurdering av dokumentasjon
På grunn av fenomenets sensitive natur er det vanskelig å studere medisinske komplikasjoner etter omskjæring. De fleste studiene er
deskriptive case-studier eller beskrivelser av utvalgte pasientgrupper. Informasjon om insidens av ulike komplikasjoner er mangelfull og
det er sannsynligvis store mørketall. Det er også fare for seleksjonsbias og konfundering fra sosioøkonomiske og andre faktorer.
Langt tidsintervall mellom inngrepet og utvikling av komplikasjoner gjør det også vanskelig å avgjøre årsak/virkningsforhold. Allikevel
tyder dokumentasjon på en sammenheng mellom omskjæringens omfang og risiko for fødselskomplikasjoner4 (III),5 (IV),6 (III).
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Definisjoner og forekomst
Emesis gravidarum
90 % av gravide opplever kvalme og/eller oppkast, 35 % affiseres fysisk og/eller psykisk1,2.

Hyperemesis gravidarum
Hyperemesis rammer i Norge ca. 1 %, og innebærer vedvarende kvalme, brekninger og oppkast som starter før 22.
svangerskapsuke3,4. Hyperemesis er hyppigst forekommende mellom 4.-9. svangerskapsuke, 10-20 % har symptomer etter 16.
uke1,2. Ved uttalt grad av tilstanden opptrer metabolske forstyrrelser slik som vekttap, dehydrering, ketonuri og elektrolyttforstyrrelser.

Etiologi er ukjent1

Epidemiologi og risikofaktorer
Hyperemesis er assosiert med ung alder, lav utdanning, ikke-røyking, det å ha lavere eller høyere KMI enn normalt samt det å ha ikke-
vestlig landbakgrunn4-6. Har man hatt hyperemesis i ett svangerskap er det opptil 26 ganger så stor risiko for å få tilstanden ved neste
graviditet7. Hvis mor har hatt hyperemesis har hennes døtre tre til fire ganger så stor risiko for å få hyperemesis8. Videre er
hyperemesis assosiert med jentefoster, flerlingesvangerskap og blæremola5.

Kliniske funn ved hyperemesis
Kvalme, brekninger, økt spyttproduksjon
Vekttap og dehydrering
Hyponatremi, hypokalemi, hypokloremi, lavt urinstoff
Ketose/ketonuri
Metabolsk alkalose
Forhøyede levertransaminaser sees i ca. 50 % av tilfellene
2/3 har patologiske tyroideaprøver (biokjemisk hypertyreose med forhøyet fritt T4 og lavt TSH). Pasientene er klinisk eutyreote og trenger ikke
behandling

Differensialdiagnoser (hyperemesis er en eksklusjonsdiagnose!)
Urinveisinfeksjoner
Gastrointestinale sykdommer som gastroenteritt, appendisitt, hepatitt, pankreatitt, gallestein, magesår, akutt fettlever
Endokrine sykdommer som hypertyroidisme, hyperparatyroidisme, diabetes, porfyri
Nevrologiske sykdommer: cerebral tumor
Vestibulare lesjoner, medikamentintoksikasjon
Psykologiske sykdommer som for eksempel spiseforstyrrelser

Undersøkelser
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Generell klinisk undersøkelse: BT, puls, dehydrering?
Ultralyd (levende foster, flerlinger, blæremola?)
Vektkontroll individuelt, inntil en til to ganger per uke
Diurese og væskeinntak i alvorlige tilfeller; måles inntil døgndiurese > 1000 ml samt daglige ketoner inntil negativ prøve
Hemoglobin, Hematokrit, Na, K, Kreatinin, Albumin, ASAT, ALAT, LDH
Ved mistanke om hypertyreose klinisk tas TSH, FT4
Mg, P og Ca ved langvarig sykdom

Behandling
Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE) (IIa) – sterk anbefaling
Bruk av det validerte spørreskjemaet PUQE gir mål på intensiteten av plager, bedre grunnlag for diagnostikk og objektiv vurdering av
behandlingseffekt9.
I løpet av de siste 24 timene:

1: Hvor mange (klokke) timer har du følt deg kvalm eller uvel i magen

Over 6 timer
5 poeng

4-6 timer
4 poeng

2-3 timer
3 poeng

≤1 time
2 poeng

Ikke i det hele tatt
1 poeng

2: Hvor mange ganger har du kastet opp

Over 7 ganger
5 poeng

5-6 ganger
4 poeng

3-4 ganger
3 poeng

1-2 ganger
2 poeng

Ikke i det hele tatt
1 poeng

3: Hvor mange ganger har du hatt brekninger (uten at noe er blitt kastet opp)

Over 7 ganger
5 poeng

5-6 ganger
4 poeng

3-4 ganger
3 poeng

1-2 ganger
2 poeng

Ikke i det hele tatt
1 poeng

Mild: 3-6 poeng
Moderat: 7-12 poeng
Alvorlig: 13+ poeng

Vurdering av velbefinnende: På en skala fra 0-10, angi ditt generelle velbefinnende nå; 0= verst tenkelig, 10= like bra som jeg hadde
det før jeg ble gravid.

Forebygging (IIa) – svak anbefaling
Der er svak evidens for at forebygging hos kvinner som har hatt hyperemesis tidligere har effekt, selv om enkeltstudier tyder på at
normal KMI, kosthold bestående av mye fisk og grønnsaker samt fysisk aktivitet er assosiert med lavere risiko for utvikling av
hyperemesis10.

Emesis gravidarum og mild hyperemesis (PUQE score < 13)
1. Husk å fortsette med Folat (tablett 0,4 mg x 1), seponer evt. jerntabletter som i seg selv kan gi kvalme!
2. Kost (IIb) – svak anbefaling

a. Å spise lite og ofte, forsøke kost med lavt energi- og høyt proteininnhold11

b. Sørge for å unngå dehydrering; drikke mellom måltid12,13

c. Unngå triggere som sterke lukter, unngå fettrik mat, stekt mat, sterkt krydret mat12

3. Ingefær (Ia) – moderat anbefaling
a. Ingefær (tablett 250-1000 mg/dag)9

4. Vitamin B6 (pyridoksin) (Ia) – moderat anbefaling
a. Pyridoksin (tablett 25mg/6. time ikke mer enn 200 mg/døgn eller AFI-B6 tablett 40 mg x 2); bedrer kvalme, men ikke oppkast9

5. Akupressur (Ia) – moderat anbefaling
a. P6 akupressur og aurikulær akustimulering9

6. Akupunktur (Ia) – svak anbefaling9

7. Antiemetika (IIa) – moderat anbefaling
Generell regel: Tilbakeholden med antiemetika. Følgende medisiner betraktes som relativt trygge i graviditeten, men bør fortrinnsvis bare brukes
over et kort tidsrom. Tradisjonelt har man seponert et medikament og skiftet til nytt ved utilstrekkelig effekt. Ulike medikamenter angriper ulike

kvalmemekanismer så teoretisk ville kombinasjon av medikamenter kunne være bedre men dette er lite studert ved hyperemesis1,12

a. Antihistaminer (IIa) – moderat anbefaling
Påvirker H1-reseptor – og vestibularsystemet12



i. Meklozin (tablett 25 mg x 1-2 daglig) - Postafen
ii. Prometazin (tablett/injeksjon/intramuskulært 25 mg vesper, eventuelt 25 mg x 2-3 per os) – Phenergan

b. Dopamin (D2-reseptor) antagonister (IIa) – moderat anbefaling
i. Prochlorperazin (tablett 5-10 mg x 2-3 daglig/alternativt 25 mg x 1 supp) - Stemetil. På grunn av økt risiko for BT-fall i siste trimester og under fødsel anbefales ikke preparatet brukt da14

ii. Chlorpromazin (tablett 10 mg x 2-3 daglig/intravenøs infusjon 25 mg i 1000 ml 5 % glukose over 24 timer) -Largactil (registeringsfritak). Ikke i siste trimester12,14

c. Metoklopramid (Dopamin antagonist (D2)/motilitetsregulerende) (IIa) – moderat anbefaling
Metoklopramid (tablett 10-20 mg x 3/supp) – Afipran (anbefales brukt i maks 5 dager pga risiko for nevrologiske bivirkninger (Legemiddelverket, bivirkninger 2013)). Økt tardive

dyskinesier ved bruk i mer enn 12 uker14,15

8. Mot dyspepsi- Syrepumpehemmer (IIb) – moderat anbefaling
Omeprazol (tablett 20 mg x 1) – Losec12,16

9. Vitamin B1 (IIa)- sterk anbefaling
Tiamin (Vitamin B1) (tablett 50 mg x 3 per os/eventuelt 100 mg oppløst i 100 ml 0,9 % NaCl gitt over ½-1 time) anbefales til kvinner som har kastet

opp i to uker sammenhengende1,12

Hyperemesis gravidarum med metabolske forstyrrelser (PUQE ≥ 13 poeng)
1. Sykehusinnleggelse eller poliklinisk behandling?

I Norge er det i dag kun få sykehus som har rutiner på å behandle hyperemesis med metabolske forstyrrelser poliklinisk. Individuell vurdering
2. Kost (IV) – foreslår

Kvinnen kan få spise og drikke det hun selv klarer eller har lyst på. Der foreligger ingen god dokumentasjon for at null per os har effekt
3. Rehydrering (IIa) – sterk anbefaling

Start med 2 L Ringer-acetat eller isotont NaCl over tre til fem timer. Tilsett etter behov: K-klorid, Mg-sulfat, Ca-gluconat, fosfat og tiamin. Monitorering
av effekten er klinisk, som å oppnå adekvat diurese. Vedlikeholdsbehandling: 1 L NaCl eller Ringer-acetat per dag inntil kvinnen drikker og spiser

selv. Glukose kan brukes etter tiamin er administrert, da glukose ellers kan fremprovosere Wernickes encefalopati1,17. Forsiktighet ved korreksjon av
hyponatremi (< 120 mmol/l) pga. risiko for sentral pontin myelinolyse, eller hypokalemi pga. risiko for arytmier

4. Vitamintilskudd (IIa) – sterk anbefaling
Tiamin (vitamin B1) (tablett 50 mg x 3 per os/eventuelt 100 mg oppløst i 100 ml 0,9 % NaCl gitt over ½-1 time) anbefales til kvinner som har kastet
opp i to uker sammenhengende

5. Antiemetika (IIa) – moderat anbefaling
a. Antihistaminer, dopaminantagonister og metoklopramid som nevnt ovenfor; ved manglende effekt/refraktære tilfeller anbefales:
b. Serotonin antagonister (IIa) – moderat anbefaling

Ondansetron (tablett 4-8 mg x 2 per os/alternativt 4 mg x 2 intramuskulært) - Zofran14

c. Glukokortikoider (IIa) – moderat anbefaling
Metylprednisolon (tablett 40 mg per os/evt. intravenøst de tre første dager, deretter gradvis nedtrapping ved halvering av dosen hver 3. dag). Dersom ingen effekt etter tre til fire

dager, seponeres behandlingen. Forsiktighet bør utvises i 1. trimester, og bør gis etter 10. svangerskapsuke på grunn av økt risiko for leppeganespalte hos fosteret1,12

6. Sondeernæring (III) – moderat anbefaling
Vurderes hvis tilstanden ikke bedrer seg og vekttap foreligger. Nasojejunal sonde nedlegges gastroskopisk18. Basalbehov sondeernæring per døgn
er kvinnens kroppsvekt x 30 = ml/døgn, oftest ca. 2000ml/24 t. Oppstart 20 ml/time, øke hastighet med 20 ml/t hver 8. time til maks 80 ml/time.
Sonden skylles med 30 ml vann før oppstart og hver 8. time. Kvinnen kan drikke/spise det hun klarer i tillegg til sondeernæring og kan utskrives når
hun praktisk håndterer sondeernæring selv. Når tilstanden bedres trappes sondeernæring ned gradvis, og sonden kan fjernes når hun har klart seg
med kun eget ernæringsinntak i to døgn.
Sondemat søkes refundert HELFO egen helseregion, etter §6.1: ”Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm og hindrer opptak av viktige
næringsmidler.” Skriv blå resept på sondeløsning, anfør pasientens utskrivningsdato på resept samt at HELFO søknad er sendt. Apotek leverer da
oftest ut ernæringsløsning for en måned frem til søknad er behandlet og godkjent, se HELFO søknadskjema (pdf)
Utstyr (pumpe og stativ) søkes utlånt hos eget Helseforetak (hjelpemiddelsentral), benytt skjema om behandlingshjelpemidler

7. Parenteralt ernæringssupplement (IIa) – sterk anbefaling
Delvis parenteral ernæring i perifer vene kan gis over kortere periode parallelt med korrigering av væske- og elektrolyttforstyrrelser, samt under

opptrappingsfase av sondeernæring. SVK (sentralt venøst kateter) og TPN (total parenteral nutrisjon) bare dersom sondeernæringen mislykkes19.
TPN løsninger skal tilsettes vitaminer og spormetaller

8. Tromboseprofylakse (IIa)
Bør vurderes ved sykehusinnleggelse1

Oppfølgning (IV) – sterk anbefaling
Samarbeid med fastlege og sykehus er viktig. Pasienten følges opp av lege evt. i samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier
og eventuelt jordmor. Enkelte studier har vist at hyperemesispasienter kan ha symptomer på posttraumatisk stressyndrom, og kan
trenge ekstra psykologisk støtte20.

Forløp (IIa)
God prognose ved adekvat behandling. Sjelden aktuelt med avbrytelse av svangerskapet.

Mulige komplikasjoner – oftest ingen!
Emesis gravidarum
Psykologiske, sosiale og økonomiske konsekvenser av tilstanden er understudert; sykdomsbyrden er beskrevet estimert i forhold til

http://www.helfo.no/SiteCollectionDocuments/Skjema/S�knad om dekning av utgifter til n�ringsmidler etter bl�reseptforskriften-05-14.10-bokm�l.pdf
http://www.behandlingshjelpemidler.no/index.php?c=3&kat=S%F8knadsskjema


produksjonstap21,22.

Hyperemesis gravidarum
For barnet

Vekstretardasjon og prematur fødsel, særlig ved < 5 % vekttap fra kvinnens førgravide vekt eller < 7 kg vektøkning i svangerskapet23

Intrakranial blødning in utero sekundert til vitamin K-mangel hos mor24

Hypermesis er beskrevet assosiert med økt risiko for testikkelkreft og barneleukemi, men flere studier behøves for å avklare mulige sammenhenger25

Hypermesis er beskrevet assosiert med atferdsendring og psykologiske problemer26

For mor

Hyponatremi (letargi, hodepine, forvirring, kvalme, oppkast, kramper, sentral pontin myelinolyse)1

Hypokalemi (muskelsvakhet, arytmier)
Wernickes encefalopati
Mangel på B12 og B6 kan gi anemi og perifere nevropatier

Mallory-Weissrifter i øsofagus

Når det gjelder mors helse, er det noen studier som finner at hyperemesis øker risikoen for autoimmun sykdom som revmatoid artritt27

Siste mødredødsfall i Norge på grunn av hyperemesis var i 2004
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Pregestasjonell diabetes (type 1 og type 2)

Tore Henriksen
Hrafnkell Thordarson
Myryam Sugulle
Ellen-Marie Strøm-Roum

Definisjoner
Type 1 diabetes: Kronisk autoimmun sykdom som angriper de insulinproduserende betacellene i pancreas, med den følge at
insulinproduksjonen nesten eller helt opphører.
Type 2 diabetes: Dette er en heterogen diabetesgruppe karakterisert av insulinresistens, relativ insulinmangel, økt (hepatisk)
glukoseproduksjon og hos flertall av pasientene, overvekt.

Søkestrategi
Pyramidesøk (Helsebiblioteket)
Bibsys/PubMed reviews
NICE-guidelines
American Diabetes Association (ADA)
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Kliniske retningslinjer 2010,

Vurdering av kvalitet på dokumentasjonen (etter GRADE prinsippene)
Sterk dokumentasjonsnivå: I alminnelighet vil det medføre ”Anbefales”
Moderat dokumentasjonsnivå: Vil medføre ”Anbefales” hvis viktige kliniske endepunkter.
Lavt dokumentasjonsnivå: Vil i alminnelighet medføre ”Foreslås” hvis det gjelder viktige kliniske endepunkter eller allment akseptert
praksis basert på mye klinisk erfaring. Ellers frarådes.
Svært lavt dokumentasjonsnivå: Kan medføre ”Foreslås” hvis svært viktige endepunkter eller allment akseptert praksis basert på mye
klinisk erfaring. Ellers frarådes.
Lavt eller svært lavt dokumentasjonsnivå betyr nødvendigvis ikke fravær av nyttig effekter av intervensjonen. Det kan like gjerne bety at
studier av nødvendig kvalitet og omfang ikke finnes.

Forekomst/epidemiologi
200 -300 kvinner med type 1 diabetes og ca. 100-200 med type 2 gjennomfører ett svangerskap per år i Norge.

Pregestasjonell veiledning
Planlegging av svangerskapet er et av hovedpunktene i omsorgen for kvinner med pregestasjonell diabetes.
Det anbefales god metabolsk kontroll der et velregulert blodsukker før befruktnings-tidspunkt står sentralt. HbA1c anbefales brukt som
operativt mål med en verdi mindre enn 7,0 % før svangerskapet (selv med HbA1c < 7,0 % vil det ved pregestasjonell diabetes gjenstå
noe økt risiko for de fleste komplikasjonene som er nevnt nedenfor.
I tillegg kommer råd om kost, vektkontroll og mosjon (se også kapittelet om fedme). Pregestasjonelt er disse rådene de samme som
for befolkningen generelt (Helsedirektoratets nettsider), eventuelt med individuelle tilpasninger vurdert ut fra hvordan det anbefalte
kostholdet og måltidsmønsteret påvirker blodsukkerverdiene gjennom døgnet. Folat 0,4 mg per dag foreslås fra det tidspunktet kvinne
ønsker å bli gravid.
Hos kvinner med kronisk hypertensjon er det ofte aktuelt å skifte til antihypertensiva som er anbefalt brukt i svangerskapet, det vil si i
praksis fra ACE-hemmere/angiotensin receptor antagonister til labetolol, metyldopa eller kalsiumantagonister.
Statiner er kontraindisert i svangerskapet og anbefales seponert.
Metformin (PCOS og type 2 diabetes): Det er så langt ikke funnet holdepunkter for at metformin er teratogent. Det knytter seg
imidlertid usikkerhet til langtidseffektene (særlig metabolske) av å ha vært eksponert for metformin in utero. Dokumentasjon så langt
indikerer at metformin i svangerskap ikke medfører komplikasjoner for mor eller barn på kort sikt, og det brukes i svangerskap per i
dag ved PCO type 2 diabetes. Eventuell behandling med metformin i svangerskap bør diskuteres med pasienten, hvor det informeres
om at langtidseffekter av metformin på fosteret i liten grad er dokumentert.
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Velger men i samråd med pasienten å seponere metformin, så er det mest ugunstige tidspunktet de første ukene av svangerskapet på
grunn av faren for hyperglykemi i en periode før god blodsukkerkontroll er oppnådd med insulin.
Hurtigvirkende insulinanaloger har vært brukt i graviditet. Erfaringene med langtidsvirkende insulinanaloger i svangerskap er svært
begrenset. Hvert enkelt tilfelle må avveies i samråd med erfaren endokrinolog.

For kvinner med diabetiske senkomplikasjoner bør det foretas en tverrfaglig vurdering av risikoen ved et svangerskap, det gjelder
særlig ved kardiovaskulære-, renale- og retinale komplikasjoner.
Komborbiditet ved type 1 diabetes. Det er økt forekomst av tyreoideasykdom og andre autoimmune endokrine sykdommer.
Tyreoideastatus bør undersøkes på liberalt grunnlag.

Oppfølging i svangerskapet
Den gravide skal henvises til fødepoliklinikk med tilknyttet nødvendig endokrinologiske kompetanse så raskt som mulig etter at
graviditeten er bekreftet.
Ved første kontroll i fødepoliklinikken anbefales det følgende vurderinger/tiltak i samarbeid med endokrinolog:

1. Gjennomgang av de punktene som er nevnt ovenfor under pregestasjonell veiledning
2. Gravide kvinner med pregetasjonell diabetes, som har en HbA1c ≥ 8 % ved siste måling umiddelbart før svangerskapet, eller ved første HbA1c-

måling i svangerskapet, foreslås å tilbys ekstra «utvidet ultralyd» (det vil si av lege med fostermedisinsk kompetanse) i uke 15-16, i tillegg til den
ordinære ultralydsscreeningen noen uker senere

3. Gjennomgang av tidligere svangerskap. Ved tidligere preeklampsi og hos gravide med diabetiske vaskulære komplikasjoner uten tidligere
preeklampsi foreslås oppstart med acetylsalicylsyre (ASA), 75 mg x 1 fra første trimester.

4. Alminnelig klinisk undersøkelse. Urin til dyrkning foreslås ved første kontroll
5. HbA1c måles hver 4. uke
6. Det skal tas urinstiks ved hver kontroll, og urin protein/kreatinin ratio måles med 4-6 ukers intervall
7. Alle som har hatt diabetes i mer enn fem år og som ikke har vært til kontroll hos øyelege siste halvår, skal henvises for kontroll
8. Kvinnen bør måle blodglukose før og etter hovedmåltidene og ved sengetid
9. Behandlingsmål:

Blodglukose 3,5-5,5 mmol/l før måltid og under 7,0 mmol/l målt 1½-2 timer etter måltid
HbA1c < 6,0 % i 2. og 3. trimester

10. For kvinner som bruker metformin (eventuelt andre peroale antidiabetika) på konsepsjonstidspunkt, foreslås at innleggelse vurderes ved eventuelt
skifte til insulin (fare for hyperglykemi, se ovenfor). Metformin bør ikke avsluttes før insulinbehandling er startet

11. Ved kostregulert type 2 diabetes anbefales opplæring i blodsukkermåling fastende og ca. 1,5 timer postprandialt hver annen dag. Medisinsk
behandling foreslås hvis pasienten i løpet av en uke har til sammen flere enn to målinger av enten fastende blodsukker > 5,5 mmol/l eller > 7 mmol/l
postprandialt. Det tradisjonelle er da å behandle med insulin som er en velprøvd og sikker behandling med henblikk til fosterets utvikling, men har
hypoglykemi som mulig bivirkning. Hvis metformin anvendes i svangerskapet skal det gjøres i samråd med pasienten. Pasienten skal informeres om
at metformin er mindre utprøvd i svangerskap og pasienten skal kunne velge mellom metformin og insulinbehandling

12. Kostråd. Se helsedirektoratets nettsider for generelle kostråd, for diabetes og for gravide

Tidlig i svangerskapet, til om lag 14-16 uker, er det økt risiko for hypoglykemi. Dette er relatert til redusert insulinbehov knyttet til økt
insulinfølsomhet og hos en del av pasientene redusert matinntak i denne delen av svangerskapet. I svangerskapets første halvdel
opplever om lag en fjerdedel av pasienten i tillegg nedsatt evne til å kjenne følingssymptomer. Etter 20. svangerskapsuke vil
insulinbehovet som regel øke, men noe mindre de siste ukene. Behovet kan være redusert de siste 3-5 ukene i svangerskapet. Det er
store individuelle variasjoner.

Forslag til hyppigheten av og innhold i kontrollene av pregestasjonell diabetes

Dato Svangerskapsuke Indremedisiner/ endokrinolog Jordmor BT/vekt Gynekolog CTG

 6 X    

 7     

 8 X X X  

 9     

 10 X    

 11     

 12 X X   

 14 X  Evt. UL fosterm  

 16 X    

 18 X  Scr. v/jordmor  

 20 X X   
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 22 X    

 24 X X X  

 26 X    

 28 X X X  

 30 X    

 31     

 32 X X X X

 33     

 34 X X  X

 35     

 36 X X X X

 37  X   

 38 X X X Vurdering X

 39  X  X

 40 X X X Vurdering X

Svangerskapskomplikasjoner ved pregestasjonell diabetes
Spontantbort
Det er økt risiko. Det anbefales at det gjøres ultralyd ved første kontroll for å bekrefte intakt svangerskap. Samtidig foreslås at CRL
måles til hjelp i å bestemme fosterets alder/termin.

Dødfødsel/perinatal mortalitet
Risikoen er økt 3-4 ganger i forhold til en generell befolkning.

Føtale misdannelser
Forekomsten av alvorligere føtale misdannelser er generelt høyere for gravide med pregestasjonell diabetes enn for den generelle
befolkningen (ca. 5 % versus ca. 3 %). Kardiovaskulære- og sentralnervesystemmisdannelser dominerer.
Risikoen er relatert til HbA1c: Den er 6-8 % ved prekonsepsjonell HbA1c over 8-9 % mot 3-4 % ved god kontroll (HbA1C < 6.5-7 %).

Preeklampsi
Det er 5 ganger økt risiko for preeklampsi. Den absolutte risikoen for alvorlig preeklampsi er 4-5 % , for mild preeklampsi ca. 10 %.
Risikoen er enda høyere ved vaskulære og/eller renale senkomplikasjoner.
Kombinasjonen av preeklampsi (alle grader) og pregestasjonell diabetes er særlig risikofylt med hensyn til intrauterin fosterdød. Det
antas å henge sammen med placentasvikt.
For gravide med diabetisk nefropati uten hypertensjon, bør stigning i blodtrykket primært oppfattes som begynnende preeklampsi.
Hos kvinner med både nefropati med proteinuri og hypertensjon før ca. 20 uker, kan diagnosen preeklampsi være vanskelig. Stigende
blodtrykk og økende proteinuri kan være uttrykk for preeklampsi. Dessuten må andre preeklamptiske symptomer og funn vektlegges i
differensialdiagnosen: Raskt økende ødemer og andre kliniske tegn på preeklamspi, «preeklamptiske» blodprøver, indikasjoner på
placentasvikt (tilvekst, fostervannsmengde, CTG- og dopplerfunn).

Placentasvikt (med eller uten preeklampsi)
Ved intrauterin fosterdød hos gravide med pregestasjonell diabetes er en stor andel av fostrene store for gestasjonsalderen. En antar
at det likevel har oppstått en svikt i placentas kapasitet i forhold til fostrets behov (relativ placentasvikt).
Reduserte bevegelser, lite fostervann i forhold til barnet størrelse («mye navlesnor» i fostervannslommene) og nedsatt reaktivitet
(akselerasjoner) og variabilitet, indikerer mulig placentasvikt. Det behøver ikke være vesentlige endringer i dopplerparametrene, men
ved hypoksi vil det inntre sentraliseringstegn (redusert PI i arteria cerebri media, eventuelt økt PI i ductus venosus).

Polyhydramnion
Det er økt forekomst av polyhydramnion. Fostervannsmengden må imidlertid sees i sammenheng med fostrets størrelse. Et stort
foster vil ha mer fostervann. På den annen side, og ikke minst, bør en fostervannmengde i nedre normalområde hos et makrosomt
foster vekke mistanke om relativ placentasvikt.

Makrosomi



Forekomsten av fødselsvekt over 4,5 kg er 10-12 % mot 3-4 % i den generelle befolkningen.
Ved intrauterin fosterdød hos kvinner med pregestasjonell diabetes er en stor andel av fostrene store (se også under Placentasvikt).

Skulderdystoci
Risikoen er økt 8-12 ganger med en absolutt forekomst på 5-15 % avhengig av fosterets vekt. Men risikoen er økt for alle vektgrupper
over 3500 g.

Intrauterin veksthemning
Risikoen for SGA er ikke økt men likevel betydelig risiko for placentasvikt (se ovenfor).

Truende preterm fødsel
Risikoen både for indusert preterm fødsel er økt 5-7 ganger (absolutt risiko ca. 20 %) og for spontan preterm fødsel ca 1,5 ganger
(absolutt risiko ca. 15 %).

Rihemmende behandling ved diabetes i svangerskapet
Atosiban (Tractocile®) eventuelt andre rihemmende midler blandes og administreres på vanlig måte. Terbutalin (Bricanyl®) frarådes.
Blodsukkeret skal følges, da atosiban kan gi blodsukkerstigning. Pasienten kan spise og drikke som normalt, og ta insulin som hun
pleier.
Hvis kvinnen også har fått betametason (Celeston®), vil det sannsynligvis medføre økt insulinbehov.

Betametason (Celeston®) gis vanligvis i to doser med 24 timers intervall, men det er økt behov for insulin også ved 12 timers intervall.
Økningen gjelder både hurtig og langsomtvirkende insulin.
Forslag til dosering av insulin økes fra dag 2:
Dag 1 (Dagen etter første dose betametason (Celeston®). Ingen endring av insulindose
Dag 2 30 % økning av den opprinnelige insulindosen
Dag 3 40 % økning av den opprinnelige insulindosen
Dag 4 20 % økning av den opprinnelige insulindosen
Dag 5 10 % økning av den opprinnelige insulindosen
Dag 6 Vanlig insulindose
Ved blodsukker over 8 mmol/l gis ekstra hurtigvirkende insulin (4-6 enheter).

Andre maternelle tilstander å ha i mente
Ved magesmerter, kvalme og oppkast hos kvinner med diabetes mellitus type 1, må ketoacidose utelukkes. (Har kvinnen blodsukker >
12 mmol/l og 3+ på ketoner i urin, skal venøs syre-basestatus sjekkes). Det er økt risiko for koronar hjertesykdom hos eldre gravide
med diabetes (dyspne, ødemer, nedsatt fysisk yteevne, brystsmerter, rytmeforstyrrelser).

Neonatale komplikasjoner
Hypoglykemi hos barnet. Risikoen er flerdoblet, særlig ved makrosomi, prematuritet og dårlig regulert blodsukker hos mor på
fødselstidspunktet. Det er også økt risiko for respiratoriske problemer, kardiomyopati, erytocytose og hyperbilirubinemi.

Induksjon av fødsel
Det anbefales at gravide med pregestasjonell diabetes mellitus vurderes indusert fra uke 38, hvis ikke forløsning er blitt vurdert før. Det
frarådes som regel at gravide med pregestasjonell diabetes går over termin.
Keisersnitt anbefales etter vanlige obstetriske indikasjoner og ved alvorlige vaskulære, nyre eller øyekomplikasjoner etter individuell
vurdering. Keisersnitt foreslås også vurdert ved estimert vekt over 4500 g.
Ved tidligere skulderdystoci foreslås keisersnitt vurdert ved estimert vekt over 4000 g
Vektestimering foreslås basert på flere målinger over flere uker for å øke sannsynligheten for riktigere estimat.

Induksjonsmetoder
Intrauterin ballong, prostaglandiner, oksytocin og amniotomi.
Det anbefales at det brukes samme retningslinjer som for gravide generelt.
Så lenge pasienten er velbefinnende og klarer å spise og drikke anbefales det at hun tar sin vanlige dose insulin. Blodsukker måles
etter behov avhengig av rienes hyppighet og intensitet. Går pasienten i fødsel, foreslås det at pasienten følges opp slik det står
beskrevet under "aktiv fødsel".

Fødselen
Latensfase
Fødende med insulinavhengig diabetes setter insulin etter sin vanlige dosering, så lenge hun er i velbefinnende og klarer å ta til seg
næring. Blodsukkermålinger tas ved behov.



Aktiv fødsel
Blodsukkeret foreslås målt vanligvis hver time, men hyppigheten av målingene vurderes ut fra siste målte verdi, samt rienes hyppighet
og intensitet.
Foreslått mål for blodsukker under aktiv fødsel er 4-8 mmol/l.
Det anbefales å vektlegge pasientens egen erfaring med insulin. Legg gjerne en plan sammen med kvinnen når hun kommer inn om
hvem som skal måle blodsukker og hvordan blodsukkerreguleringen skal gjennomføres.

Forslag til tiltak ved ulike blodsukkernivåer

Pasienten er bevisstløs/har kraftig føling: Gi glukose 200 mg/ml 40 ml i.v. i støt. Hvis pasienten ikke kommer til bevissthet i løpet av 10 minutter, skal
dosen gjentas. Kontakt lege
Blodsukker er under 4,0 mmol/l: Gi glukose 50 mg/ml intravenøst infusjon etter kroppsvekt:
60 kg: 180 ml/t
80 kg: 250 ml/t
100 kg: 300 ml/t
Blodsukker 4,0- 8,0 mmol/l: Ingen tiltak
Blodsukker 8,0-10,0 mmol/l: Gi 2-4 E hurtigvirkende insulin subkutant. Dersom blodsukkeret to timer etter gitt insulin fortatt er for høyt: Gjenta dosen
insulin etter skjema (hvis pasienten har stort insulinbehov kan større doser være nødvendig)
Blodsukker over 10,0 mmol/l Gi 4-8 E hurtigvirkende insulin subkutant. Dersom blodsukkeret to timer etter gitt insulin fortatt er for høyt: Gjenta dosen
insulin etter skjema

Etter fødselen
Etter fødselen foreslås eventuelt glukoseinfusjonen avsluttet hvis blodsukkeret er > 6 mmol/l. Pasienter med diabetes mellitus type 1
trenger vanligvis lite insulin det første døgn etter fødsel hvor man spesielt må være oppmerksom på faren for hypoglykemiske
episoder. 
Men: dette gjelder nødvendigvis ikke for pasienter med insulinpumpe, som da bare får hurtigvirkende insulin, se nedenfor.

Pasienter med insulinpumpe

Insulinpumpe har kun hurtigvirkende insulin
Pasienter som har insulinpumpe anbefales på forhånd å få lagt inn flere programmer i pumpen i samråd med indremedisiner samt å ha fått opplæring i
dette før fødselen. Det er viktig at pasienten velger program under fødsel sammen med jordmor slik at det er en felles forståelse av pumpens bruk
(blant annet om hun er i aktiv fødsel eller ikke)
Dersom kvinnen ved innleggelse ikke har forhåndsbestemte doseinnstillinger, må jordmor konferere med indremedisiner

Pumpen bør om mulig være programmert til å inneholde

a. et basaldoseprogram
b. et basaldoseprogram på halv dose
c. et basaldoseprogram på 2/3 dose av den basaldosen kvinnen stod på før svangerskapet

Jordmor må forsikre seg at kanylen til enhver tid sitter godt festet

Insulinpumpe under fødsel

Blodsukkermåling: Som ved aktiv fødsel
Benytt basaldosen under latensfasen (program a).
Redusere til halv basaldose ved aktiv fødsel (program b). Evt. kobles pumpen fra ved full åpning. Det er ikke nødvendig å slå av pumpen selv om den
kobles fra. Følg i tillegg tabellen for "behandling av blodsukker" som står under "aktiv fødsel". Dersom kvinnen f.eks. ligger over 8,1 i blodsukker, og
derfor skal ha insulin, kan insulindosen gis som bolusdose på pumpen av kvinnen selv. Hvis hun ikke er i stand til å administrere pumpen selv, gis ekstra
insulin subkutant som vanlig
Frakobling av pumpen mer enn 3 timer frarådes (pumpen har bare hurtigvirkende insulin)
Etter fødsel foreslås pumpen koblet til med 2/3 basaldose av den dosen hun stod på før svangerskapet (program c), og evt. juster med bolusdoser.
Etter hvert kan økning av basaldose til full dose være nødvendig hvis blodsukkeret er stigende

Skulle det oppstå komplikasjoner med pumpen under fødsel (f. eks. at pasienten ikke får insulin fra pumpen) foreslås det at
blodsukkeret måles og behandling iverksettes i henhold til tabellen ovenfor. Disse kvinnene er spesielt utsatt for raskt stigende
blodsukker med fare for ketoacidose fordi de ikke bruker noe langsomtvirkende insulin. Ved problemer med pumpen må blodsukkeret
må derfor måles snarlig.

Keisersnitt
Insulinkrevende diabetikere forslås å bli operert så tidlig som mulig på dagen («Nr 1 på programmet»). Ved elektive keisersnitt skal
pasienten ta sin vanlige insulindose kvelden før operasjonen. På operasjonsdagen skal det tas blodsukker når forberedelsen til
keisersnittet starter på morgenen.

Infusjonen med glukose/insulin foreslås gitt etter følgende skjema



Blodsukker under 4 mmol/l: Gi 40 ml glukose 200mg/ml som intravenøst over ca. 1 min. Kontroll av blodsukker etter 10 min.
Blodsukker 4-6,0 mmol/l: 12 IE hurtigvirkende insulin i 1000 ml glukose 50 mg/ml
Blodsukker 6,1-10,0: 16 IE hurtigvirkende insulin i 1000 ml glukose 50 mg/ml
Blodsukker over 10,0: 20 IE hurtigvirkende insulin i 1000 ml glukose 50 mg/ml
Infusjonen skal gå på 250 ml/t. Dersom keisersnittet utsettes må hastigheten på infusjonen skrus ned til 50 ml/t i ventetiden.

Blodsukkeret kontrolleres
Mål for blodsukkeret før barnet er forløst: 4-8 mmol/l.
Mål for blodsukkeret etter at barnet er forløst: 6-0 mmol/l.

Insulinpumpebehandling ved keisersnitt
Akutte keisersnitt

Pumpen anbefales fjernet fra pasienten, men kanylen kan gjerne fortsatt sitte dersom den ikke er i veien for operasjonsområdet. (Selv
om pumpen fjernes helt fra pasienten trenger den ikke skrus av. Da er det lettere å koble den til pasienten etter keisersnittet).
Blodsukker måles, hvis nødvendig foreslås glukose/insulininfusjon gitt i henhold til skjemaet ovenfor inntil hun igjen kan settes tilbake på
insulinpumpe (se nedenfor med hensyn til insulindose på pumpen). Det anbefales tydelig dokumentasjon på at pasienten har stått på
insulinpumpe, og tidspunktet den ble fjernet og at anestesipersonalet informeres at pasienten har stått på insulinpumpe, og at denne nå
er fjernet.

Elektive keisersnitt
Det anbefales at pasienten lar pumpen gå som normalt til hun kommer til fødeavdelingen operasjonsdagen. Når pasienten blir tilkoblet
insulin/glukoseinfusjon (se tabell under "keisersnitt"), foreslås pumpen fjernes helt fra pasienten, men trenger ikke slås av.
Dokumentasjon anbefales som under akutt keisersnitt. Det samme gjelder for rapportering når pasienten flyttes fra en avdeling til en
annen.

Når insulininfusjonen seponeres etter keisersnitt foreslås pumpen koblet til med 2/3 av basaldosen hun stod på før svangerskapet
(program c), og evt. juster med bolusdoser. Etter hvert kan økning av basaldose til full dose være nødvendig hvis blodsukkeret er
stigende.

Barseltiden
Kvinnen
Insulinbehovet til pasienten er ca. 30 % lavere enn før graviditeten. Blodsukkeret foreslås å ligge noe høyere enn vanlig, fra 6-10
mmol/l hos kvinner som ammer. Blodsukkeret anbefales målt fastende og før hvert måltid, og i tillegg ved behov. Dokumentasjon i
from av en blodsukkerkurve foreslås. Etter hjemreise foreslås det at pasienten følges opp av egen lege som før svangerskapet.

Barnet
Det anbefales at barnets blodsukker følges opp i henhold til lokale og nasjonale pediatriske retningslinjer.

Referanser
Referansene finnes i:
Pyramidesøk (Helsebiblioteket)
Bibsys/PubMed reviews
NICE-guidelines
American Diabetes Association (ADA)
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Kliniske retningslinjer 2010,
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1.     INNLEDNING
Dette kapittelet baserer seg i hovedsak på den dokumentasjonen som ligger til grunn for Helsedirektoratets retningslinjer for
svangerskapsdiabetes 2017. Denne dokumentasjonen er, der det er mulig, basert på GRADE-prinsippene.

Sterk dokumentasjonsnivå: I alminnelighet vil det medføre ”Anbefales”
Moderat dokumentasjonsnivå: Vil medføre ”Anbefales” hvis det dreier seg om viktige kliniske endepunkter.
Lavt dokumentasjonsnivå: Vil i alminnelighet medføre ”Foreslås” hvis det gjelder viktige kliniske endepunkter eller allment akseptert praksis basert på
mye klinisk erfaring. Ellers frarådes.
Svært lavt dokumentasjonsnivå: Kan medføre”Foreslås” hvis svært viktige endepunkter eller allment akseptert praksis basert på mye klinisk erfaring.
Ellers frarådes.
Lavt eller svært lavt dokumentasjonsnivå: betyr nødvendigvis ikke fravær av nyttig effekter av intervensjonen. Det kan like gjerne bety at studier av
nødvendig kvalitet og omfang ikke finnes.

Avsnittet « Prosedyre for kvinner med kostregulert svangerskapsdiabetes som følges i primærhelsetjenesten, men som
kommer til obstetrisk vurdering ved ca. 36. uke» er mer detaljert enn en vil finne i Helsedirektoratets retningslinjer.

Helsedirektoratet har ønsket å overlate dette til spesialistmiljøet (Veileder i fødselshjelp). Dette avsnittet er vanskelig å gjøre til
gjenstand for GRADE vurdering, men baserer seg på generell klinisk erfaring, diskusjon i fagmiljøet og konsensus blant de som er
kapittelansvarlige.

Mange av anbefalingene/forslagene nedenfor er gjenstand for faglige diskusjon/vurdering både på generell basis og sett i forhold til
praksis/erfaring ved de enkelte helseinstanser.

2.    DEFINISJONER
Patofysiologisk definisjon: Svangerskapsdiabetes (GDM) oppstår når insulinproduksjonen under graviditet ikke øker tilstrekkelig i
forhold til den insulinresistensen som følger et svangerskap. Både livsstilmessige og genetiske faktorer spiller en rolle.

Operativ definisjon: Fastende blodglukose og/ eller verdien 2 timer etter inntak av 75g glukose per os ligger over den definerte normale
verdien, men under verdiene for (manifest) diabetes i svangerskapet, slik det fremgår av tabellen nedenfor.

SVANGERSKAPSDIABETES:  
Fastende blodglukose:       ≥ 5,3 mmol/l til og med 6,9 mmol/l
eller  2-timers verdi:           ≥ 9,0 mmol/l til og med 11,0 mmol/l

DIABETES i svangerskap:       
Fastende blodglukose:        ≥ 7,0 mmol/l
eller en 2-timers verdi:       ≥ 11,1 mmol/l

Ved svangerskapsdiabetes normaliseres vanligvis blodglukoseverdiene etter svangerskapet.

 

3. KODER

1. ICD-10: O24.4 Diabetes mellitus oppstått under svangerskap



 

4.     FOREKOMST

Det har vært en økning i forekomsten av svangerskapsdiabetes gjennom de siste decennier, mest sannsynlig som følge av
livsstilsendringer slik de gjenspeiler seg i «fedmeepidemien». Etter de gamle WHO kriteriene varierer forekomsten i Norge geografisk
mellom 3 og 8 %.  I noen etniske grupper er forekomsten opp mot 20 %.

Det er noe usikkert hva de nye kriteriene for svangerskapsdiabetes vil gjøre med forekomsten, men foreløpig data tyder i retning av en
forekomst i snitt på ca 10 %.

 

5. SVANGERSKAPET; OPPFØLGING/TILTAK

Alle gravide anbefales ved første kontroll i svangerskapet å få en samtale om anbefalt vektøkning, kostråd og fysisk aktivitet for å
redusere risikoen for preeklampsi, hypertensjon og svangerskapsdiabetes og for å redusere barnets risiko for unødvendig høy
fødselsvekt, for fødselskomplikasjoner og for utvikling av diabetes og overvekt senere i livet både hos mor og barn.

Svangerskapsdiabetes er ofte bare en del av en mer kompleks metabolsk syndrom-relatert helsetilstand der mangeårig uheldig livsstil
med fedme, usunt kosthold og lite fysisk aktivitet inngår som modifiserbare årsaker.

Ved oppfølging av gravide med svangerskapsdiabetes er det viktig å se denne helheten. Hvis mulig, er det en stor fordel å modifisere
livsstilsfaktorene før svangerskapet oppstår.

5a) 1. TRIMESTER

I primærhelsetjenesten:
Det anbefales å måle HbA1c inntil uke 16 hos følgende grupper fordi de har forhøyet risiko for å ha uoppdaget pregestasjonell
diabetes/glukoseintoleranse eller for å utvikle tidlig svangerskapsdiabetes. HbA1c er uegnet for dette formål senere i svangerskapet.

Merk: Hvis en (tilfeldig) HBA1c verdi i svangerskapet er >6.5 % er det diagnostisk for (manifest) diabetes.

Indikasjoner for måling av HBA1c i 1.trimester

Alle gravide med etnisk bakgrunn fra land utenfor Europa, spesielt Asia og Afrika.

Høy BMI: BMI >30 kg/m2 *
Alle med førstegradsslektning med diabetes og/eller der den gravide har fått påvist nedsatt glukosetoleranse i ikke-gravid tilstand.
 For flergangsfødende:

Alle med svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes, som barn med fødselsvekt > 4500 g,
skulderdystoci eller preeklampsi.

For kvinner som møter til første kontroll etter uke 16 foreslås det å gjøre glukosebelastning. 

* Helsedirektoratets  faglige arbeidsgruppe foreslo en BMI-grense på 25 kg/m2 og 25 år som aldersgrense, i tråd med kriteriene for
glukosebelastning ved 24-28 uker.

Tiltak:

HbA1c≥ 6,5 %; (Denne gruppen har diabetes):
Henvises til oppfølging ved svangerskapspoliklinikk for diabetes i svangerskap

HbA1c 5,9 – 6,5 %: (Gruppe med høy risiko for svangerskapsdiabetes):
Henvises til oppfølging, livsstilsråd og opplæring i egenmålinger av blodsukker ved svangerskapspoliklinikk, men henvises tilbake til
primær helsetjenesten hvis tilfredsstillende blodsukkernivå oppnås (fastende < 5,3 og < 6,7 mmol/l to timer etter måltid). For dem som
fortsetter med egenmålinger i primærhelsetjenesten er glukosebelastning ved 24-28 uker ikke nødvendig. De som ikke har fortsatt med
egenmålinger bør ta glukosebelastning ved 24-28 uker, eventuelt gjenoppta egenmåingene.

 HbA1c < 5,9 %.
Ta glukosebelastning i svangerskapsuke 24-28, hvis kriteriene nedenfor er oppfylt

5b) 2. OG 3. TRIMESTER

 Det anbefales å gjøre glukosebelastning mellom svangerskapsuke 24-28 etter følgende kriterier #:



Alle gravide med etnisk bakgrunn fra land utenfor Europa, spesielt Asia og Afrika
BMI >25 kg/m² (pregravid vekt).
Alder:
 >25 år og førstegangsfødende.

 >40 år for flergangsfødende uten andre risikofaktorer, f. eks. uten tidligere  svangerskapsdiabetes eller fedme.

Alle med førstegradsslektninger med diabetes og/eller der den gravide har fått påvist nedsatt glukosetoleranse i ikke-gravid tilstand.

For flergangsfødende: 
Alle med svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes, som barn med fødselsvekt > 4500 g, skulderdystoci
eller preeklampsi.

# For de få som måtte komme til svangerskapskontroll etter 28-30 uker og fyller kriteriene for glukosebelastning, foreslås det at
blodglukose før og etter måltid tas en ukes tid, og vurderes slik som beskrevet her. Det samme gjelder hvis det skulle være grunn til
å tro at glukosebelastningen ved 24-28 uker skulle være falsk negativ, f eks ved påfallende rask fostervekst etter uke 30-32.

6. GJENNOMFØRING AV GLUKOSEBELASTNING

 Glukosebelastning gjennomføres etter 8-14 timers faste (følg NOKLUS anbefalinger for prøvehåndtering)

Ved behov for informasjon om gjennomføring av belastningen se: «Nasjonale retningslinjer for svangerskapsdiabetes» kapittel 4 under
praktisk informasjon.

 Kvinner med påvist diabetes skal ikke ta glukosebelastning, f. eks. at fastende blodglukose er ≥7 mmol/l.

 Glukosebelastning utsettes dersom:
- kvinnen har fått Celeston siste 14 dager eller annen akutt behandling med steroider
- kvinnen har feber > 38 C▫
- kvinnen har akutt sykdom eller sykdomsfølelse.

VURDERING av glukosebelastning:

1.     Ved fastende verdi < 5,3 mmol/l og 2-timers verdi < 9,0 mmol/l:
Kvinnen har ikke svangerskapsdiabetes og trenger ikke ta flere glukosebelastninger i svangerskapet (heller ikke ved senere glukosuri,
med mindre det er grunn til å mistenke at glukosebelastningen er falsk negativ).

2.     Ved fastende verdi ≥ 5,3 mmol/l, men ≤ 6,9 mmol/l, eller ved 2-timers verdi ≥ 9,0 mmol/l, men ≤ 11,0 mmol/l:
Kvinnen har svangerskapsdiabetes. Hun følges videre i primærhelsetjenesten.

3.  Ved fastende ≥7.0 eller 2-timers verdi ≥11.1 (diabetiske verdier):
Kvinnen har manifest diabetes. Henvises spesialisthelsetjenesten. 

Svangerskapsdiabetes er altså en tilstand der glukoseverdiene ligger mellom de normale og de som gjør at hun har diabetes i
svangerskapet. 

Kvinner som er fedmeopererte (ventrikkel/tarm): Glukosebelastningen er usikker. Det foreslås at kvinnen lærer å måle blodglukose før
og etter måltider (2 timer), se avsnittet om mål for behandling.

7. TILTAK OG PRIMÆR BEHANDLING VED PÅVIST SVANGERSKAPSDIABETES

Kostveiledning:
Kvinnen anbefales kostveiledning basert på Helsedirektoratets anbefalinger i brosjyren «Gravid» (foreligger også elektronisk på
Helsedirektoratets sider). 
Hun anbefales et kosthold der ca. 50 % av kaloriene utgjøres av (komplekse) karbohydrater, ca. 30 % fett og resterende proteiner. Det
anbefales noe redusert energiinntak for overvektige. I tillegg anbefales redusert inntak av raske karbohydrater som juice, frukt, melk
osv. Dette vil si en kost med lav GI (Glykemisk Index) som ikke er det samme som «lavkarbokost» (lavt innhold av det totale inntak av
karbohydrater). Det er viktig at kvinnen får i seg nok langsomme karbohydrater som grovt brød, noe fullkornris/fullkornpasta og mye
grønnsaker o.l (totalt ca 175 g karbohydrater), slik at hun ikke får > 2+ på ketostix i urin. Ved kostråd er det viktig med god
kostanamnese og en viss individualisert tilpasning er ofte nødvendig for å oppnå tilfredsstillende blodglukoseverdier.

Fysisk aktivitet                                                                                                          
Anbefal minst 30 minutter (gjerne 1 time) fysisk aktivitet av moderat intensitet daglig. Dette bidrar til å redusere glukosenivået.



Opplæring i blodglukosemåling.                                                                               
Kvinnen får eget blodglukoseapparat og resept på utstyr til dette. Hun måler fastende blodglukose og 2 timer etter påbegynt frokost og
middag (eventuelt også lunsj). Disse målingene gjøres hver annen dag over en 2 ukers periode. Se nedenfor m h p behandlingsmål.

8A. MÅL FOR VEKTØKNING I SVANGERSKAP

Institute of Medicine (IOM) anbefaler følgende vektøkninger:

BMI <18,5kg/m²: 12,5-18 kg
BMI 18,5 - 24,9 kg/m²: 11,5 til 16 kg
BMI 25 - 29,9 kg/m²: 7 til 11 kg
BMI 30 - 35 kg/m² *: 5 til 9 kg

* Ved BMI > 30 kg/m² tyder nyere data på at flere svangerskapsutfall blir bedre ved lavere vektøkning enn IOM’s anbefalinger. For
gravid med BMI over ca. 30 med liten eller ingen vektøkning er det viktigste at kostholdet er adekvat og at fosteret viser tegn på
normal vekst og trivsel.

For gravide med start-BMI over ca. 35 synes selv noen kg nedgang i vekt ikke å medføre noen risiko forutsatt normal tilvekst hos
fosteret og riktig kosthold

Hos noen få kan manglende eller liten vektøkning i svangerskapet tyde på nedsatt placentafunksjon og redusert tilvekst hos fosteret.

Gravide med BMI >35 kg/m² og svangerskapsdiabetes:
Se generelle retningslinjer for fedme i svangerskapet om henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Husk at kombinasjonen av fedme og svangerskapsdiabetes mer enn dobler risikoen for svangerskaps- og fødselskomplikasjoner enn
om den gravide bare har en av tilstandene.

8B. MÅL FOR BEHANDLINGEN AV SVANGERSKAPSDIABETES

Målet er: 
Fastende blodglukose < 5,3 mmol/l og 2 timer etter påbegynt måltid < 6,7 mmol/l*.
* tilsvarer tidligere mål: <7,0 mmol/l 1,5t etter påbegynt måltid 

Hvis behandlingsmålene oppnås, d.v.s. før måltid < 5.3mmol/l og 2 timer etter måltid < 6.7 over en 2-ukers periode, fortsetter hun i
primærhelsetjenesten med egenmåling av blodglukose før og etter frokost og middag 1-2 ganger per uke.

Hvis behandlingsmålene ikke oppnås (hvis  ≥ 3målinger ³ 5.3 før måltid og/eller ³ 6.7 etter måltid, over en 2-ukers periode)  henvises
hun spesialisthelsetjenesten.

Kvinner som primært når behandlingsmålet, men som senere ikke klarer det henvises spesialisthelsetjenesten da. Hvis en ytterligere
bedring i kost og livsstilsråd er mulig og det fører til at glukosemålene oppnås, henvises hun til tilbake til primærhelsetjenesten, og
fortsetter å måle blodglukose før og etter måltid.

Vurdér innleggelse: Kvinner som får påvist svært høye verdier ved glukosebelastning, (fastende > 7,5 mmol/l, 2-timers verdi > 14
mmol/l , event. HbA1c > 8 %), bør som oftest innlegges for rask regulering av sin diabetes dersom man ikke ser at dette kan gjøres i
løpet av et par dager poliklinisk. Særlig aktuelt ved språkvansker.

 

9. MEDIKAMENTELL BEHANDLING AV SVANGERSKAPSDIABETES 

Behandlingen av svangerskapsdiabetes består primært i kost og livsstilstiltak, se ovenfor.

Medikamentell behandling bør vurderes av endokrinolog dersom 2 eller flere egenmålinger er over behandlingsmålene (fastende ≥ 5,3
mmol/l;  2 timer etter måltid ≥6,7  mmol/l) i løpet av en uke, eller tre eller flere målinger i løpet av to uker, der ytterligere
innstramming/endring av kost ikke er tilrådelig.

 

10. OPPFØLGING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Flertallet av de med svangerskapsdiabetes som følges i spesialisthelsetjenesten vil være medikamentelt behandlet og/eller ha andre
tilstander som tilsier spesialistoppfølging. De vil i prinsippet følges opp som for gravide med diabetes. Det vises til retningslinjene for



gravide med diabetes og prosedyrer ved de enkelte sykehus.

 

11. PROSEDYRE ETTER 36 UKER FOR KVINNER MED KOSTREGULERT SVANGERSKAPSDIABETES SOM FØLGES I
PRIMÆRHELSETJENESTEN 

Det foreslås en obstetrisk vurdering ved ca 36 uker av gravide med svangerskapsdiabetes som i hovedsak har vært fulgt opp i
primærhelsetjenesten.  

Hensikten er ved denne kontrollen er å selektere kvinner med kostregulert svangerskapsdiabetes som likevel mot termin har
risikoforhold som gjør at svangerskapet bør avsluttes før spontan fødsel.

Ved 36 uker foreslås følgende: 
Ultralyd, i alminnelighet CTG og vanlige undersøkelser ellers.

 Videre oppfølging etter 36 uker*:
 a)    Hvis abdominale circumferensen (AC) > 90 percentilen/ mean abdominal diameter (MAD) > 14 % (snitt av 3 målinger) foreslås
kontroll i løpet av siste 1-2 ukene før termin. Ved AC  < 10 percentilen/ MAD < 14% kan det foreligge tilveksthemning og det gjøres
individuell vurdering for videre oppfølging/tiltak.
 b)    For kvinner med start-BMI over 35 kg/kg2 foreslås det ny kontroll i løpet av siste1-2 ukene før termin (følger de generelle
retningslinjene for fedme)
 c)     Hvis kvinnen har andre risikoforhold av betydning (se listen nedenfor)# foreslås ny kontroll i løpet av siste 1-2 ukene før termin,
eventuelt før hvis det er klinisk indisert
 d)    Det foreslås at de øvrige uten komplikasjonstegn og en godt kostregulert svangerskapsdiabetes fortsetter i primærhelsetjenesten
med ukentlig kontroll. Hvis normalt videre forløp foreslås ny kontroll i spesialisthelsetjenesten for vurdering av induksjon ved 286 +/- 2
dager (2-6 dager etter termin etter Terminhjulet og svangerskapsuke 410  +/- 2 dager) (2-6 dager etter termin etter Snurra)

*For noen pasienter kan det være aktuelt å bestemme induksjonstidspunkt allerede ved 36 uker, se eventuelt prosedyrer ved de
enkelte sykehus.

12) INDUKSJONSVURDERING: For dem som kommer tilbake de siste 1-2 uker før termin (og induksjon ennå ikke er bestemt): 

Det foreslås ultralyd, CTG og vanlige undersøkelser. Formålet med denne kontrollen er å vurdere induksjon.

Råd om tidspunktet og metoden for induksjon avgjøres etter individuell vurdering ut fra en samlet vurdering av risikoforhold# og de
føtale og maternelle funn* som gjøres ved denne kontrollen.

#Risikoforhold som enkeltvis eller i kombinasjon må vurderes klinisk med tanke på induksjon:

Redusert fosterbevegelse
Tidligere obstetriske komplikasjoner
Eventuelt tidligere fødselsvekt
Mors BMI
Tilkommet komorbiditet av betydning (inklusive psykiske)
Familieanamnese
Alder > 40
Mors høyde/ barnets størrelse

*Funn som vektlegges ved vurdering av induksjon/forløsning:

Stigende blodtrykk
Ultralydfunn

Makrosomi: Ett enkelt vektestimat er usikkert. Rask stigning i AC/MAD/asymmetri tas med i vurderingen. Fostervannsmengde i nedre normalområde ved stort barn. Eventuelt
avvikende Doppler.
SGA: AC < 10 percentilen og/ eller estimert fostervekt < 10 percentilen og eller MAD < -14%. Tydelig fall i AC/MAD selv mellom 10 percentilen og 90 percentilen / MAD +/- 14% tas
med i vurderingen. Nedsatt fostervanns-mengde. Avvikende Doppler (UA og MCA, ratio mellom disse, eventuelt Ductus v.).
Nedsatt fosterbevegelser
CTG: ikke normalt mønster

Metoder for induksjon:
De generelle prosedyrer anbefales

Prematuritet: Lungemodnings-behandling



Indikasjon for lungemodning: Det foreslås å følge de generelle retningslinjene

Kostregulert svangerskapsdiabetes:
Foreslår å måle blodglukose x4/døgn. Ved blodglukose > 10 mmol/l over 2 timer vurderes insulinbehandling.
Ved eventuell fødsel tilstrebes blodglukose 4-7 mmol/l.

Medikamentelt behandlet svangerskapsdiabetes:
Følger prosedyren for «Diabetes mellitus»

 

13. FØDSEL, SECTIO OG BARSELSTID

13 a) Fødselen

Føtal overvåkning under fødsel ved svangerskapsdiabetes: Det foreslås innkomst-CTG for alle. Når fødselen er i gang foreslås
kontinuerlig CTG, eventuelt med STAN, for alle med medikamentelt regulert svangerskapsdiabetes. For kvinner med
svangerskapsdiabetes godt regulert med kost og uten andre risikofaktorer foreslås individuell vurdering.

Kostregulert og metforminbehandlet svangerskapsdiabetes:
Metformin foreslås seponert i aktiv fødsel, vær oppmerksom på mors blodsukker, ellers ingen tiltak.

Insulinbehandlet svangerskapsdiabetes:
Følger prosedyren for «Diabetes mellitus», insulin skal seponeres etter fødsel.

13 b) Sectio

Kostregulert og metforminbehandlet svangerskapsdiabetes: 
Metformin foreslås seponert samme dag som forløsning, vær oppmerksom på mors blodsukker, ellers ingen tiltak.

Insulinbehandlet svangerskapsdiabetes:
Følger prosedyren for «Diabetes mellitus.»

 

13 c) Barseltiden

Barnet:
Retningslinjene for oppfølging av blodglukose hos nyfødte ved den enkelte fødeavdeling foreslås fulgt.

Kvinnen:
Kostbehandlet svangerskapsdiabetes:
Ingen tiltak

Insulin- eller metforminbehandlet svangerskapsdiabetes:  
Blodsukker anbefales målt fastende og 2 timer etter middag de første dagene. Dersom det fastende blodsukkeret ligger > 7 mmol/l
eller blodsukkeret etter middag ligger > 10 mmol/l foreslås det at indremedisiner, evt. fastlege dersom hun har reist hjem.

Videre oppfølging av kvinner med svangerskapsdiabetes:
Kvinnen foreslås å måle HbA1c ca. 4 mnd. post partum og foreslås fulgt med HbA1c ca. en gang i året. Alle kvinner som har hatt
GDM anbefales å tilbys livsstilsråd med tanke på sunt kosthold, fysisk aktivitet og vekt i normalområdet med tanke må eventuelt nytt
svangerskap og for å redusere risikoen for utvikling av diabetes mellitus type 2 og fedme på sikt.

Hos ikke-gravide gjelder:
Ved HbA1c 6,0-6,4%: Kvinnen har nedsatt glukosetoleranse (prediabetes).
Ved HbA1c ≥ 6,5 %: Kvinnen har diabetes mellitus. 

Referanser

Nasjonale faglig retningslinje for Svangerskapsdiabetes, Helsedirektoratet 2017:
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes

Referanselisten er svært omfattende og kan finnes i ovennevnte dokumentet ved å følge linken.

http://ehandbok.ous-hf.no/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=3797
http://ehandbok.ous-hf.no/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=3797
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsdiabetes


Flytskjema behandling
av
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Epilepsi og svangerskap
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Anbefalinger
1. Prekonsepsjonell veiledning med vurdering av ko-morbiditet, anfallskontroll, og medikamentbruk (monoterapi tilstrebes), i samarbeid med nevrolog.

Informasjon om risiko for mor og barn. Høydose folattilskudd ved bruk av enzyminduserende medikamenter. Det gjelder først og fremst valproat,
karbamezapin samt nyere antiepileptika der effekten på fosteret ennå ikke er klarlagt. Dose 4 mg per døgn de siste 1-2 ukene før konsepsjon.
Eventuell reduksjon til 1 mg per døgn hvis graviditet uteblir for å unngå høydose folat over lengre tid. Fra ca uke 12 0,4 mg per døgn. D-vitamin behov
10 µg per døgn.

2. Tidlig påvisning av graviditet og tidlig vurdering hos nevrolog/gynekolog hvis det ikke er lagt en god plan på forhånd. Gravide med epilepsi tilbys, i
henhold til gjeldende forskrifter, tidlig fostermedisinsk vurdering (”tidlig ultralyd”) ved 12-14 ukers svangerskapslengde samt malformasjonsrettet
(diagnostisk) ultralyd ved 17-19 uker. Vurdering av spesialist i fødselshjelp ved uke 24, 32 og 36. Det foretas da føtometri og vurdering av andre
vanlige biofysiske parametre. Den generelle kontrollen kan foretas i primærhelsetjenesten. Hyppigheten av nevrologisk kontroll avgjøres av nevrolog i
hvert enkelt tilfelle.

3. De fleste kvinner med epilepsi kan føde vaginalt. De alminnelige reglene for induksjon følges, men søvnmangel og stress kan virke
anfallsfremkallende og må tas med i vurderingen av induksjonstidspunkt. Keisersnitt vurderes ved betydelig risiko for anfall. Vanlige antiepileptiske
medisinering også under fødselen, eventuell parenteral tilførsel ved oppkast etc. Unngå stressfaktorer, hyperventilasjon og hypoglykemi under
fødsel. Oksytocin etter generelle retningslinjer. Fosteret overvåkes med CTG/CTG-STAN. Instrumentell forløsning vurderes ved langvarig fødsel.

4. Det er noe økt risiko for post partum blødning. Fortsetter vanlig dosering av antiepileptika, men det gjøres avtale om videre nevrologisk oppfølging
(vanligvis etter 6-8 uker). Kvinner med epilepsi kan i alminnelighet amme, men individuelle vurderinger må av og til gjøres (type medikament,
prematuriet etc). Barnet observeres for abstinens/sedasjon/andre bivirkninger av antiepileptika.

Søkestrategi
Dette kapittelet er basert på Den norske legeforenings ”Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi, 2011”. Her var
kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene basert på prinsippene i GRADEs klassifisering av dokumentasjonsnivå.
Det er ikke tilkommet ny kunnskap som i vesentlig grad endrer disse anbefalingene.
Foran hvert av underkapitlene nedenfor er dokumentasjonsnivået angitt.
Det vises til ”Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi, 2011” for detaljbeskrivelse av antiepileptiske medikamenter.

Forekomst
Det vil årlig være ca 250-300 kvinner med epilepsi som gjennomfører svangerskap.

Generelt
Kvinner med epilepsi er en heterogen gruppe der oppfølgingene ofte må individualiseres.

Omsorgen for gravide med epilepsi innbefatter
1. Rådgivning før et svangerskap (prekonsepsjonell veiledning)
2. Råd og oppfølging under svangerskapet
3. Råd og oppfølging under fødselen
4. Råd og oppfølging etter fødselen

Med god oppfølging før, under og etter svangerskapet kan over 90 % gjennomføre et svangerskap uten vesentlige problemer.
Likeledes kan 60-70 % regne med uendret anfallsfrekvens under svangerskapet, og rundt 60 % er anfallsfrie. Rådgivning og oppfølging
under svangerskapet bør foregå i nært samarbeid mellom nevrolog og obstetriker.

Prekonsepsjonell veiledning (moderat/lavt)
Det anbefales at kvinner med epilepsi får tilbud om rådgivning før svangerskapet.

Følgende punkter bør gjenomgås
Optimal anfallskontroll før svangerskapet anses viktig. Planlagt svangerskap bør derfor utsettes til tilfredsstillende anfallskontroll er oppnådd
Preparatbruk, dosering og doseringshyppighet bør vurderes, eventuelt muligheten for seponering av antiepileptika. Monoterapi (bare ett preparat) bør
alltid tilstrebes, likeså lavest effektive dose og et jevnt serumnivå gjennom døgnet
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Virkningen av epilepsien på svangerskapet: Forutsatt adekvat oppfølging synes maternelle svangerskapskomplikasjoner ikke å forekomme vesentlig
hyppigere blant kvinner med epilepsi enn i den generelle befolkning. Kvinner som bruker karbamazepin og Lamictal ser ut til å ha en lett økt risiko for
preeklampsi
Virkningen av graviditeten på epilepsien: Hos 2/3 sees ingen endring i anfalls-hyppigheten gjennom svangerskapet. Rundt 60 % har ikke anfall under
svangerskapet Hos 15-20 % kan det opptre en anfallsøkning, spesielt i første og siste trimester og hos dem som på forhånd har en dårlig
anfallskontroll. Kvinnene bør tilrådes et regelmessig liv med tilstrekkelig søvn
Risikoen for langtidseffekter på barnet: I den generelle befolkningen er risikoen for fosterskader 2-4 %, mens den hos kvinner med epilepsi er 3-10 %.
Hjertekar-misdannelser (hyppigst), spina bifida, leppe-ganespalte, hypospadi og skjelett-misdannelser sees også. De fire mest brukte antiepileptika i
svangerskapet er karbamazepin, lamotrigin, valproat og fenobarbital. Valproat og karbamazepin er særlig assosiert med nevralrørsdefekter;
henholdsvis 1,1 % og 0,4 %. Folsyre anses å kunne redusere forekomst av nevralrørsdefekter. Risikoen for misdannelser er doseavgengig
De senere år er det flere studier som indikerer kognitiv affeksjon hos barn av mødre som har brukt valproat (VPA) under svangerskapet. Når det gjelder
andre preparater anses sannsynligheten for langtidseffekter å være liten
Risikoen for at barnet skal arve foreldrenes epilepsi er mindre enn 10 % hvis det ikke er arvelige former av epilepsi i slekten
Kvinnen bør informeres om folattilskudd. Det gjelder først og fremst ved bruk av valproat, men også kvinner som bruker karbamazepin samt
antiepileptika der forekomst av fosterskadelige effekter ikke er klarlagt. Folattilskudd skal da tas i høye doser (4 mg daglig) de siste ukene før hun blir
gravid og de tre første månedene av svangerskapet. Senere reduseres dosen til 0,4 mg daglig. Det kan vurderes å bruke 1 mg i stedet for 4 mg
prekonsepsjonelt for å unngå langvarig eksponering for høye (farmakologiske) doser av folat. I tillegg bør hun under hele svangerskapet ta vitamin D-
tilskudd. De som bruker enzyminduserende antiepileptika, har vært rådet til å ta 10 mg vitamin K daglig de siste fire ukene av svangerskapet, men
nytten er ikke dokumentert
Kvinnens sosiale og arbeidsmessige situasjon bør drøftes og aktuelle tiltak evt. iverksettes

Oppfølging under svangerskapet (moderat/lavt)
Graviditetstest tas så tidlig som mulig. Ved fastslått svangerskap foreslås at pasienten henvises så tidlig som mulig til spesialist
(gynekolog og nevrolog) for å gå gjennom kvinnens sykehistorie og obstetriske anamnese, med mindre dette er klarlagt på forhånd.
Det foreslås å legge en plan for svangerskapet. Ved tvil om graviditetens lengde bør dette fastlås med ultralyd.

Hos nevrolog
Gjennomgang av anfallssituasjonen og epilepsibehandlingen. Doseringen av antiepileptika bestemmes ut fra anfallssituasjonen,
eventuelt svar på medikamentanalyser. Det legges en plan for videre oppfølging i svangerskapet. Antall kontroller hos nevrolog
bestemmes først og fremst ut fra anfallssituasjonen og hvilke antiepileptika hun bruker. Kvinner som bruker lamotrigin (LTG) eller
okskarbazepin (OCBZ) bør kontrolleres noe hyppigere enn kvinner som bruker andre antiepileptika pga. betydelige fall i
serumkonsentrasjon under graviditeten.

Ved fødepoliklinikken/spesialist
Det legges en plan for tilvekstkontroll og biofysisk vurdering, vanligvis ved ved 24., 32. og 36. uke. Ellers kan den generelle
svangerskapskontroll foretas hos fastlege/jordmor der de alminnelige retningslinjene for svangerskapskontroll følges.

Kvinnen bør få informasjon om den praksis som gjelder for prenataldiagnostikk i Norge
I henhold til gjeldende forskrifter har gravide med epilepsi rett til fostervannsprøve. I praksis er det nå i stedet tidlig ultralyd som tilbys.
Kvinner med epilepsi bør henvises til fostermedisinsk utredning som vanligvis starter i svangerskapsuke 11-14.

Dette skal forutgås av en genetisk veiledning for å gi kvinnen en klar forståelse av hva en tidlig ultralyd kan gi av tilleggsinformasjon,
samt undersøkelsens begrensninger og risiko.

Kvinner med epilepsi foreslås å tilbys ny utvidet, ”malformasjonsrettet” ultralydundersøkelse ved 17 til 19 ukers svangerskapslengde.

Fødsel (lavt)
Følgende foreslås
De aller fleste kvinner med epilepsi kan føde vaginalt. Hyppige anfall mot slutten av svangerskapet kan være en indikasjon for
keisersnitt, men ellers er indikasjonene for keisersnitt som for gravide ellers. Man tilstreber å avvente spontan fødsel. Indikasjonene for
induksjon av fødsel er som for andre gravide, men stress og søvnmangel mot slutten av svangerskapet kan være anfallsfremkallende,
og det må tillegges vekt ved vurdering av induksjon.

Det er viktig at kvinnene får antiepileptika også under fødselen. De oppfordres til å ta med medisiner til fødeavdelingen fordi slike
medisiner ikke alltid er tilgjengelige. Risikoen for anfall under fødselen er liten (2,5 %). Hvis kvinnen ikke får i seg medisiner per os, evt.
kaster opp, må man gi antiepileptika parenteralt. Anses anfallsrisikoen å være stor vurderes keisersnitt.
På fødestuen bør diazepam has i beredskap. Det skal være intravenøs tilgang.
Ved (generaliserte) anfall i tilslutning til fødselen, gis 10 mg diazepam intravenøst. Obs differensialdiagnoser i forhold til eklamptisk
anfall. Er eklamptisk anfall mest sannsynlig skal magnesium gis etter vanlige retningslinjer

Reduser stressfaktorer under fødselen. Unngå hypoglykemi og hyperventilasjon som begge kan fremkalle anfall. Alle vanlige former for
obstetrisk smertelindring kan anvendes. Oksytocin kan brukes etter vanlige retningslinjer. For å unngå hyponatremi bør NaCl-holdige



væsker gis hvis væsketilførsel er nødvendig. Fosteret skal overvåkes med CTG eller STAN. Dersom fødselen er langvarig og slitsom,
bør vaginal instrumentell forløsning vurderes for å begrense trykketiden.

Det er lett økt risiko for post partumblødninger. Oksytocin gis intramuskulært i vanlig dosering.

Barselsperioden (lavt)
Følgende foreslås
Også etter overflytting til barselavdeling bør man være oppmerksom på blødning.
Kvinnen fortsetter med vanlig dosering av antiepileptika. Tilsyn av nevrolog før hjemreise vurderes individuelt, alternativt
telefonrådgivning. Det legges da en plan for videre nevrologisk oppfølging.

Ved barselsavdelingen undersøkes barnet etter vanlige retningslinjer, med særlig oppmerksomhet rettet mot kjente misdannelser.

Oppsummering av anbefalinger/forslag (moderat)

Før svangerskapet

Er fortsatt behandling nødvendig? Vurder seponering i god tid før svangerskap.

Tilstreb alltid monoterapi og lavest mulig dose

Bruk i utgangspunktet det antiepileptikum som gir best effekt i forhold til epilepsien. Hvis mulig, unngå valproat (sterk anbefaling).

Hvis valproat og karbamazepin skal brukes, bruk formuleringer med langsom absorpsjon

Unngå nye antiepileptika uten dokumentasjon i forhold til graviditet

Gi 0,4 mg folinsyre daglig til alle. Øk folinsyretilskuddet til 4-5 mg/dag til kvinner som bruker valproat eller karbamazepin. Tilsvarende
høyt folinsyretilskudd gis til kvinner som tidligere har født barn med nevralrørsdefekter, har det selv eller har dette i nær slekt.
Folinsyretilskuddet startes helst en måned før graviditet, eller så snart som praktisk mulig. Høydose folattilskudd (4-5 mg/dag) skal
minst brukes gjennom første trimester. Deretter kan dosen reduseres til 0,4 mg/dag.

Under svangerskapet

Tilvekstkontroll og registrering av andre biofysiske parametere ved 24 uker, 32 uker, 36 uker.

Kontroll hos gynekolog kan følge vanlig kontroll hyppighet. Kontroll hos nevrolog ca. en gang/trimester. Behov for kontroller må
avgjøres individuelt

Ikke endre doser av antiepileptika etter målinger av totalserumkonsentrasjon, men styr etter klinisk effekt. Ved store endringer (f.eks >
20-30 %): Mål evt. frie fraksjoner og juster dose

Tilbud om ultralydundersøkelse uke 11-14. og uke 17-19.

Ved valproat eller karbamazepin: Diskuter mulighet for fostervannsprøve ca. uke 15. Dette skal forutgås av genetisk veiledning.
Utvidet” ultralyd gir tilstrekkelig sikkerhet i de fleste tilfeller

En del klinikker gir K-vitamin (i hvert fall ved bruk av enzyminduserende legemidler) 10 mg/dag siste svangerskapsmåned (nytteverdi
er tvilsom)

Under fødselen

Ikke glem å ta antiepileptika på samme tider som før, også gjennom fødselen

Unngå svært langvarige fødsler

Unngå hyperventilasjon og hypoglykemi

Forsiktighet med petidin, bruk gjerne epidural som anestesi om nødvendig

Gi 1 mg vitamin K til barnet etter fødselen

Etter fødselen og etter hjemkomst



Etterkontroll hos nevrolog etter 6-8 uker. Obstetrisk etterkontroll generelt hos fastlege.

Pass på tilstrekkelig hvile og søvn for mor

Diskuter sikkerhet ved bæring, bading, mating. Evt. stelling på matte på seng eller gulv. Ha noen til stede ved bading. Råd må
individualiseres

Barnet bør, som andre barn, følges opp ved den lokale helsestasjonen.

Amming (lavt)
Generelt foreslås fri amming.

Det er en del forhold å være oppmerksom på
Abstinens kan forekomme hos nyfødte barn av kvinner med epilepsi postpartum på grunn av det plutselige avbruddet i intrauterin
tilførsel av medikament(er). Dette er for eksempel aktuelt ved visse antiepileptika som barbiturater og klonazepam. Morsmelken vil
trolig inneholde for lave mengder antiepileptika til å behandle abstinenssymptomene hos barnet. Slike barn kan være sugesvake eller
ha problemer med å koordinere pusting og suging. Mor og barn vil ofte trenge ekstra hjelp i oppstart av ammingen.

Redusert nyre- og levermetabolisme
De tre første levemånedene har spedbarn umoden nyre- og leverfunksjon og dermed dårlig evne til å metabolisere enkelte
medikamenter. Legemidler som lamotrigin som metaboliseres via glukoronidering vil kunne akkumuleres hos disse spedbarna. Risiko
for akkumulering gjelder i ytterligere grad hos premature. En gjennomgang av litteraturen viste nylig at 80 % av bivirkninger hos
brystbarn pga medikamenteksponering via morsmelk opptrådte i denne perioden. Generelt kan syke barn ha lavere toleransegrense for
medikamenteksponering via morsmelk.

Sedasjon
Nyfødte barn av kvinner under behandling med antiepileptika kan være sedert med nedsatt evne til å søke brystet og suge. De bør
derfor følges spesielt nøye i starten med hensyn til vekttap og atferd. Terskelen for å gi tillegg bør antagelig være lavere enn for andre
nyfødte. I så fall gis om mulig morsmelk fra bank som tillegg. Mor kan ha behov for å pumpe seg dersom barnet stimulerer brystet
dårlig.
Dersom mor har tilstrekkelig melk og barnet suger bra, men likevel virker sedert, kan det også være aktuelt å delvis bruke annen melk
enn mors egen den første tiden post partum til barnets serumspeil synker til et akseptabelt nivå samtidig som dets evne til å nedbryte
medikamenter øker. Også paradoksale effekter som irritabilitet og uro kan også oppstå etter eksponering for visse sedative
antiepileptika som klonazepam.

Hensynet til mor tilsier økt oppmerksomhet rundt tretthet for eksempel pga. søvndeprivasjon, som hos noen kan utløse epilepsianfall.

Sikring mot fall. Mor bør, som ved annen mating og stell av barnet, instrueres om å amme slik at barnet ikke kan falle ned hvis mor får
anfall. Hun kan for eksempel amme midt i dobbeltsengen eller på en madrass på gulvet. Råd om slike tiltak må imidlertid vurderes i
forhold til mors anfallssituasjon.

Oppfølging av barnet
Ved tegn til sedasjon eller dårlig vektøkning uten annen årsak bør barnets plasmanivå av antiepileptika måles. Amming kan for
eksempel legges til tidspunkter med lavest mulig nivå i melken, som hele tiden står i likevekt med mors blod.
Bivirkninger som er vanlige hos pediatriske pasienter kan også tenkes å oppstå hos spebarn som eksponeres for legemidlet via
morsmelken (f.eks. utslett ved lamotrigin, leverpåvirkning ved valproat, feber ved zonisamid). Enkelte forfattere anbefaler å observere
brystbarnet for disse effektene.

Delvis amming
Ved bruk av antiepileptika med stor overgang til morsmelk eller lang halveringstid kan ammingen eventuelt reduseres noe. For
eksempel kan man i slike tilfeller stile mot at tre fjerdedeler eller halvparten av melkeinntak kommer fra mor. Enkelte ganger ender man
opp med "token breastfeeding", nærmest symbolsk amming, der mor for eksempel ammer et par ganger per døgn. Barnet vil da få i
alle fall en del spesifikke antistoffer og andre anti-infektive komponenter, humane fettsyrer, veksthormoner med mer, som bare finnes i
morsmelk.

Medikamenter
Tradisjonelle antiepileptika som fenytoin, karbamazepin og valproat anses som vel forenlig med fullamming. Data om nyere midler
som felbamat, gabapentin, topiramat, okskarbazepin, levetiracetam og vigabatrin er sparsomme.



Det finnes i alt data fra ca. 50 brysternærte barn uten bivirkninger mens mødrene brukte lamotrigin. I tillegg er det publisert en
bivirkningskasuistikk hvor et 16 dager gammelt spebarn fikk alvorlig apné og cyanoser når mor fullammet og brukte 850 mg lamotrigin
daglig. I en annen studie ble det påvist mild trombocytose hos 7 av 8 barn, men uten kliniske konsekvenser.

Fullammede barn får i seg i størrelsesorden 0,5-1 mg/kg av lamotrigin via morsmelk per døgn. Dette tilsvarer 25-30 % av anbefalt
terapeutisk dose hos barn under to år (2 mg/kg/døgn). I de fleste tilfellene der man har målt serumkonsentrasjonen av lamotrigin hos
barnet, har den vært i størrelsesorden 30 % av en teoretisk konsentrasjon (10-50 μmol/l), men konsentrasjoner opp til 50 % av mors
serumkonsentrasjon har også vært rapportert. Det kan derfor foreligge en reeell risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte
barn (moderat).

Levetiracetam og gabapentin er også funnet å kunne passere over i morsmelk, men konsentrasjonene hos barnet er lave. Forsiktighet
bør utvises når mor bruker barbiturater (fenobarbital og primidon), etosuksimid, høye doser klonazepam eller nyere antiepileptika. Det
foreligger ingen informasjon om overgang av pregabalin, stiripentol, lakosamid, rufinamid til morsmelk. Vellykket amming ved bruk av
okskarbazepin er rapportert i ett tilfelle, men morsmelkmålinger ble ikke utført i denne kasuistikken.

Se tabell og kilder nevnt under.

Tabell. Oversikt over overgang av antiepileptika til morsmelk og vurdering av risiko ved amming
*  Forutsatt at barnet fullammes. Opplysninger er basert på utregninger i referanser

#  Teoretisk dose til barn er basert på anbefalinger i Hale TW. Medications and Mothers' milk (se anbefalt litteratur) for
nyfødte og spedbarn, og supplert med opplysninger i Norsk Legemiddelhåndbok 2004.

**  Enkelte advarer mot bruk pga. rapporter om levertoksisitet ved bruk hos barn under to år

AAP  American Academy of Pediatrics

AAN &
AES

 American Academy of Neurology & American Epilepsy Society.

Virkestoff Teoretisk dose
via morsmelk
/kg/dag *

Prosentandel av tera-
peutisk dose hos barn
(TDB)# via morsmelk

Bivirknings-
potensialet hos
spedbarn

Klinisk
erfaring hos
ammende

Anbefaling

Fenytoin 0,4 mg Under 5 %
gitt TDB: 10 mg/kg/dag

L2 Lav Lang Bruk anses som uproblematisk av
AAP

Karbamazepin 0,6 mg Under 10 %
gitt TDB: 10-20 mg/kg/dag

L2 Lav Lang Bruk anses som uproblematisk av
AAP

Valproat 0,2 mg Ca. 1 %
gitt TDB: 20 mg/kg/dag

L2 Lav Lang Bruk anses som uproblematisk av
AAP. Obs leververdier**.

Gabapentin 1,7 mg Ca. 6 %
Gitt TDB: 30 mg/kg/dag

L3 Lav Liten Kun 7 pas

Levetiracetam 1,9 mg Ca. 6 %
Gitt TDB: 30 mg/kg/dag

L3 Lav Liten AAN & AES anbefaler forsiktighet

Vigabatrin 0,8 mg Ca. 3 %
Gitt TDB: 30 mg/kg/dag

L3 Lav Liten Kun 2 pas

Zonisamid 1,4 mg Ca 18 %
Gitt TDB: 8 mg/kg/dag

L3 Høy Liten Tilsier
forsiktighet/blandingsernæring
Kun 1 pas

Klonazepam 2 µg Under 5 %
Gitt TDB 80 µg/kg/dag

L3 Middels Lang Tilsier forsiktighet med høye
doser/blandingsernæring

Topiramat 0,7 mg Ca. 15 %
Gitt TDB: 5 mg/kg/dag

L3 Middels Liten Tilsier
forsiktighet/blandingsernæring

Lamotrigin 0,5 -1 mg Mellom 25-50 %
Gitt TDB: 2 mg/kg/dag

L3 Relativt høy Middels AAP anbefaler
tilbakeholdenhet/blandingsernæring

Fenemal
(fenobarbital)

Opptil 5 mg Ca. 60 - 100 %
Gitt TDB: 5-8 mg/kg/dag

L4 Høy Lang AAP anbefaler
tilbakeholdenhet/blandingsernæring

Etosuximid 7 mg Mellom 25-40 % L4 Middels Lang Bruk anses som uproblematisk av



Gitt TDB: 20-30 mg/kg/dag AAP, men ikke av andre

L2: Tryggere. Legemidlet har blitt studert hos flere ammende uten at bivirkninger er rapportert, eller minimal teoretisk risiko for
diebarn.

L3: Middels trygt. Ingen kontrollerte studier hos ammende, men en teoretisk mulighet for farmakologiske effekter hos diebarn er til
stede, eller kontrollerte studier viser en liten risiko for lite-alvorlige bivirkninger. Bruk kun hvis fordelene oppveier ulempene. Mors
ønske om amming er avgjørende. Vurder blandingsernæring.

L4: Mulig skadelig. Dokumentert risiko hos diebarn. Unntaksvis bruk hos ammende når ingen andre preparater er aktuelle.
Blandingsernæring.

Anbefaling (GRADE moderat – veldig lav)
Generelt kan fri amming tillates hos kvinner med epilepsi. Legen bør allerede under graviditeten søke informasjon om overgang til
morsmelk og mulig virkning på barnet av det aktuelle medikament. Avbrutt eller sterkt redusert amming på grunn av frykt for mulige
bivirkninger må holdes opp mot de etterhånden vel dokumenterte fordelene for mor og barn av amming.
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Bakterielle infeksjoner hos gravide
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GBS – se ”Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende”
Gonoré
Genital klamydiainfeksjon
Bakteriell vaginose
Streptokokk gruppe A infeksjon (GAS)
Listeriose
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Toksoplasmose

Definisjon
Mange bakterier kan infisere fosteret via den gravide. Enkelte av bakteriene tilføres utenfra, mens andre tilhører kvinnens normale
genitale flora. Bakteriene kan smitte fra mor til foster ved oppadstigende spredning fra vagina eller ved direkte kontaktsmitte fra en
infisert fødselskanal. Enkelte infeksjoner spres fra mor til foster hematogent via placenta. Infeksjonene kan føre til sykdom både hos
mor og barn. De kan øke risikoen for spontan abort, for tidlig vannavgang og fødsel, intrauterin vekstretardasjon, medfødte
misdannelser og alvorlig fosterinfeksjon.

Gonoré

Babill Stray-Pedersen
Knut Hordnes

Forekomst
Gonoréinfeksjon (GC) er sjelden i Norge: det forekommer ca. 350 tilfeller årlig, og kun en av syv av disse er kvinner. En tredjedel av
mennene smittes i Asia.

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

Risikofaktorer
Ubeskyttet samleie med person fra høyendemisk område.

Diagnostikk
Klinikk
Symptomatisk infeksjon hos kun 20 % (økt utflod, dysuri).

Påvisningsmetoder
Bakt. dyrkning med resistens bestemmelse.
PCR brukes også.
Prøver (cervix, urethra, rectum) tas kun på indikasjon.
Fra barnet: konjuntivalt sekret, eventuelt svelg.
Husk samtidig prøver til klamydia.

Tiltak/behandling
Dersom GC diagnostiseres i graviditeten, anbefales engangsdose med kefalosporin, (i praksis ceftriaxon 500 mg intramuskulært) eller
amoxicillin. Behandlingen korrigeres etter resistens bestemmelse. NB: Ceftriaxon kan kryssreagere med penicillin ved penicillin
straksallergi.
Kontakt venereolog.

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

Komplikasjoner
Barnet kan smittes fra infisert fødselskanal. Konjunktivitt utvikles oftest første leveuke. Keratitt kan føre til blindhet. Dissiminert sykdom
er uvanlig.

Litteratur
1. Remington JS, Klein JO eds. Gonorrhea. Infectious Diseases of the Fetus and the Newborn Infant, 7th ed. 2011. Philadelphia, Elsevier Saunders.

516-523.
2. Smittevernsboka (Smittevern 18) Folkehelseinstituttet 2009
3. Moi H, Maltau JM. Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. Gyldendal Akademisk, Oslo 2008. ISBN 978-82-05-36562-9.
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Genital klamydia er den vanligste seksuelt overførte bakterielle infeksjon i Norge. 22500 nye tilfelle ble registrert i 2011. Infeksjonen er
hyppigst hos seksuelt aktive kvinner under 25 år. Det er en stigende trend i denne aldersgruppen både blant kvinner og menn.
Prevalensen hos gravide varierer mellom 3-5 %.

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

Risikofaktorer
Risikogrupper er

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

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

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

Tiltak/behandling
Det er omdiskutert hvorvidt alle gravide skal undersøkes for klamydia ved første svangerskapskontroll (kfr. ”Svangerskapsomsorg”).
Det anbefales testing av kvinner under 25 år ved enhver graviditet og abort. Det finnes ingen vaksine.

Behandling
Antibiotikabehandling med azitromycin engangsdose (1 g) anbefales både kvinnen og hennes partner.

Tidligere ble erytromycin anbefalt til gravide, men pga gastrointestinale bivirkninger foretrekkes Amoxicillin (500 mg x 3 i 7 dager) eller
klindamycin (to uker)

Antibiotikabehandling: azitromycin som engangsdose, eventuelt doksysyklin i syv døgn. Ved første trimester graviditet amoksicillin
(500 mg x 3) i 7 dager. Ved andre og tredje trimester azitromycin som engangsdose eller erytromycin i 7 døgn.

Pasienten må vente i én uke etter behandling før de kan ha ubeskyttet samleie.

Kontrollprøve tas fem til seks uker etter behandlingen da nukleinsyretesten også kan påvise døde bakterier Folketrygden dekker utgifter
(også egenandel, ”Blåreseptforskriften § 4 punkt 2”) til legeundersøkelse, behandling og kontroll.

Komplikasjoner
Klamydia forårsaker cervicitt, uretritt og bekkenperitonitt hos kvinner. Barnet kan smittes ved vaginal fødsel og kan utvikle øyeinfeksjon
som manifesteres etter en til to uker uker og pneumoni etter tre uker. Hvorvidt klamydia kan føre til preterm fødsel er ikke avklart.

Oppfølging
I smittevernloven er klamydia definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Meldingen skjer anonymt og summarisk fra de
mikrobiologiske laboratoriene. Smitteoppsporing av seksualpartnere de siste seks måneder er pålagt.

Litteratur
1. Brocklehurst P, Rooney G Interventions for treating genital chlamydia trachomatis infection in pregnancy (Cochrane Review). In: The Cochrane

Library, 2003, Issue 3, 2003.
2. Clinical Effectiveness Group. National guideline for the management of Chlamydia trachomatis genital tract infection. Sex Transm Infect 1999;75

(Suppl 1):4–8.
3. Gencay M et al. Chlamydia trachomatis infection in mothers with preterm delivery and in their newborn infants. APMIS 2001;109(9):636-40
4. Majeroni BA, Ukkadam S. Screening and treatment for sexually transmittedinfections in pregnancy. Am Fam Physician. 2007 Jul 15;76(2):265-70.

mailto:Babill.Stray-Pedersen@medisin.uio.no


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

Forekomst
Finnes hos 10-20 % av kvinner i fertil alder.
Ca. halvparten er symptomfri, mens den andre halvpart plages av illeluktende utflod.

Diagnostikk
Diagnosen stilles ved hjelp av

Amsels kriterier: 3 av 4 kriterier bør være oppfylt
Tynn homogen utflod
pH > 4,7
Positiv luktetest (”fiskelukt” med KOH)
Clueceller ved mikroskopi av våt preparat og ingen laktobakterier

Dyrkning har ingen plass i diagnostikken.

Behandling
Symptomatisk BV (illeluktende, økt utflod) bør behandles
Klindamycin (Dalacin®) vaginalkrem (2 %) i syv dager eller vagitorier i 3 dager.
Metronidazol, peroralt: 400-500 mg x 2 i 7 dager eventuelt 2 g engangsdose dag 1 og dag 3.
Engangdosering er mindre effektivt enn mer ukes behandling.
Vaginalgel: Zidoval i 5 dager

For å forebygge for tidlig fødsel er det viktig at behandlingen gis tidlig i svangerskapet.
Oppfølging
Behandlingen er 70 % effektiv. Gjentatt behandling kan være nyttig. Melkesyretilskudd vaginalt etter behandlingen bedrer effekten.
Partner behandling ikke nødvendig.

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

Tiltak
Å screene alle gravide kvinner anbefales ikke, men BV undersøkelse kan være indisert ved tidligere sen abort. Selvtesting hvor gravide
undersøker sin vaginal pH er forsøkt for å redusere preterm fødsel. pH > 4,7 indikerer at vaginalfloraen bør undersøkes nærmere.

Testing og behandling av BV kvinner med tidligere senabort eller for tidlig fødsel har ført til bedret utkomme ved neste svangerskap.
To nye RCT-studier hvor behandlingen har vært gitt tidlig i svangerskapet har forhindret preterm fødsel. I Sverige er det vist at BV-
screening/behandling reduserte preterm fødsel før 34 uker. Svangerskapet ble forlenget med 32 dager.

Råd
Kvinner med tidligere senaborter og eller preterm fødsel samt BV bør profylaktisk behandles tidlig i neste svangerskapet eller helst før
neste graviditet.

Litteratur
1. Joesoef MR, Schmid G. Bacterial vaginosis. Clin Evid. 2005 Jun;(13):1968-78.

2. Larsson PG, Bergstrom M, Forsum U, Jacobsson B, Strand A, Wolner-Hanssen P. Bacterial vaginosis. Transmission, role in genital tract
infection and pregnancy outcome: an enigma. APMIS. 2005 Apr;113(4):233-45.

3. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F, Hay P. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymptomatic women with
abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet 2003;361:983-8.
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4. Lamont RF, Sawant SR. Infection in the prediction and antibiotics in the prevention of spontaneous preterm labour and preterm birth. Minerva
Ginecol. 2005 Aug; 57(4):423-33.

5. Larsson PG, Fahraeus L, Carlsson B, Jakobsson T, Forsum U; the premature study group of the Southeast Health Care Region of
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Streptokokk gruppe A infeksjon (GAS)
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Forekomst
Cirka 100 kvinner i alle aldre rammes årlig av invasiv infeksjon i Norge.

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

Risikofaktorer
Ved alvorlige GAS-infeksjoner kan det utvikles vevshenfall på grunn av ulike toksiner.
Barselkvinner har stor sårflate i uterus samt episiotomi eller keisersnittarr, og er derfor spesielt utsatt.

Diagnostikk
Klinisk
Ofte lavgradig feber, med raskt stigende infeksjonstegn og sepsisutvikling i løpet av noen døgn (toksisk sjokk).

Laboratoriepåvisning
Dyrkning av bakterien fra vev, kroppsvæske, blod.

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

Komplikasjoner
Alvorlig invasiv GAS-sykdom (f.eks. nekrotiserende fasciitt) har økt i senere år. I England er sepsis nå hyppigste årsak til maternell
mortalitet. Den fryktede barselsfeberen i gamle dager skyldes GAS.

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

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

1993; 169: 571-2.
2. Panaro NR, Lutwick LI, Chapnick EK. Intrapartum transmission of group A streptococcus. Clin Infect Dis 1993; 17: 79-81.
3. Stevens DL, Tanner MH, Winship J, et al. Severe group A streptococcal infections associated with a toxic shock-like syndrome and scarlet fever

toxin A. N Engl J Med 1989; 321: 1-7.
4. Stevens DL. Streptococcal toxic-shock syndrome: spectrum of disease, pathogenesis, and new concepts in treatment. Emerg Infect Dis 1995; 1:
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Forekomst
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Listeriose er sjelden, men fra tid til annen forekommer lokale epidemier.

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

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

Diagnostikk
Klinikk
Listeriose er oftest uten symptomer, men kan gi influensaliknende tegn med feber noen dager. Laboratoriepåvisning. Dyrkning av
bakterien fra cervix, uterus. Serologiske prøver er usikre.

Behandling
Penicillin/Ampicillin.

Komplikasjoner
Infeksjon under graviditeten kan føre til abort og/eller fosterinfeksjon.
Hos den nyfødte finnes to distinkte sykdomsbilder.
Den tidlige formen manifesterer seg få dager etter fødselen med pneumoni, sepsis og meningitt. Barna fødes oftest preterme og er
kritisk syke. Antageligvis intrauterin smitte
Den sene formen skyldes kontaktsmitte ved fødselen hos en ellers fullbåren, frisk nyfødt , Infeksjonen oppdages en til seks uker etter
fødselen og har et mildere sykdomsbilde.

Profylakse
Unngå upasteriserte melk, melkeprodukter og muggoster. Unngå å spise mat som har vært oppbevart lenge i kjøleskapet. Varm opp
maten til over + 70o C.
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Toksoplasmose

Babill Stray-Pedersen
Knut Hordnes

Forekomst/epidemiologi
Vanligste parasittsykdom i Europa. Forekomsten varier fra land til land. Hyppigere i fuktige, varme klima områder enn i kalde, tørre
strøk. I de nordiske land er infeksjonen hyppigere i sør enn i nord. De aller fleste norske gravide er mottagelige for smitte. Ca. 11 % av
kvinner i Norge har vært toksoplasmasmittet før svangerskapet, hyppigere blant innvandrere. Tidligere infeksjon gir immunitet som
beskytter mot smitte fra mor til foster.

Etiologi
Infeksjonen forårsakes av parasitten Toxoplasma gondii. Katten er hovedvert og sprer smitten til andre dyr og til mennesker via
parasittegg i avføringen. Hos smittede mennesker og dyr (særlig sau og gris, sjeldnere storfe) finnes parasittcyster i muskulatur og
hjerne. Smitten skjer ved spising av rått kjøtt (parasittcyster) eller grønnsaker, bær, frukt (med parasittegg på overflaten), dessuten via
hendene ved kontakt med jord og sand. Parasitten destrueres ved oppvarming > 65 grader og ved frysning < ÷12 grader.

Risikofaktorer
Dersom den gravide smittes primært i svangerskapet, kan fosteret infiseres.
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Transmisjonsrisikoen øker utover i svangerskapet fra < 10 %, til 30 % i første og annet trimester og til 70-80 % i tredje trimester.
Smitten skjer via blod og placenta.

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

Serologisk påvisning
Toxoplasma IgG indikerer tidligere infeksjon, beskyttende effekt på fosteret
Toxoplasma IgM indikerer relativ fersk infeksjon.
Toxo-IgG-aviditet gir tilleggsinformasjon om smittetidspunktet.
Høy aviditet: smitte mer enn fire måneder tidligere
Lav aviditet: mulig relativ fersk smitte
Hos enkelte kan det påvises lav IgG-aviditet i hele svangerskapet

Fosterinfeksjon påvises ved prenatal diagnostikk etter 14. svangerskapsuke. Kun indisert hvis blodprøver eller lymfadenitt tyder på
smitte i svangerskapet). Påvisning av parasitter i fostervann (PCR-metodikk) indikerer føtal smitte

Behandling/forløp
Ved sikker eller sannsynlig primær infeksjon i svangerskapet startes behandling med azitromycin (500 mg daglig i 3 påfølgende dager i
3 uker) eller spiramycin til det er avklart om fosteret er smittet.
Ved påvist fosterinfeksjon behandles videre med kombinasjonsbehandling med pyrimethamin/sulfa + folininsyre (P/S+F), tre ukers kur
alternerende med tre til seks ukers kurer med spiramycin.
Prenatal behandling er vist å redusere risikoen for skade hos det smittede barnet.
Alle infiserte barn bør behandles første leveår. Effekten av postnatal behandling er ikke avklart.

Komplikasjoner
Infeksjonstidspunktet i svangerskapet er avgjørende for transmisjonsrisiko og graden av skade hos barnet.
Smitte i tidlig svangerskap: Liten risiko for fosterinfeksjon, stor risiko for skade hvis fosteret er smittet. Ofte spontan abort
Smitte sent i svangerskapet: Stor risiko for fosterinfeksjon, men liten risiko for skade.
Ny viten tilsier at selv om de fleste smittede barn fødes asymptomatiske, vil 13 % i løpet av først leveår utvikle hjernelesjoner og 18 %
øyelesjoner. En av fire barn vil ha påviselig skade tiltross for behandling i svangerskapet og første leveår. Tidligere studier har vist at
smittede barn kan utvikle hjerne- og synssymptomer også senere i livet.

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

Følgende råd gis til gravide

Spis ikke rått kjøtt
Koking, steking (> 65 grader) og frysning (< ÷ 12 grader) dreper parasitten

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

Særlig påpasselighet viktig (se over) hvis man likevel reiser

Smitteforebyggende råd ved fødsel (se også ”Virale infeksjoner hos gravide”)

Høyrisikotilstand
Alvorlig sårinfeksjon med mye puss (stafylokokk-, streptokokkinfeksjon)
Spredning av bakterier kan skje fra mor til nyfødt, til andre barselkvinner, til personale og omvendt

Anbefalinger
Følg sykehusets smitteforebyggende tiltak

Streng isolasjon
God håndhygiene
Amming avhenger av mors tilstand og medisiner



NB! Intet smitteregime må være til hinder for medisinsk forsvarlig behandling, pleie og omsorg.
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Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende

Knut Hordnes
Babill Stray-Pedersen
Pål Øian
Anne Karin Brigtsen

Definisjoner
Gruppe B-streptokokker (Streptococcus agalacticae; GBS) kan være årsak til alvorlige infeksjoner hos nyfødte i form av sepsis
og/eller meningitt. GBS kan også forårsake maternelle infeksjoner som endometritt eller sårinfeksjon etter keisersnitt.

Tidlig GBS-sykdom eller "early onset disease” debuterer innen første 7 levedøgn. Tilstanden er sterkt relatert til maternell
kolonisering, og utgjør det viktigste kliniske problem.

Sen GBS-sykdom eller "late onset disease" debuterer fra levedøgn 7-89 og har ikke samme klare sammenheng med GBS-
kolonisering av fødselskanalen (se under), men antas å ha en nosokomial bakgrunn.
Tidlig GBS-sykdom kan forhindres ved antibiotika til mor, mens sen sykdom neppe påvirkes. Dette kapittelet retter seg mot reduksjon
av tidlig sykdom.

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

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

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

Diagnostikk
Bakteriene påvises best ved dyrkning eller PCR-metodikk5,6. Prøven tas både fra ytre del vagina og rektum med samme prøvepinne,
gjerne av kvinnen selv. Indikasjoner og prosedyre er avhengig lokale forhold og valg av metode, se under.
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Metoder
Det legges her fram to alternative metoder, først metode basert på vanlig dyrkningsdiagnostikk som er allment tilgjengelig. Metode
basert på hurtigdiagnostikk ved PCR ansees å være bedre men er per i dag ikke tilgjengelig ved de fleste sykehus.

Viktige premisser for valg av metode er
Antibiotikabehandling av gravide bærere er inneffektivt: Etter 1-2 ukers peroral antibiotikabehandling av gravide bærere er 20-30 % fortsatt bærere, og
ved fødsel er nær 70 % av kvinnene som var GBS-bærere og fikk peroral behandling, fortsatt bærere7

Intravenøs antibiotikaprofylakse i forbindelse med fødselen er effektivt mot tidlig innsettende GBS-sykdom1,8. Problemet er å identifisere kvinnene som
har behov for slik behandling, da dyrkningsdiagnose tar to til tre dager og tilgang på gode hurtigpåvisning av GBS (med PCR) er begrenset. Strategi for

profylakse må derfor enten baseres på screening av alle gravide, eller på kliniske risikofaktorer8

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

1. Metode basert på dyrkningsdiagnostikk
Prøvetaking
Indikasjoner

Det skal anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B-streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner (IV)
Prøve tas av alle kvinner som med fostervannsavgang uten rier før 37 uker. Gjentas hver uke inntil fødsel
Prøve tas av kvinner som innlegges med rier før uke 34

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

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

Urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri (>100.000 bakterier per ml) skal behandles, enten det er GBS eller annen mikrobe.
Dersom GBS er påviste agens, skal dette påføres ”Helsekort for gravide”. Antibiotika gis under fødselen, se under. Det skal ikke
gjøres generell screening for asymptomatisk bakteriuri, men kvinner som har hatt residiverende UVI skal undersøkes, se ”Retningslinjer
for svangerskapsomsorgen”9.

Ved fostervannsavgang uten rier f.o.m. uke 230 t.o.m. uke 336 gis antibiotika først intravenøst i 3 dager, deretter peroralt i en uke.
Deretter tas dyrkningsprøve ukentlig til fødsel.

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

Ved fostervannsavgang uten rier f.o.m. uke 340 t.o.m. uke 366 (og uten tegn til infeksjon klinisk) gis antibiotika intravenøst etter at
dyrkningsprøve er tatt. Ved vannavgang etter 34 uker tar en sikte på forløsning innen 1-3 døgn evt. ved induksjon (se ”Preterm
vannavgang (PPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM))10.

Antibiotikaprofylakse under vaginal fødsel
Antibiotika intravenøst gis til kvinner som

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

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

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

2. Metode basert på hurtigdiagnostikk ved PCR
Prøvetakingsprosedyre

Prøven tas fra ytre del av vagina og rektum med samme prøvepinne. Samme prøvepensel kan benyttes for både PCR- og dyrkningsdiagnostikk

dersom dette skjer i samme laboratorium5. Dersom det benyttes kommersiell PCR-diagnostikk tas egen prøvepensel for denne, og separat



prøvepensel sendes samtidig til dyrkning

Indikasjon for prøvetaking og antibiotikaprofylakse

Indikasjonene for prøvetaking er identiske med indikasjonene for å gi antibiotika dersom GBS påvises. Disse er følgende:
Tidligere GBS-sykt barn
Preterm fødsel eller preterm vannavgang (før 37 uker)
Vannavgang over ca 18 timer etter 37 uker

Antibiotikabehandling
Som under Metode 1.

Antibiotikavalg
Profylakse

1. Førstevalg er benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) intravenøst hver 4. time (III)11

2. Ved penicillinallergi eller høy risiko for anafylaksi gis clindamycin (Clindamycin®) 900 mg intravenøst hver 8. time eller erythromycin (Abboticin®)
500 mg intravenøst hver 6. time

3. Ved GBS-resistens mot clindamycin eller erythromycin gis vancomycin (Vancomycin®) 1 g intravenøst hver 12. time

4. Etter avsluttet intravenøs antibiotika gis peroral erythromycin (f.eks. Abboticin®) 250 mg tabletter x 4 i en uke. Kontrollopplegg og evt gjenoppstarting
som anført over

Behandling
Ved mistanke om intrauterin infeksjon gis uansett gestasjonsalder kombinasjonen benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE)
intravenøs hver 4. time og gentamycin (Garamycin®, Gensumycin®) 5 mg/kg dosert én gang per døgn. Behandling utover 1-2 døgn på
denne indikasjonen sjeldent aktuelt, men ved lengre tids behandling må risiko (nefro- og ototoksisitet) veies mot potensiell gevinst. Ved
varighet over 2-3 dager bør det foretas konsentrasjonsmålinger.

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

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

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

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

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

Denne metoden representer et kompromiss idet den først og fremst baserer seg på risikofaktorer, men tar hensyn til at det iblant
foreligger svar på GBS-dyrkning tatt på indikasjon eller som vill-screening. Dette er i samsvar med RCOGs Guidelines11. Den tar også
med i betrakting at hurtigdiagnostikk ved PCR er mulig og det arbeides for å tilrettelegge dette for alminnelig klinisk bruk. Metoden tar



også hensyn til at infeksjoner hos de minste premature er dominert av E. coli, ofte ampicillin-resistente stammer3. Metoden må sees i
sammenheng med metoder for preterm vannavgang og truende preterm fødsel10.

Evidensnivå
Disse er angitt i teksten med respektive romertall, og vurderingen av nivå samsvarer med RCOG Guidelines11.
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Virale infeksjoner hos gravide
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Rubella
Cytomegalovirus
Parvovirus B 19
Varicella
Virus hepatitt B
Virus hepatitt C
HIV–infeksjon
Genital herpes
Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen

Definisjoner
Gravide er ikke spesielt disponert for virusinfeksjoner, men forløpet av enkelte sykdommer kan være mer alvorlig.

Fosteret og den nyfødte kan smittes via mor, enten hematogent over placenta eller ved direkte kontakt med en infisert fødselskanal.
Smitte i embryonalperioden er farligst for fosteret, men skader kan også forekomme ved infeksjon i resten av svangerskapet og under
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fødsel. Heldigvis forblir de fleste fostre og nyfødt friske uten varige skader1,2,3.

Litteratur
1. ACOG practice bulletin. Perinatal viral and parasitic infections. No 20, Sept 2000. American College of Obstetrics and Gynecologists. Int J Gynecol

Obs 2002;76:95—107.
2. I: Congenital and perinatal infections: prevention, diagnosis, treatment. Eds.: Newell M-L, McIntyreJ. Cambridge: Cambridge University press; 2000.
3. I:Viral infections in pregnancy.Eds.: Donders G, Stray-Pedersen B. Elsevier, Paris 2002.
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Etiologi/patogenese
Agens: Rubella virus. Teratogent for fosteret.
Smittemåte: dråpesmitte. Smitteførende: fra ÷ 7 dager før til + 4 dager etter utbrudd.
Inkubasjonstid 14-21 dager.

Forekomst – epidemiologi
Rubella er en mild barnesykdom. Epidemier forekommer hvert 4.-5. år i land som ikke vaksinerer. 95-98 % av norske kvinner i fertil
alder er immune. Infeksjonen er meldepliktig i Norge. Forekommer nå meget sjelden etter at vaksinasjon ble innført i
barnevaksinasjonsprogrammet i 1978.
Rubellasmitte fra mor til foster er uhyre sjeldent i Norge. Siste medfødte tilfelle var i 2002 hos et innvandrerbarn.

Risikofaktorer
Høyrisiko: uvaksinerte innvandrerkvinner.

Diagnostikk
Klinisk diagnose
Asymptomatisk i 50 % av tilfellene.

Laboratoriediagnose
Akutt infeksjon

Serokonversjon (negativ -> positiv) eller 4 x titerstigning for rubella-virus IgG i blodprøvepar
Påvisning av spesifikt rubellavirus IgM
Påvisning av Rubella-RNA med PCR. Siden viremien er kort bør det i tillegg til blodprøve tas halsprøve, eventuelt munnsekret og/eller urin
Rubella-virus IgG-aviditet kan gi tilleggsinformasjon om smittetidspunkt

Immunitet
Spesifikt rubellavirus IgG >= 10 IU/ml

Komplikasjoner
Ingen komplikasjoner for kvinnen.
Medfødt misdannelser ved infeksjon før 20. svangerskapsuke1,2.
Risiko for fosterskader (katarakt, døvhet, hjerte- og hjernedefekter = Greggs syndrom) ved infeksjon hos mor

1-2 ssk-mnd:  80 %

3 ssk-mnd:  10 %

4 ssk-mnd:  4 %

etter 5 ssk-mnd:  Uhyre sjelden

Fosterinfeksjon kan også gi senskader i voksen alder slik som diabetes og encefalitt.3

Tiltak
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Vaksine bør tilbys kvinner som ikke er immune (spesifikt rubella IgG <10 IU/ml).
Husk innvandrerkvinner.
Sjekk immunstatus ved 1. graviditetskontroll. Ta blodprøve ved usikkerhet.
Ikke-immune tilbys vaksine i barselseng for å beskytte neste svangerskap.
Unngå graviditet tre måneder etter vaksinasjon (vaksinen består av levende, svekket virus)
Ikke vaksiner i svangerskapet:
Hvis likevel vaksinert, ikke abortindikasjon (se vaksinasjonskapitlet),
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Etiologi
Cytomegalovirus (CMV) er et DNA–virus som tilhører herpesfamilien. Virus ligger latent i kroppen og kan reaktiveres under spesielle
forhold f. eks. graviditet. De fleste infeksjonene er asymptomatiske1.

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

Forekomst
Ca. 55- 70 % av norske kvinner er CMV seropositive, mens 1-2 % utskiller virus i cervix/urin.
Ca. 0,5-1 % av alle barn fødes med CMV-infeksjon. Av disse har cirka 10 % symptomer ved fødselen, mens ca. 10 % utvikler
symptomer senere.

Risikofaktorer
Fosteret kan smittes hematogent via placenta fra mødre som har primærinfeksjon (vertikal smitterisiko ca. 40 %), sjeldnere ved
reaktivert infeksjon eller reinfeksjon med ny stamme (smitterisiko 0,2-2 %).
Primær infeksjon i første trimester hos mor anses mest alvorlig for fosteret1.
Smitte via brystmelk til premature barn er beskrevet3.

Diagnostikk
Klinisk
Som regel asymptomatisk, men et influensa- eller mononukluoselignende bilde med halsplager, feber og generell glandelsvulst kan ses.

Laboratoriediagnostikk
Serologisk påvisning av CMV-antistoff, både IgG og IgM.

CMV-IgM tyder på aktiv infeksjon men kan også forkomme ved reaktivering og reinfeksjon
CMV-IgG aviditet kan brukes som supplerende analyse (lav aviditet tyder på primær infeksjon av relativt ny dato). Analysen bør utføres innen 12.-16.
svangerskapsuke for å avklare om smitte har skjedd før eller etter svangerskapets begynnelse
Serokonversjon for spesifikt CMV-IgG i blodprøvepar (negativ → positiv) verifiserer primær CMV-infeksjon

Påvisning av CMV med PCR og CMV-antigen i fostervann
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Det bør gå 7 uker etter antatt smittetidspunkt hos mor og tidligst i 23. svangerskapsuke på grunn av fosterets nyrefunksjon. Påvist
CMV tilsier infisert foster, men ikke nødvendigvis skade eller komplikasjon på barnet.2 Påvisning av CMV i urin og/eller spytt hos
barnet < 2. leveuke bekrefter medfødt infeksjon.

Behandling
Behandling med antivirale midler (Ganciklovir) har vært omdiskutert. Mutagent i dyreforsøk og derfor frarådes i graviditet. Etter
fødselen hevdes preparatet å redusere utviklingen av nedsatt hørsel.
Valaciclovir kan redusere viral load hos mor.
Hyperimmunglobulin (IgG-CMV) har vist lovende effekt i tilfeller hvor CMV-DNA har vært påvist i fostervannet.5

Dersom primær CMV-infeksjon oppdages i 1. trimester, anbefales provosert abort kun i de tilfeller hvor fosteret er infisert.

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

Komplikasjoner
CMV-infeksjon i svangerskapet kan en sjelden gang føre til spontanabort/fosterdød.
Medfødt CMV-infeksjon kan forårsake CMV-encefalitt hos barnet med alvorlig cerebrale påvirkning. Sensorineural hørselskade er
vanligst samt synsnedsettelse og mental retardasjon1,2,
10-15 % av barn med kongenital CMV-infeksjon har symptom ved fødselen mens en tilsvarende andel av disse får symptomer senere
og hyppigst er progredierende hørselstap.

Forebyggende tiltak
Til kvinner uten CMV-antistoff
Opplyse den gravide om CMV og vanlige smitteverntiltak som håndvask etter kontakt med urin eller spytt, at man ikke skal dele glass
og bestikk og at man skal kysse på pannen og kinnet og ikke på munnen. Slike tiltak har vist seg å redusere serokonversjonsraten
under svangerskap6. Omplassering av seronegative gravide er omdiskutert. Vaksine finnes ikke i dag, men er under utvikling.
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Etiologi
Humant parvovirus B 19, et lite DNA-virus som er årsak til 5. barnesykdom (erythema infectiosum).

Forekomst
Epidemier hvert 3.-5. år. Dråpesmitte. Livsvarig immunitet. Antistoff mangler hos ca. 40 % av gravide kvinner i Norge. Januar-juni er
de mest utsatte infeksjonsmåneder. I Sverige og Danmark er det funnet en serokonversjonsfrekvens hos gravide på 1-2 % utenom
epidemier og opp mot 13 % under epidemier1,2.
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Risikofaktorer
Som regel asymptomatisk eller med mildt forløp hos den gravide. Transplasentær smitte til fosteret i ca. 30 %.
Infeksjon i første og annet trimester kan føre til spontanabort, hydrops føtalis samt fosterdød3,4.
Vanligste virusinduserte årsak til fosterdød (hydrops i II trimester, fosterdød uten hydrops i III trimester)5.
Heldigvis skjer det oftest ingen infeksjon av fosteret, og dersom infeksjon inntreffer, blir det oftest ingen skade.

 

Diagnostikk
Klinikk
Som regel asymptomatisk, men typisk symptom er et sommerfuglliknende utslett i ansiktet. Noen får også leddsmerter.
Inkubasjonstiden er 4-21 dager. Pasienten regnes som smittefri når utslettet opptrer.

Laboratoriepåvisning
Blodprøve til antistoff

Parvo-virus IgG: Påviser gjennomgått infeksjon
Parvo-virus IgM: Påviser infeksjon i løpet av de siste 2-12 uker
Hvis begge analyser er negative: ny blodprøve etter 2-3 uker. Obs: kompleksdannelse mellom virus og antistoff kan gi falsk negativ reaksjon. Ved sterk
mistanke vurderes påvisning av virus med PCR
Sammenligning med analyseresultater fra blodprøver tatt i begynnelsen av svangerskapet eller tidligere svangerskap kan være verdifull
Serokonversjon (negativ -> positiv) eller 4 x titerstigning for spesifikt Parvovirus-IgG i blodprøvepar, verifiserer infeksjon
Direkte påvisning av virus (B19-DNA) med PCR i serum, fostervann eller placentabiopsi

Ved fosterdød kan immunhistokjemi og PCR foretas på forskjellige fostervev.

Ved påvist smitte hos mor i første halvdel av svangerskapet, bør hun følges opp med jevnlige ultralydundersøkelser for å overvåke
fosteret med tanke på utvikling av hydrops. Fostersmitte bekreftes ved påvisning av virus-DNA i fostervann.

Behandling
Den gravides infeksjon er ukomplisert og behandles ikke.

Ved utvikling av fostersykdom (hydrops), kan intrauterin erytrocyttransfusjon overveies.6 Dette gis kun hvis fosteret viser alvorlig
anemi. Henvises til spesialsenter for fosterdiagnostikk.

Komplikasjoner
Økt frekvens av spontanabort/fosterdød og hydrops føtalis ved infeksjon sees i de første 20 uker av svangerskapet. Virus kan infisere
erythropoesens stamceller og derved hindre dannelsen av røde blodlegemer. Dette kan gi hydrops og føtal død. Intervallet mellom
symptomer hos mor og foster, varierer mellom 2-12 uker. Fosterdød inntreffer oftest innen 2-4 uker etter mors infeksjon, og først og
fremst der infeksjonen inntraff før uke 20. Dersom den gravide smittes, er risikoen for fatal fosterinfeksjon 5-10 % og risikoen for
hydrops 3-4 %4.

Tiltak
Parvovirusinfeksjon i tidlig svangerskap er ikke abortindikasjon.

Vaksine finnes ikke. Immunglobulin har tvilsom effekt.

Liberal med serologisk testing ved mistanke om smitte.

God håndhygiene er viktig for gravide kvinner som jobber med barn på skoler, daghjem etc. Gravide som er i tidlig stadium (<20 uker)
av svangerskapet, bør unngå kontakt der det er konstatert utbrudd inntil en blodprøve viser om hun er immun.
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Etiologi
Varicella-zoster virus (VZV) tilhører herpesvirusfamilien.
Forårsaker vannkopper som er en barnesykdom, men ofte med alvorlig forløp hos voksne.
Smittemåte, vanlig luftsmitte. Inkubasjonstid 14 (10-21) dager.
Meget smittsomt i tiden 1-2 dager før utslettet kommer til 3-4 dager etter.

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

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

Risiko for medfødte fosterskader foreligger hvis mor infiseres primært i svangerskapet:
Infeksjon <20 svangerskapsuke: ca 1-2 % av barna fødes med kongenitalt varicellasyndrom.
Risikoen er minst ved infeksjon før 13 uke1. Infeksjon > 20 svangerskapsuke: barnet kan bli født med herpes zoster, men uten alvorlige
skader2.

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

Diagnose
Klinisk
Karakteristisk utslett med vesikler som gjerne følger et dermatom.

Laboratoriediagnostikk

Varicella-virus antistoffpåvirkning
Varicella-virus-IgG indikerer gjennomgått infeksjon
Varicella-virus-IgM indikerer nylig gjennomgått eller aktuell infeksjon

Direkte viruspåvisning (PCR)

Fra utslett, evt. fostervann, spinalvæske5.

Fosterinfeksjon verifiseres ved viruspåvisning i fostervann. Resultatet sier intet om risikoen for skade av barnet3.
Fosterforandringene ses oftest flere uker etter primær infeksjon slik at ultralyd anbefales først litt senere i graviditeten. Mikrocefali,
misdannelser av ekstremitetene (hypoplasi) eller leverforandringer kan oppdages4. Gjentatte ultralydundersøkelser anbefales.

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

Behandling
For gravide med sykdomstegn på varicella anbefales: Aciklovir 800 mg x 5 i 7 dager.
Ved alvorlig sykdom f.eks høy feber, pneumoni, encefalitt anbefales Aciklovirbehandling intravenøst (10-15 mg per kg, 3 x daglig i 7-14
dager).
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Forløsning kan skje vaginalt. Ved utbrudd nær fødsel: Gi Aciklovir til mor for å redusere virusnivået, evt. forsøk å utsette fødsel til mor
har dannet naturlige antistoff som beskytter barnet.

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

Komplikasjoner
Voksne har ofte et alvorligere sykdomsforløp enn barn. Gravide, spesielt i 3. trimester, er utsatt for pneumoni. Uten behandling: høy
maternell mortalitet.

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

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

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

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

Screening av varicella-virus-IgG utføres i enkelte land for å identifisere gravide som bør vaksineres etter fødselen for beskyttelse av
neste svangerskap. Dette er ikke anbefalt i Norge.

Litteratur
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Virus hepatitt B
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Etiologi
Infeksjonen skyldes Hepatitt B virus (HBV). Forløpet er avhengig av immunapparatets funksjonsevne ved smittetidspunktet. Perinatal
smitte fører som regel til en kronisk bærertilstand med høyt HBsAg- og virusnivå i blod som varer i mange år, ofte hele livet. Når friske
voksne smittes, blir infeksjonen etter det akutte stadium som regel immunologisk godt kontrollert, og de aller fleste blir raskt HBsAg og
virus negative. Når disse utsettes for immunsuppresiv behandling reaktiveres virus hos en del, og en regner nå med at virus ligger
latent hos langt flere enn tidligere antatt.

Forekomst
Ca. 40 % av verdens befolkning er smittet, med ca. 1 million dødsfall per år. Ca. 350 millioner er kroniske bærere.

HBsAg Anti-HBs Anti-HBc Vurdering

+ ÷ ÷ Akutt HBV-infeksjon i tidlig fase (når funnet er bekreftet ved nøytralisasjon og/eller PCR), smitteførende

+ ÷ + HBV-infeksjon, akutt eller kronisk, smitteførende
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Særlig utbredt i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa, og tropisk Afrika. Bærerfrekvensen varierer fra 5 til 20 %. I Norge
er kronisk bærertilstanden under 0,1 %.

Økt bærertilstand hos

1. Innvandrere og adoptivbarn fra land med høy forekomst
2. Sprøytemisbrukere og deres seksualpartnere

Risikofaktorer
Intrauterin smitte ved akutt hepatitt er sjelden.
Inokulasjonssmitte fra virusbærende mor til barnet under fødselen er hyppig (35-90 %)1,2. Smitterisikoen øker i takt med virusnivået
hos mor.

Diagnostikk
Klinisk diagnose
Kun ved akutte hepatitt.

Laboratoriediagnostikk

Anti-HBc er alltid positiv både ved bærertilstand/kronisk infeksjon og når infeksjonen er under immunologisk kontroll og brukes derfor til screening på
”gjennomgått” infeksjon
Påvisning av HBsAg indikerer nesten alltid tilstedeværelse av virus
Påvisning av HBeAg indikerer som regel at virusnivået er høyt
Påvisning av anti-HBe-antistoff indikerer som regel at infeksjonen er under god immunologisk kontroll med tilsvarende lavt virusnivå
Anti-HBc-IgM er positiv i det akutte forløpet av infeksjonen. HBV-PCR benyttes både til kvalitativ og kvantitativ (virus load) påvisning av virus.
Smitterisikoen er avhengig av viruskonsentrasjonen (virus load) i blod hos mor

Screeningen av gravide består av analyse av serum eller plasma på anti-HBc, HBsAg og anti-HBs

Anti-HBs alene positiv (anti-HBc og HBsAg negative) viser gjennomgått, vellykket HBV-vaksinasjon
Anti-HBc alene positiv (anti-HBs og HBsAg negative) viser gjennomgått HBV-infeksjon. De er ikke garantert fri for virus i blod. Når virus påvises, er det
alltid i meget lav konsentrasjon
Når HBsAg (og anti-HBc) er positiv(e), skal virusnivået bestemmes med HBV-PCR med tanke på vurdering av behandling av moren med antivirale
midler i siste trimester
Anti-HBc og anti-HBs positive kan være tegn på nylig gjennomgått infeksjon

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

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

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

Tidspunkt for testing
Det vanlige er å teste tidlig i svangerskapet for å kunne forberede eventuelle tiltak. Reaktivering av infeksjonen i forløpet av
graviditeten hos primært anti-HBc alene positive forekommer sjelden. Svaret følger helsekortet, og resultatet må foreligge før siste
trimester.

Behandling
Dersom HBsAg påvises, anbefales kontroll av virusnivået i blod i 2. trimester med tanke på eventuell behandling av mor med antivirale
midler i 3. trimester7.

Hygieniske forholdsregler hos kroniske bærere (se nedenfor)
Forholdsregler bør tas da blod, kroppssekret, fostervann, placenta og renselsen er smitteførende
Fødselen kan skje vaginalt, men prøv å redusere blodsøl

Bruk minst mulig invasive metoder



Ikke skalpelektrode, men ytre CTG-registrering
Ikke føtal blodprøve

Helst ikke PCB

Helst ikke vakuumekstraktor. Episiotomi, tang og keisersnitt anvendes hvis påkrevet. Placenta undersøkes på fødestuen, legges
direkte på formalin.

Barselavdelingen

Enerom med eget WC og dusj
Smitteregime – unngå blodkontakt med mor og barn

Amming

Kroniske HBV-bærere kan amme. Barnet skal vaksineres

Profylakse
Vertikal smitte fra mor til barn kan forebygges ved å gi HBV-vaksine og hyperimmunglobulin til barnet postpartum5,6. Dette er også
anbefalt til barn av anti-HBc alene positive mødre selv om risikoen for smitte er liten.

Hepatitt – B immunglobulin 1 ml. gis intramuskulært innen 12 timer etter fødsel.
Hepatitt – B vaksine, 0,5 ml. settes intramuskulært i låret. 1. dose: <72 timer etter fødsel

Revaksinasjon ved 1, 2 og 12 måneders alder.

Familiemedlemmer til bærere må vaksineres.
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Etiologi
Hepatitt C-virus (HCV) smitter nesten utelukkende ved blodkontakt, i hovedsak gjennom forurensede sprøyter. De fleste som smittes
blir kroniske bærere av viruset. Viruskonsentrasjonen i blod hos bærere er nesten alltid høy. Spontanhelbredelse forekommer meget
sjelden. Nye antivirale medikamenter har gitt stadig bedre behandlingsresultater.

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

Diagnostikk
Antistoffpåvisning (anti-HCV). Testen blir normalt positiv 5-6 uker etter smittetidspunktet.
HCV–RNA målt med PCR-teknikk kan påvises allerede et par uker etter smitte.
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Hvis den gravide er HCV-antistoff positiv, rekvireres ekstra blodprøve (EDTA-blod) til HCV-RNA PCR.

Risikofaktorer
Risikogrupper med hensyn til hepatitt C

Tidligere eller nåværende sprøytemisbruk
Mottatt blod eller blodprodukter i Norge før 1993
Mottatt blod eller blodprodukter utenfor Norden
Seksualpartner til injiserende misbruker
Opphold i områder med høy forekomst

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

Fødselen

Vaginal forløsning anbefales
Keisersnitt ikke indisert pga HCV infeksjonen

Amming
Anti-HCV positive, både de som er virusfrie og kroniske bærere (HCV-PCR-positive), kan amme.

Unntak
samtidig HIV–infeksjon eller klinisk hepatitt

Barnet
Det er ikke dokumentert

At behandling eller spesielle forholdsregler under graviditet/forløsning reduserer smitterisiko for barnet
At sykdomsforløpet hos et smittet barn kan påvirkes merkbart med tidlig interferon-behandling eller andre antivirale midler. Det er hevdet at ca. 20 % av
perinatalt smittede barn kvitter seg med viruset i løpet av de første 3 leveår

Barn av HCV–RNA positive mødre skal følges opp med HCV-RNA-PCR

Navlesnorsblod er ikke egnet prøvemateriale på grunn av kontaminasjon fra mor
Ta blodprøver ved 3, 12 evt. 18 måneders alder
Dersom barnet er HCV–RNA-negativ og anti-HCV-negativ ved 18 måneder alder, er det ikke HCV-smittet
Infeksjonen er meldepliktig
Smitterisiko for helsepersonell ved stikk med infisert kanyle er 3-5 %
Vaksine finnes ikke

HIV–infeksjon
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Etiologi
Infeksjonen forårsakes av Humant immunsvikt virus (HIV) som er et retrovirus.
Det er 2 hovedtyper, HIV-1 og HIV-2.
Vanligst i Europa er HIV 1, subtype B. I Afrika HIV 1 subtype A, C og D.
HIV 2 finnes i Vest–Afrika, Angola og Mosambique. HIV-2 har et langsommere infeksjonsforløp før det utvikles AIDS enn HIV 1.

Inkubasjonstiden er noe varierende men infeksjon kan påvises vanligvis 1-2 uker etter smitte. Det er da symptomene på infeksjon
normalt melder seg. Infeksjonen kan i det akutte stadium også forløpe subklinisk. Det er i det akutte stadium og senere når AIDS
utvikles at viruskonsentrasjonen i blod er høy og risikoen for smitte størst. Etter det akutte stadium, forblir de fleste asymptomatiske i
flere år med relativt lav viruskonsentrasjon i blod. Utvikling av AIDS tar lenger tid ved HIV-2 enn HIV-1 infeksjon.
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Forekomst
Infeksjonen er global. Ca. 35 millioner mennesker lever med HIV-1 infeksjon.
I Norge oppdages ca. 250 nye tilfeller hvert år hvorav ca. 1/3 er smittet i Norge
Totalt er det registrert i underkant av 50 barn med HIV-smitte, de fleste smittet i utlandet før ankomst til Norge. Det er ikke påvist tilfelle
av perinatalt smittet barn født i Norge i perioden 2000-2012.

Risikofaktorer
Smittemåte er direkte via blod (infiserte sprøyter) eller seksuell kontakt.

Smitterisiko

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

Høyeste risiko

I det akutte stadium og ved avansert HIV-infeksjon/AIDS og lave CD4-celletall, hvor virusnivået i blodet er høyt
Ved optimale forhold kan mor/barn smitterisikoen reduseres til under 2 %
Heteroseksuell smitte er vanligst for kvinner i Norge (smitte skjer lettest fra mann til kvinne)
Høyrisiko er kvinner som har seksualpartnere fra områder med høy forekomst av HIV-infeksjon

Diagnostikk
Påvisning av HIV–antigen/antistoff med kombinasjonstester
Disse testene har høy sensitivitet og spesifisitet. Positivt resultat kan påvises 2-4 uker etter smitte. Et positivt resultat skal bekreftes
med en konfirmerende analyse og kontrolleres i en ny prøve for å utelukke prøveforbytting. Anti-HIV WesternBlot-testen regnes som
gullstandard, men det kan ta mange uker etter smitte før den blir sikker positiv

Viruspåvisning (PCR) brukes ved mistenkt nylig smitte og ved oppfølging av nyfødte fra HIV–positive mødre.
Fritt virus i blod kan påvises med HIV-RNA-PCR og integrert virus i leukocytter (provirus) kan påvises med HIV-DNA-PCR.

Kvantitering av virusnivået (viral load) i blod, brukes ved oppfølging av antiviral behandling og for å avgjøre forløsningsmetode.

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

HIV– positive gravide henvises til spesialavdelinger hvor de tilbys antiviral kombinasjonsbehandling (HAART)1,2,3,4. Se eget norsk
guideline for HIV i graviditet

Forløsningmetode er avhengig av viral load og CD 4 celle-tall. Ved lavt virusnivå i blod, kan pasienten forløses vaginalt. Ellers tilrådes
keisersnitt 2 uker før forventet termin5.

Amming frarådes hos HIV–positive.

Barnet behandles vanligvis med Zidovudin 6 uker etter fødsel, og følges med blodprøver (PCR for å påvise virus samt antistofftester
for å kontrollere om barnet produserer sine egne anti-HIV spesifikke antistoff som tegn på infeksjon).
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Genital herpes
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Etiologi
Agens: Herpes simplex virus type 2 (HSV-2: genital herpes), men også i økende grad type 1 (HSV-1).
Inkubasjonstid: 5-7 dager, de fleste smittes av asymptomatisk partner som ikke vet om infeksjonen. Smittemåten er både genital og
oralsex.

Forekomst
Genital HSV-2 er hyppigst, men genital HSV-1 ses ofte blant yngre voksne.
HSV-2 IgG antistoff påvises hos nær 30 % av gravide kvinner i Norge, hvor mindre enn 1 av 10 har hatt symptomer1,2. HSV-2 gir
sterkere utbrudd og hyppigere residiv enn HSV-1.
HSV-1 antistoff påvises hos 70 % av den voksne befolkning (oral og genital HSV-1 gir samme antistoffrespons).
Medfødt herpes er svært sjeldent (1:2 500 til 1:35 000). I Sverige hvor frekvensen blant gravide er lik som i Norge, rapporteres 1:13
000 fødsler.

Risikofaktorer
Risikogrupper

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

Mor bør testes serologisk. Hvis hun er herpesantistoff IgG-negativ og spesielt hvis hun er HSV-2 IgG-negativ, bør paret oppfordres til å bruke kondom eller avstå fra sex inntil

fødselen1

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

Diagnostikk
Klinikk
Førstegangs utbrudd

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

Laboratoriepåvisning

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

2. Herpes serologi: Type-spesifikk serologi er i dag tilgjengelig.
Kan avgjøre om et utbrudd er primært eller residiv
Antistoff påvises normalt 2-4 uker etter primærinfeksjon, men kan ta lenger tid
Kan avklare om partner er smittet

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

Behandling3,4,5

A. Primær genital herpes etter 35. svangerskapsuke: Aciklovir kontinuerlig og keisersnitt. Diagnosen bør sikres (se ovenfor)
B. Ved tidligere kjent genital herpes uten kliniske eller subjektive tegn på utbrudd ved fødsel: Vaginal forløsning
C. Gravid med tidligere påvist genital herpes og hyppige utbrudd (residiv) på slutten av svangerskapet:
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Planlegg vaginal forløsning
Profylaktisk behandling med Aciklovir (200 mg x 4-5 evn 500 mg x 2)
Startes 10 dager før forventes fødsel, behandlingen fortsetter inntil forløsningen
Behandlingen er effektiv etter 3-4 dager

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

Dersom utbrudd i fødselsveiene ved begynnende fødsel: Keisersnitt
Vannavgang mer enn 4 timer: vaginal forløsning, evt. acyclovir IV

Amming

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

Tiltak
Vaksine mot HSV-1/HSV-2 finnes ennå ikke.

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

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

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

Aciklovir er best dokumentert

Kvinner med hyppig residiv eller angst bør tilbys Aciklovir (200 mg x 4-5 evt. 500 mg x 2)
Start 10 dager før forventet fødsel, behandlingen fortsetter inntil forløsningen
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Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen
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Spredning av infeksjon kan skje ved alle fødsler1,2. Fra mor til nyfødt, fra mor/nyfødt til andre barselkvinner/nyfødte, og fra mor/nyfødt
til personale.

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

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

Diagnose
Serologisk testing i svangerskapet

HIV, HBV, HCV av risikogrupper: bærertilstand påvises
Andre infeksjonssykdommer

Spesifikt IgM tyder på/kan tyde på aktuell infeksjon
Spesifikt IgG tyder på gjennomgått infeksjon/tidligere smitte
Maternelle IgG-antistoffer overføres til fosteret og kan gi en rekke infeksjoner, beskytte den nyfødte
Mottakelige mor/barn er IgG-negative
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Påvisning av infeksiøse agens lokalt, i blod, placenta, etc. ved dyrkning/PCR metodikk avhengig av smittestoff

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

Fødselen

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

Induksjon av fødsel: anvend prostaglandin gel eller vagitorier
Hvis mulig, unngå intravenøs infusjon

Bruk minst mulig invasive metoder
Ikke skalpelektrode, men ytre CTG-registrering
Ikke føtal blodprøve

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

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

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

Amming
HIV-positive mødre: amming frarådes
Kroniske HBV-bærere: amming tillates
Kronisk HCV-infiserte (PCR positiv): amming tillates

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

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

Helsepersonell
Personale på føde/barsel bør testes og personer uten antistoff bør vaksineres mot HBV, rubella og varicella
Personale med infeksjon, utslett etc. bør sykmeldes
God håndhygiene er det beste middel mot infeksjonsspredning
Sår og lesjoner på hendene bør plastres, evt. anvend hansker
Ved herpes munnsår anvendes munnbind ved stell av nyfødte

Smitteuhell/mulig smitteeksponering av blodsmitte
Strakstiltak

Blod i åpne sår, ved stikkskader
Vask øyeblikkelig med rikelig såpe og vann
Desinfiser med 5 % kloramin eller klorhexidinsprit 5mg/ml i 5-10 min

Blodsprut/fostervann i øynene



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

Bjørn G. Nedrebø
Sindre Grindheim
Aud Garmann Askevold

Anbefalinger
Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I)
Hypotyreose

Hypotyreose i svangerskapet skal behandles
Subklinisk hypotyreose med forhøyet anti-TPO anbefales behandlet (I)
Det anbefales brukt levotyroksin i behandling av hypotyreose, og behandlingsmålet er TSH 0,5 - 2,0 (I)
Ved behandlet hypotyreose før svangerskapet, bør dosen levotyroksin økes med ca. 30 % så snart det foreligger en positiv graviditetstest (I)
Det anbefales prekonsepsjonell optimalisering av behandling (I)

Hypertyreose
Vi anbefaler at eutyreose tilstrebes før graviditet (I)

Propyltiouracil foretrekkes fremfor karbimazol (Neo-Mercazole®) i første trimester (IV)
Radiojod er kontraindisert i graviditet (I)

Litteratursøk
Uptodate, Pubmed, Retningslinjer utarbeidet av Norsk Tyreoideagruppe basert på internasjonale retningslinjer utgått fra ETA og ATA (2011)

Fysiologi under graviditet
Tyreoideakjertelen øker ca. 10 % i størrelse, og produksjonen av total T4 og total T3 øker med ca. 50 % i løpet av graviditeten som en
kompensasjonsmekanisme på bl.a. økte bindingsproteiner. Ved for lavt jodinntak vil kjertelen kunne øke 20-30 % i størrelse og gi risiko
for lavt stoffskifte.

Positiv anti-tyreoperoksidase (anti-TPO) og antityreoglobulin (anti-TG) og normale tyreoideafunksjonsverdier finner man hos 10-20 %
av gravide kvinner. 30-50 % av disse vil utvikle postpartumtyreoiditt det første året etter fødselen.

HCG har stimulerende effekt på tyreoidea via TSH-reseptoren og kan lede til lave TSH- verdier, spesielt i første trimester. Dette må
det tas hensyn til ved vurdering av prøvesvar hos gravide (se under HCG-stimulert hypertyreose). Det må bemerkes at det ikke er
utarbeidet egne referanseområder for gravide i Norge noe som gjør at vurdering av tyroideastatus kan kreve noe erfaring.

Tyreoidea funksjonstester og graviditet
TSH-metodene som brukes i Norge er vanligvis pålitelige. Trimesterspesifikke referanseområder anbefales pga HCG-effekten, men vi
har ikke dette i Norge – se over.
Det finnes mange forskjellige FT4-metoder som kan gi ulike svar hos gravide. Klinikeren bør være klar over at variasjonen i FT4 kan
skyldes endringer i konsentrasjonen av proteiner. Man bør kjenne til begrensningene ved sitt referanselaboratorium. TSH er et bedre
mål for pasientens tyreoideafunksjon under graviditet, og overordnet alternative FT4-metoder.

Graviditet er en ”stress-test” for tyreoidea, som kan gi hypotyreose til de som har nedsatt tyreoideareserve eller for lavt jodinntak,
og postpartumtyreoiditt hos de med underliggende autoimmunitet.

Jodinntak under graviditet og amming
Hos gravide og kvinner som ammer, anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (WHO 2005). Inntak av jod er viktig for kvinnen,
fosteret og etter hvert det ammende barnet. Derfor anbefales kvinner som bruker lite melkeprodukter i kosten å ta tilskudd med jod,
(vitamintabletter som inneholde 150 µg jod). Anbefalingen gjelder også kvinner med tyreoideasykdommer.
Farmakologiske doser jod skal unngås i graviditet. Preparater laget på sjøtang (kelp– produkter) bør unngås. Joddose over 500 µg/d
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kan lede til fetal hypotyreose.

Hypotyreose og graviditet
Gravide, med så vel nydiagnostisert som kjent hypotyreose, bør straks behandles i henhold til anbefalinger og henvises til spesialist
ved problem.

Kvinner med kjent og behandlet hypotyreose
Planlegging av graviditet
Hos kvinner med kjent hypotyreose anbefales det god kontroll av sykdommen, TSH mellom 0,5 og 2.0 mIU/l ved konsepsjon.

Oppfølgning av pasienter med kjent hypotyreose under graviditet
Det er viktig for barnets utvikling at mors tyreoideafunksjon er optimal. Kvinner som bruker levotyroksin må aldri på egen hånd
seponere medisinen under graviditet.

Allerede ved 4.-6. svangerskapsuke er det behov for doseøkning på grunn av stigning i TBG (tyroksinbindende globulin).
Levotyroksindosen dosen kan derfor økes med 30 % så snart graviditet er konstatert. Eksempelvis kan en kvinne som bruker Levaxin
100 µg 1 tablett daglig (7 tabletter per uke), høyne ukedosen til 9 tabletter i uken straks hun har blitt gravid. Informasjon om
dosejusteringen bør være avtalt før svangerskapet slik at kvinnen selv øker dosen når det foreligger positiv svangerskapstest.

TSH og FT4 bør kontrolleres hver 4. uke, og levotyroksin justeres om nødvendig. Det største behovet for doseøkning finner man i
løpet av første og andre trimester. Noen kvinner må øke levotyroksindosen med 50-80 % i løpet av en graviditet, særlig gjelder dette
tyreoidektomerte og kvinner med medfødt hypotyreose.

Pasienter som er tyreoidektomerte pga tyreoideacanser har ofte brukt relativt høy dose levothyroksin. Disse kan ha et mindre behov
for dosehøyning gjennom graviditeten.
Kvinnens fra før anbefalte nivå av TSH, bør følges også under graviditet hos kvinner behandlet for cancer.

Kvinner med hyperemesis gravidarum, som ikke beholder medikamentene og får TSH- stigning, bør hospitaliseres for å sikre adekvat
tilførsel av levotyroksin og ernæring

Kvinner med nydiagnostisert primær hypotyreose
Definisjon
TSH over øvre referanseområdet og for lav FT4, eller TSH over 10 mIE/L, selv om FT4 er innenfor referanseområdet.
Levotyroksinbehandling må starte straks prøvesvar foreligger, og med minst 100 µg daglig. Ved uttalt primær hypotyreose kan man de
første 2-3 dagene gi 200 µg daglig. Hypotyreose medfører økt risiko for komplikasjoner under graviditeten og negativ påvirkning av
barnets neuro-kognitive utvikling. Rask substitusjonsbehandling reduserer denne risikoen. TSH og FT4 måles hver 4. uke, med
etterfølgende dosejustering – se behandlingsmål.

Kvinner med subklinisk hypotyreose
Definisjon
TSH over øvre referanseområdet og FT4 innenfor normalområdet.
Høy anti-TPO har i studier vist en 2-3 ganger høyere risiko for spontanabort og en doblet risiko for preterm fødsel. Hos gravide med
subklinisk hypotyreose og høy anti-TPO, bør det startes behandling med levotyroksin etter samme retningslinjer som ved
nydiagnostisert hypotyreose – se over.
Dersom anti-TPO er negativ anbefales ikke rutinemessig substitusjon med levotyroksin. Klinisk bør kvinnen vurderes med henblikk på
strumautvikling og hvorvidt jodinntaket er adekvat. TSH skal monitoreres gjennom graviditeten, og behandling startes ved tegn til
hypotyreoseutvikling.

Kvinner med kjent autoimmun tyreoideasykdom og normal tyreoideafunksjon
Definisjon
Anti-TPO er positiv, og normale tyreoideafunksjonsverdier. Pasienten risikerer å utvikle hypotyreose under graviditeten og bør
monitoreres med TSH hver 4.-6. uke i første halvdelen av graviditeten, deretter minst en gang mellom uke 26 og 32. Det bør startes
med tyroksinbehandling hvis TSH stiger til over øvre referanseområdet. Det foreligger økt risiko for utvikling av postpartumtyreoiditt
hos disse kvinnene.

Behandlingsmål
Det anbefales behandling med levotyroksin. Bruk av T3-liotyronin eller tyreoideaekstrakt som Armour frarådes under graviditet.
Behandlingsmålet er det samme som ved behandling av hypotyreose hos ikke-gravide, med TSH mellom 0,5 og 2,0 (2.5) mIE/L
gjennom hele svangerskapet. Supprimert TSH bør unngås unntatt hos pasienter med tidligere kreftsykdom, men lav TSH kan



aksepteres i første trimester.

Levotyroksin justeres umiddelbart postpartum til den dosen hun hadde før hun ble gravid – eventuelt litt høyere avhengig av kvinnens
vekt. Kontroll av TSH og FT4 etter 6-8 uker.

Hypotyreose sekundært til tidligere behandling av hypertyreose
Retningslinjene for behandling av gravide med hypotyreose bør følges med TSH mellom 0,5 og 2,0 (- 2.5) mIE/L. TSH-reseptor
antistoffer (TRAS) bør kontrolleres i første og siste trimester hvis pasienten tidligere er behandlet med radioaktivt jod eller har fått
utført tyreoideakirurgi pga Graves sykdom. Ved TRAS verdi > 3 ganger øvre referansegrense i siste halvdel av graviditeten, bør
situasjonen vurderes som aktiv Graves sykdom, og pasienten vurderes av endokrinolog/indremedisiner og gynekolog (se anbefalinger
under).

Obstetrisk kontroll av pasienter med hypotyreose
Det er ikke noen kjent økt risiko for obstetriske komplikasjoner hos gravide kvinner med optimalt behandlet hypotyreose. Graviditeten
kan derfor følges som andre graviditeter.
Gravid kvinne med dårlig behandlet hypotyreose bør vurderes av endokrinolog/-indremedisiner og gynekolog da det er økt risiko for
hypertensive svangerskapssykdommer, vekstretardasjon, preterm fødsel, abruptio placentae og mental retardasjon.
Ved uttalt hypotyreose tidlig i graviditeten må graviditeten følges som annen risikograviditet, med kontrollopplegg hos
endokrinolog/indremedisiner og gynekolog. Fødselen bør skje på sykehus med barneavdeling.
NB! Det er ikke grunnlag for å anbefale svangerskapsavbrudd selv ved uttalt hypotyreose i første trimester, men avgjørende med
optimal behandling.

Ved hjemreise fra fødeavdelingen
Hun skal ha avtale om kontroll av TSH og FT4, 6-8 uker etter fødselen. Dose og kontroll bør være avtalt med behandlende lege på
forhånd.

Ved høy TRAS (> 3 ganger øvre normalgrense) hos den gravide kvinnen i siste trimester, bør det nyfødte barnet vurderes klinisk og
med måling av TSH, FT4 og TRAS før hjemreise. Barnelege som undersøker det nyfødte barnet må være informert om morens
tyreoideasykdom.

Amming
Levotyroksin går ikke over i morsmelk.

Hypertyreose og graviditet
Nydiagnostisert hypertyreose
Definisjon
TSH under referanse området, FT4 og/eller FT3 over referanseområdet.

TRAS må måles for å skille mellom autoimmun stoffskiftesykdom og HCG-stimulert hypertyreose. Ved mistanke om toksisk
knutestruma/adenom anbefales ultralydundersøkelse av tyroidea. Tyroideascintigrafi er kontraindisert under graviditet. Kvinne med
hypertyreose må henvises for rask vurdering hos endokrinolog/indremedisiner.

Planlegging av graviditet med kjent sykdom
Hos kvinner med kjent Graves sykdom anbefales det god kontroll av sykdommen – helst ferdigbehandlet (tyreoidektomi eller
radiojodbehandling) før graviditetens start. Mange får kraftig TRAS-stigning etter behandling med radioaktivt jod.  Om en kvinne
ønsker å bli gravid innen ett år etter ferdigbehandling, må dette tas med i vurderingen i våre råd om kirurgi eller radiojod. Dersom
kvinnen behandles med karbimazol (Neo-Mercazole®) anbefales å bytte til propyltiouracil (PTU) behandling de første 12 ukene av
svangerskapet for deretter å gå tilbake til karbimazol (Neo-Mercazole®).

Kontroll
Gravide med nydiagnostisert eller kjent hypertyreose bør straks henvises til endokrinolog/indremedisiner for behandling og oppfølging.
Kvinnen bør etter hvert også henvises til fødselslege da det ved dårlig regulert hypertyreose foreligger økt risiko for spontan abort,
preterm fødsel, hypertensive svangerskapskomplikasjoner, SGA, IUFD.

Behandling av hypertyreose
Propyltiouracil (PTU) anbefales i første trimester, deretter overgang til karbimazol (Neo-Mercazole®). Begge preparater bør gis i
lavest mulige dose i kortest mulig periode. Ved allergi for PTU kan karbimazol (Neo-Mercazole®) også gis i første trimester.



Kombinasjonsbehandling med tyreostatika og levotyroksin skal ikke gis, da tyreostatika passerer lettere over placenta enn tyroksin og
kan medføre struma og hypotyreose hos fosteret. B-blokkere (ikke selektiv) i lavdose kan gis om nødvendig, men bør ikke brukes i
siste trimester. Radiojodbehandling er kontraindisert i graviditet.

Oppfølgning under behandling av Graves sykdom
Måling av TSH og FT4, med 2-4 ukers mellomrom og evt. justering av tyreostatika slik at FT4 ligger ved øvre referanseverdi. TSH
forblir ofte lav gjennom hele graviditeten. Hos mange kvinner vil man se en gradvis forbedring av sykdomsaktiviteten i andre og tredje
trimester.  Hos 20-30 % av kvinnene kan behandlingen avsluttes før fødsel. Residiv av sykdommen sees imidlertid hos mange det
første halvåret (til første året) etter fødsel. TRAS bør følges, den synker vanligvis under behandling og graviditet.

Tyreoidektomi
Ved problem med tyreostatikabehandling – allergi eller vanskeligheter med å få kontroll på sykdommen, anbefales tyreoidektomi –
helst i 2. trimester.

Hypertyreose p.g.a. toksisk knutestruma/toksisk adenom
Definisjon
TSH under referanseområdet, FT4 og ev FT3 over referanseområdet, samt normal TRAS og knuter ved ultralydundersøkelse.

Behandles med PTU i første trimester og bytte til karbimazol (Neo-Mercazole®) etter uke 12-15.

TSH og FT4, bør måles månedlig. Hos kvinner med T3-toksikose bør FT3 monitoreres ned i øvre del av referanseområdet. Det vil
oftest være nødvendig å opprettholde tyreostatikabehandlingen under hele svangerskapet. Videre utredning og behandling av
tilstanden bør vente til etter avsluttet amming.

HCG-stimulert hypertyreose
Sees oftest i graviditetsuke 10-16, særlig hos pasienter med hyperemesis gravidarum. Tilstanden er forbigående og forårsaket av høy
hCG. Ofte kan man ha FT4 på 35-40 pmol/l. Normal TRAS utelukker autoimmun hypertyreose. Ved uttalt hypertyreose og svært høy
hCG bør blæremola vurderes.

TSH og FT4 bør kontrolleres med 2-3 ukers mellomrom inntil avklaring. Behandling med tyreostatika anbefales ikke. Hos de med
hyperemesis gravidarum kan det være behov for hospitalisering og behandling i form av ernæring og rehydrering.
Differensialdiagnose er toksisk knutestruma og toksisk adenom.

Subklinisk hypertyreose
TSH under referanseområdet, normal FT3 og FT4. Tyreoidea-antistoff bør måles for å utelukke autoimmun tyreoideasykdom.
Subklinisk hypertyreose ses vanligvis i svangerskapsuke 10-16 og skyldes hCG-stimulering av tyreoidea. TSH og FT4 bør følges til
diagnosen er avklart.

Måling av TRAS hos gravide
TRAS bør måles før planlagt graviditet i 2. trimester og i 3.trimester ved positiv verdi i 2. trimester hos kvinner med aktiv Graves, hos
gravide kvinner som tidligere er radiojodbehandlet eller tyreoidektomert for Graves, og hos kvinner som tidligere har født barn med
neonatal hypertyreose.

TRAS-verdi > 3 ganger øvre referansegrense i siste halvdel av graviditeten, er indikasjon for ekstra oppfølgning av fosteret hos
gynekolog. TRAS-verdi > 3 ganger øvre referansegrense når barnet fødes er indikasjon for ekstra oppfølgning av barnet.

Gynekologisk kontroll og fostertilvekst
Alle kvinner som behandles med tyreostatika, og kvinner med høy TRAS i siste halvdel av graviditeten, bør henvises gynekolog med
spørsmål om føtal hypertyreose. Ultralydundersøkelse bør utføres for å vurdere intrauterin vekst, føtalt struma og evt. hjertesvikt. Hos
gravide med forhøyet TRAS, eller som behandles med tyreostatika, er det fare for veksthemming hos barnet (IUGR) og anbefales
undersøkt i uke 28 og 32-34 (kan suppleres med vurdering av fostervannsmengde). I forbindelse med vekstestimering i uke 32-34 kan
man supplere med ultralydundersøkelse med tanke på føtal struma.

Kontroll av det nyfødte barnet
Alle nyfødte hvor det er konstatert forhøyet TRAS hos mor, må vurderes med henblikk på tyroideadysfunksjon før hjemreise fra
barselavdelingen. Barnelegene må informeres om at barnets mor har tyreoideasykdom og om mors TRAS-verdi. Det bør taes
tyroideaprøver (TSH, FT4 og TRAS) på barnet før hjemreise, og ev etter 2-3 uker. Disse prøvene erstattes ikke av TSH tatt ved
nyfødtscreeningen.



Oppfølging av mor etter fødsel
Pasienter med Graves hypertyreose under graviditet risikerer å få tilbakefall etter fødsel om tyreostatika ble avsluttet under
graviditeten. Pasienten må informeres om dette, og det bør måles FT4 og TSH etter 6-8 uker og ved symptomer som gir mistanke om
residiv av sykdommen.

Amming og hypertyreose
Ved amming anbefales karbimazol (Neo-Mercazole®) som førstevalg. Ved bruk av doser på 15- 20 mg/døgn over lengre tid bør
barnet få kontrollert TSH. PTU kan brukes ved allergisk reaksjon på karbimazol (Neo-Mercazole®).

Struma og knuter i graviditet
Dersom kvinnen har økende struma eller knuter i tyreoidea, bør det gjøres utredning med ultralyd og FNAC (finnålsaspirasjonscytologi)
i henhold til gjeldende retningslinjer. Tyreoideascintigrafi er kontraindisert under svangerskap.

Graviditet og screening for tyreoideasykdom
Det anbefales ikke generell screening av tyreoideafunksjonen hos gravide i Norge.

”Selektiv” screening anbefales, med måling av TSH, FT4 og anti-TPO (evt. TRAS) av følgende
1. Tidligere tyreoideasykdom - behandlet tyreotoksikose, postpartumtyreoiditt eller tyreoideaoperasjon
2. Familiær disposisjon for tyreoideasykdom – autoimmun stoffskiftesykdom, struma
3. Høye titre av tyreoidea antistoff – TRAS og/eller anti-TPO
4. Symptomer på tyreoideasykdom (hypotyreose/hypertyreose)
5. Type I diabetes
6. Andre autoimmune lidelser
7. Infertilitetsproblemer
8. Tidligere spontanabort (≥3) eller for tidlig fødsel
9. Bruker eller har nylig brukt amiodaron, litium eller som nylig har fått jodkontrast

10. Betydelig overvekt (BMI > 40 kg/m2)
11. Tidligere strålebehandling mot nakke og hals
12. Svangerskapsdiabetes og overvekt

Retningslinjene er basert på anbefalinger fra
ATA – Guidelines. Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Endocrine Society, Thyroid, Vol 21, No 10,
2011.
ETA – Guidelines, Management of Thyroid Dysfunction during Pregnancy and Postpartum: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline.  JCEM,
Aug 2007, 92(8) (Supplememt): S1-S47

Anemi og graviditet

Finn Wisløff
Camilla Smith

Definisjon
WHO har definert Hb < 11 g/100ml som anemi i svangerskapet. Dette svarer til omtrent to standardavvik under gjennomsnittet for
fertile kvinner. Ettersom referanseintervallet (95 %) for Hb for norske kvinner er omtrent 11.7 – 15.3 g/100ml, vil mange kvinner
vanligvis ha vesentlig høyere Hb enn 11 og egentlig ha anemi selv om Hb ligger > 11 g/100ml. Erytrocyttmassen øker gjennom
svangerskapet, men fordi plasmavolumet øker enda mere, er et visst fall i Hb gjennom graviditeten fysiologisk. Hemodilusjonen er
maksimal i uke 22-24. Kriterium for å starte anemiutredning kan være Hb <11.0 g/100ml i første og tredje trimester og Hb < 10.5 i
annet trimester1 (evidensgrad IV). Det finnes imidlertid ingen holdepunkter for at en lett anemi (Hb 9-11 g/100ml) er til skade for verken
foster eller mor.  Risikoen for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel er faktisk lavest ved Hb 9,0-11,0 g/100ml som lavest målte Hb under
svangerskapet2. Men lavere Hb enn dette er antagelig uheldig. I et amerikansk materiale var Hb < 9,5 g/100ml målt ved 12 ukers
graviditet forbundet med en 68 % økt risiko for tidlig fødsel3.

Søkestrategi
Søk gjort i Cochrane, Ovid og PubMed

Forekomst
På verdensbasis har omtrent 40 % av gravide kvinner anemi etter WHO definisjonen. Andelen varierer fra 75 % i enkelte afrikanske
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land, til 5-6 % i USA (WHO 2008). Eksakte tall finnes ikke for Norge, men i et materiale publisert i 2005 hadde 4,7 % av fertile kvinner
Hb < 11,7 g/100ml4.

Etiologi/patogenese
Jernmangel anemi
Den hyppigste årsaken er jernmangel. Omtrent 15 % av norske kvinner i fertil alder har jernmangel, definert som serumferritin <
12mikrog/l4,5. Tallet er vesentlig høyere blant gravide med pakistansk bakgrunn5. Svangerskapet krever gjennomsnittlig 600-1000 mg
ekstra jern for å øke erytrocyttvolumet og bygge opp fosterets erytrocyttmasse, og de fleste gravide har et kosthold som ikke gir nok
jern i forhold til dette behovet6,7 og heller ikke et tilstrekkelig jernlager. Hvor mange av kvinnene med jernmangel som utvikler anemi i
svangerskapet etter kriteriene overfor har vi ikke sikre tall for. I Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for svangerskapsomsorgen
fra 2006 anbefales ikke rutinemessig jerntilskudd til gravide, fordi det ikke er dokumentert gjennomsnittlig helsefremmende virkning for
verken kvinnen eller fosteret, og fordi jerntabletter kan gi ubehagelige bivirkninger. Det er ingen tvil om at jerntilskudd gir gjennomsnittlig
høyere Hb og ferritin7, men den kliniske gevinsten er usikker. En Cochrane-analyse fra 2009 konkluderte med at daglig eller
intermitterende tilskudd av jern under svangerskapet reduserte risikoen for jernmangel og anemi ved fødselen, men forfatterne fant
ingen evidens for signifikant reduksjon av maternell eller neonatal morbiditet eller mortalitet8. Men de gjennomførte studiene som
analysen bygget på var gjennomgående av lav vitenskapelig kvalitet. Rutinemessig jerntilskudd til gravide har mange forkjempere6,7,9.
Vi anbefaler (evidensgrad IV) en individuell tilnærming til problemstillingen, med vurdering av tidligere og nåværende Hb- og
ferritinverdi ved starten av svangerskapet, samt eventuelle bivirkninger av jerntabletter. For de fleste med et adekvat kosthold vil et
tilskudd av 20-40 mg jern daglig, gjennom hele eller i alle fall siste halvdel av svangerskapet, være tilstrekkelig til å forebygge
jernmangel6,7.

Hemoglobinopatier
Hemoglobinopatier, spesielt den mildeste formen for thalassemi (thalassemia minor), sees med økende hyppighet med den stigende
innvandring fra Pakistan, India, Øst-Asia og Middelhavsområdet. Dette er en genetisk betinget reduksjon i produksjonen av
hemoglobinets alfa- eller betakjede. Anbefaling: utelukke samtidig jernmangel. Thalassemia minor nødvendiggjør ikke i seg selv
spesiell oppfølging i svangerskapet.

Folatmangel
Folatmangel kan sees ved ensidig kost eller slankediett men er en sjelden årsak til anemi hos gravide, spesielt fordi gravide rådes til å
ta 0,4mg folat daglig for å forebygge nevralrørsdefekter.

B12-mangel
B12-mangel er også en sjelden årsak til anemi i svangerskapet, fordi uttalt B12-mangel gir infertilitet. B12 (cobalamin) i plasma synker i
løpet av svangerskapet (nedre referansegrense faller fra 96 til 71 pmol/l og stiger postpartum)1. Kjennskap til dette er viktig for å unngå
unødvendig B12-tilførsel.

Sjeldne årsaker
Sjeldne årsaker til anemi er hemolyse, nyresvikt, hypotyreose, kreft, malign blodsykdom, revmatoid artritt, SLE og inflammatorisk
tarmsykdom.

Diagnostikk av anemi i svangerskapet
Anamnesen
Anamnesen er selvsagt viktig:

Familie (thalassemi/hemoglobinopati, medfødt sfærocytose, pernisiøs anemi)
Tidligere sykdommer (menstruasjon/vaginalblødning, dyspepsi, gallesten (hemolytiske anemi), inflammatorisk tarmsykdom)
Ernæring (ekstreme dietter, malnutrisjon, alkohol)
Infeksjons- eller blødningstendens (ledsagende nøytropeni eller trombocytopeni)

Klinisk undersøkelse
Hud/negler (ikterus, petekkier, ekkymoser, tynne negler som brekker lett)
Tunge (glatt, atrofisk, sår tunge ved jernmangel og B12-mangel)
Lymfeknuter, forstørret lever eller milt
Rektal eksplorasjon (hemorroider, hemofec)
Gynekologisk undersøkelse

MCV og MCH
MCV (gjennomsnittlig erytrocyttvolum, Mean Corpuscular Volume) og MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) er verdifulle



sorteringsparametre. De følger hverandre, men MCV øker ved lagring av blodprøven, som ikke bør være mer enn seks timer gammel.

Mikrocytær, hypokrom anemi (lav MCV/MCH)
Lav MCV og MCH (nedre referansegrenser 82 fl og 27pg) og lavt ferritin (<12 µg/l): sikker jernmangel.

Lav MCV og MCH og normalt eller høyt ferritin: thalassemia minor sannsynlig (NB: sees nesten utelukkende hos personer fra
Middelhavsområdet eller Asia).  Disse har i tillegg vanligvis erytrocytose. De fleste med thalassemia minor har bare en lett anemi, evt
nærmest normal Hb. Bekreftes ved Hb-analyse, eventuelt supplert med gentest. Mange kvinner har både thalassemi og jernmangel.

Ferritin < 12 har en spesifisitet på 98 % for jernmangel, men sensitiviteten er bare 61 %. Ferritin er et akutt fase protein og akutte og
kroniske betennelser kan forkludre diagnostikken av jernmangel. Økning av CRP indikerer samtidig inflammasjon. Transferrin, målt som
TIBC, øker noe i svangerskapet. Serumjern og transferrinmetning er derfor mindre pålitelige parametre enn utenom svangerskap.
Ferritin anses som en pålitelig parameter også i svangerskapet. Jerntilskudd anbefales ved ferritin < 12 µg/l.

Økning av serum transferrinreseptor er nesten 100 % spesifikk for jernmangel i svangerskapet og affiseres ikke av inflammatoriske
tilstander. Nyttig hvis man er i tvil om det foreligger jenmangel.

Ved påvist jernmangel (ferritin < 12) hører det med å undersøke på blod i avføringen med Hemofec.

I noen tilfeller kan kroniske betennelser og infeksjoner gi en lett anemi med lett nedsatt MCV. I motsetning til jernmangel vil denne
anemien være ledsaget av normal eller lav transferrinreseptor i serum.

Aktuelle analyser: ferritin (alternativt serumjern + TIBC), transferrinreseptor, blodutstryk, hemofec, CRP, hemoglobinanalyse.

Makrocytær anemi (høy MCV/MCH)
Mangel på vitamin B12 eller folsyre gir vanligvis MCV over 110. Disse er som nevnt svært sjeldne hos gravide i Norge. MCV mellom
100 og 110 kan ses ved hemolytisk anemi, hypothyreose, ved leversykdom og ved alkoholmisbruk.

Aktuelle laboratorieanalyser: B12, folsyre, LD, bilirubin, haptoglobin, retikulocytter, ALAT, GT, TSH.

Normocytær anemi (normal MCV/MCH)
Alle andre årsaker til anemi gir vanligvis normal MCV og MCH: hemolyse, nyresvikt, hypotyreose, kreft, malign blodsykdom, revmatoid
artritt, SLE og inflammatorisk tarmsykdom.

Aktuelle laboratorieanalyser (i tillegg til B og C): kreatinin, urea, TSH, autoantistoffer, eventuelt beinmargsundersøkelse

Behandling/oppfølging
Jernmangelanemi: «Slow release» depottabletter tolereres best. 60-100mg daglig er vanligvis tilstrekkelig. Bivirkningene (obstipasjon,
diaré, magesmerter, kvalme og oppkast) er som regel minst hvis man tar tablettene om kvelden med litt mat. Risikoen for kvalme og
magesmerter øker hvis man svelger tablettene med appelsinjuice (som øker absorpsjonen noe, men som ikke er nødvendig) Ved
intoleranse for peroralt jern, og ved malabsorpsjon eller inflammatorisk tarmsykdom, kan man gi jernet intravenøst, som regel 600-
1000 mg totalt. Det finnes flere alternative preparater. Det er fortsatt en liten risiko for anafylaktisk sjokk, derfor må adrenalin være
tilgjengelig. I praksis gis intravenøst jern derfor nesten bare ved sykehuspoliklinikker.

Diagnosen jernmangelanemi krever oppføling med evaluering av behandlingsresultatet. Ved sikker jernmangelanemi skal Hb øke 0,5-
1,0 g/100ml per uke. Dersom kvinnen samtidig har thalassemi, gis jern til Hb ikke lenger stiger; de fleste personer med thalassemia
minor har en lett anemi. Etter normalisering av Hb gis jern i ytterligere 2-3 mnd.

Alle andre årsaker til anemi i svangerskapet enn ukomplisert jernmangel eller thalassemia minor krever henvisning til en hematologisk
eller indremedisinsk avdeling.
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Adipositas og svangerskap/fødsel

Tore Henriksen
Heidi Overrein
Kristin Kardell
Kristin Skogøy

Søkestrategi
Systematiske oversikter over observasjonsstudier
Systematiske oversikter (metaanalyser) av effekten av intervensjon på svangerskapsutfall

Andre kilder
NICE guidelines
Dansk selskap for obstetrik og gynækologi’s retninglinjer
Helsedirektoratets veiledning ”Gravid”
Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet i den generelle befolkningen

Andre forhold som er vektlagt
Klinisk erfaring, inklusive ikke-systematiske oversikter, alminnelig akseptert praksis.
Fysiologisk kunnskap
Kost-nytte og preferanse vurderinger

Vurdering av kvalitet på dokumentasjonen (etter GRADE)
Sterk dokumentasjonsnivå: I alminnelighet vil det medføre ”Anbefales”
Moderat dokumentasjonsnivå: Vil medføre ”Anbefales” hvis viktige kliniske endepunkter
Lavt dokumentasjonsnivå: Vil i alminnelighet medføre ”Foreslås” hvis det gjelder viktige kliniske endepunkter eller allment akseptert praksis basert på
mye klinisk erfaring. Ellers frarådes
Svært lavt dokumentasjonsnivå: Kan medføre ”Foreslås” hvis svært viktige endepunkter eller allment akseptert praksis basert på mye klinisk erfaring.
Ellers frarådes.

Lavt eller svært lavt dokumentasjonsnivå betyr nødvendigvis ikke fravær av nyttig effekter av intervensjonen. Det kan like gjerne bety at
studier av nødvendig kvalitet og omfang ikke finnes.

Anbefalinger
Prekonsepsjonell veiledning med vurdering av ko-morbiditet og med råd om kost, tilskudd og fysisk aktivitet
Vektøkning i svangerskapet ikke mer enn 5-9 kg.
Glukosebelastning som i kapittelet om Svangerskapsdiabetes
Kvinner med BMI 30-35 kg/m2 uten ko-morbiditet følges i primærhelsetjenesten med råd om kost, tilskudd og fysisk aktivitet.
Ved BMI over 35-40 kg/m2 vurderes hun av spesialist omkring ukene 24, 32 og 36.
Om BMI-grensen skal være 35 eller 40 kg/m2 avhenger av lokale forhold (kompetanse, kapasitet geografi etc). Spesialistkontrollen ved
uke 32 bør være ved fødepoliklinikken slik at fødselen kan planlegges.
Kvinner med ko-morbiditet henvises etter medisinsk vurdering.
Induksjon av fødsel: Ved BMI under 35 følges generelle induksjonsregler.
Ved BMI ≥35 tilbys hun vurdering med hensyn på induksjon i løpet av første uke over termindato. Tidspunktet for induksjon vurderes
individuelt. Cervixtøying benyttes som hos gravide generelt.
Ved start av fødsel (BMI over 30) etableres to intravenøse tilganger.
Tidlig epiduralkateter vurderes.
Fødselen overvåkes med kontinuerlig CTG-STAN eventuelt bare CTG der STAN ikke brukes.
Operative vaginale forløsninger foreslås foretatt med keisersnittberedskap på operasjonsstue.
Antibiotikaprofylakse ved alle operative forløsninger og større rifter.
Tromboseprofylakse: Tidlig mobilisering. Støttestrømper. Ved BMI over 40 foreslås tromboseprofylakse med LMWH til alle uansett
forløsningsmåte.

Etiologi/patogenese
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Fedme på det individuelle plan oppstår som en følge av en uheldig kombinasjon av genetisk predisposisjon og ubalanse i inntak av
energi i forhold til forbruk. I sjeldne tilfeller kan spesifikke årsaker foreligge (f.eks. endokrine sykdommer). I en gitt populasjon vil
økningen i forekomsten av fedme over tid skyldes miljøfaktorer, spesielt for høyt inntak av energi i forhold til forbruk, men også andre
forhold bidrar, blant annet kostens sammensetning.
Fedme innebærer inflammasjon både i fettvevet og i kroppen ellers. Ikke-alkoholisk fettlever forekommer i økende grad med økende
BMI, men med individuell variasjon. Glukose-intoleranse er lineært relatert til BMI. Disse forhold anses som viktige patogenetiske
faktorer for mange svangerskapskomplikasjoner (føtale misdannelser, preeklampsi/hypertensjon, svangerskapsdiabetes, trombose,
føtal makrosomi, fosterdød, placentasvikt).

Definisjoner
Er basert på BMI (kg/m2)

18,5 - 24,9 = normal kroppsvekt
25 - 29,9 = overvektig
30 - 34,9 = adipøs, fedme kl I
35 - 39,9 = adipøs, fedme klasse II
40 og over = adipøs, fedme klasse III (ekstrem fedme/sykelig overvekt)

Med BMI menes i dette kapittelet BMI enten rett før svangerskapet eller i 1. trimester.
OBS: for adipøse (utgangs-BMI > 30) som legger på seg mer enn 9-10 kg bør disse følges opp/håndteres som om deres utgangs-
BMI var over 35.

Risikovurderinger
Det finnes ikke noe ”cut-off” verdi eller ”break-point” for BMI der risikoen for uheldige svangerskapsutfall er mye høyere rett ovenfor
enn rett under. Heller ikke kliniske intervensjonsstudier har dokumentert noen slike BMI-verdier.

Forekomst
Blant fertile kvinner i Norge er ca. 1 av 4 overvektige, og ca. 1 av 10 adipøse. Stor fylkesvis variasjon.

Risikoen ved overvekt/fedme
Assosiasjonsstudier (observasjonsstudier) viser nesten entydig økt risiko (odds ratio ≥ 1.5) for: spontan abort, føtale misdannelser,
preeklampsi, svangerskapsdiabetes, høy fødselsvekt, intrauterin fosterdød, langvarige fødsler, skulderdystoci, akutt keisersnitt,
postpartum-blødninger, maternelle infeksjoner, overflytting nyfødtenhet.

Nytten av intervensjon(kost, fysisk aktivitet eller begge)
Intervensjon før svangerskapet: En metaanalyse viser redusert risiko for svangerskaps-diabetes ved fysisk aktivitet før svangerskapet.
Studier på andre endepunkter mangler. Dokumentasjonen er derfor i hovedsak indirekte, det vil si den baserer seg på kunnskap fra den
generelle befolkningen om helsenytten av vektreduksjon. Der vurderes dokumentasjonsnivået sterkt/moderat.

Intervensjon under svangerskapet
Av ulike livsstilsintervensjoner synes intensivt kostråd å ha gunstig effekt på følgende utfall i en generell populasjon av gravide
(dokumentasjonsnivå i parentes) (Thangaratinam 2012):
Kontrollert vektøkning: 2-7 kg mindre enn uten intervensjon (størst hvis ikke diabetes) (moderat) gir omtrent følgende:

Preeklampsi: 35 % reduksjon hvis svangerskapsdiabetes ikke ekskluderes (lavt)
Preterm fødsel: 30 % reduksjon (lavt)
Skulderdystoci: 60 % reduksjon (moderat)
Svangerskapsdiabetes: 60 % reduksjon (moderat)
Gestasjonell hypertensjon: 70 % reduksjon (sterk)
Store barn (> 90 percentilen): 15-25 % reduksjon (generelt for gravide) (svært lav)

Ingen effekt av råd om kost og fysisk aktivitet er påvist for
Bruk av induksjon/keisersnitt, misfarget fostervann, chorioamnionitt og postpartumblødning:

Fødselsvekt: Ingen effekt av kost, men ca. 60 g mindre ved fysisk aktivitet (lavt)
Fosterdød: 85 % reduksjon, men ikke signifikant (p=0.07, små tall)
”Respiratory distress” og overføring til nyfødtenhet: Ingen effekt
”Fødselstraumer”: 40 % ikke signifikant reduksjon (p=0.1)

Mulige uheldige effekter av råd om kost og fysisk aktivitet
Ingen negative virkninger påvist. Spesielt er det ikke påviste økt forekomst av SGA-barn (moderat).



Effekt av intervensjon (kost og fysisk aktivitet) i subpopulasjonen overvektige/adipøse gravide

Meta-analysene mer usikre (færre gravide inkludert). Effekt av kost versus fysisk aktivitet er ikke analysert
Dodd (2010): Ingen effekt på store barn (LGA). Ingen effekt på vektøkning
Oteng-Ntim (2012): Mindre vektøkning ved intervensjon (ca. 2 kg), trend mot redusert forekomst av svangerskapsdiabetes (20 %)
Thangaratinam (2012, subanalyse, kost hos overvektige/adipøse): Reduksjon ved intervensjon: Preeklampsi: 37 %, svangerskapsdiabetes 61 %,
gestasjonell hypertensjon: 70 %, vektøkning 7 kg mindre

Effekten av intervensjon synes større i den generelle populasjonen av gravide enn i subpopulasjonen overvektige/adipøse. Det kan
være reelt, men kan også skyldes mangelfulle studier. Thangaratimans analyse kan tyde på at effekten av intervensjon var større blant
”responders”, det vil si de som oppnådde begrenset vektøkning.

Samlet vurdering
Overvekt og fedme medfører generelt i befolkningen en betydelig helserisiko som kan reduseres ved sunnere kosthold og økt fysisk
aktivitet. Svangerskap er en motiverende periode for informasjon om og oppfølging av overvekt og fedme. Det er ingen holdepunkter
for at råd om sunn kost og fysisk aktivitet hos gravide gir uheldige svangerskapsutfall (aktive slankeprogrammer anbefales ikke for
gravide). Kostråd og fysisk aktivitet har gunstig virkning på noen svangerskapsutfall, men synes uten effekt på andre. Nytten av
kostråd er tydeligst.
Den samlede vurderingen er at råd med kost og tilpasset fysisk aktivitet anbefales gitt til alle gravide med spesiell oppfølging til dem
med fedme.

Oppfølging før og under svangerskapet
Generelt
Ved vurdering av kvinner/gravide med fedme er informasjon om ko-morbiditet (20- 50 %, se nedenfor) og (obstetrisk) anamnese
vesentlig (risiko for svangerskapskomplikasjoner 15-25 % uten ko-morbiditet).

Prekonsepsjonell veiledning
Anbefales, hvis praktisk mulig, for alle med BMI > 30
Grundig anamnese (morbiditet, medikamenter og livsstil). Klinisk erfaring og fysiologisk kunnskap taler for at redusert BMI, godt fysisk
aktivitetsnivå og god kontroll på medfølgende sykdommer (ko-morbiditet) på konsepsjonstidspunktet spiller en viktig rolle for å
redusere risikoen for svangerskapskomplikasjoner (dokumentasjonsnivå: lavt).
Bør i hovedsak gjøres i primærhelsetjenesten, henvising ved ko-morbiditet eller alvorlig obstetrisk sykehistorie til relevant spesialitet.
Råd om kost og fysisk aktivitet: Som under svangerskapet (se nedenfor), eventuelt med unntak av de spesielle tilskuddene.

Mål
Etterfølgelse av rådene om kost og mosjon, vektreduksjon (5-10 % eller mer) og bedret fysisk kondisjon.

Bariatrisk kirurgi
Ca. 90 % er operert med gastrisk bypassmetoden. Det foreslås å avvente svangerskap i minimum ett år etter et ukomplisert inngrep
og postoperativt forløp.
Fertiliteten kan øke etter en slankeoperasjon og behovet for prevensjon må ofte revideres.  Effekten av p-piller kan reduseres etter
bariatrisk kirurgi på grunn av redusert absorbsjon.
Følgende foreslås
Flere forhold bør vurderes både når det gjelder rådgivning om tidspunktet for svangerskap og når kvinnen er blitt gravid: Generell
helsetilstand (ko-morbiditet?), psykososiale forhold og generell ernæringstilstand.
Spesifikk punkter inkluderer postoperative plager som kvalme/oppkast/postprandial regurgitasjon, dumping, refluks, diaré. Disse bør
være under god kontroll før svangerskap. Hyppige og små måltider med høyt innhold av protein og fiber foreslås. Rikelig drikke.
Pasienten må ofte prøve seg fram. Det er økt forekomst av mangel på vitamin og næringselementer (særlig B12, folat og D-vitamin,
samt jern).  Blodverdier foreslås målt ved tvil om adekvat inntak. Det foreslås daglig inntak av et multivitaminpreparat med mineraler.
Ved eventuell hyperemesis må mangel på thiamin vurderes (fare for Wernickes encefalopati).
Ved akutte abdominalsmerter hos fedmeopererte er intern herniering med fare for tarmiskemi en mulig differensialdiagnose.
Gjenomgått fedmeoperasjon er i seg selv ikke indikasjon for keisersnitt.

Oppfølging i svangerskapet ved fedme
Mål: Vektøkning tilsvarende Institute of Medicines (IOM) anbefalinger foreslås. En svensk observasjonsstudie gav minst risiko ved noe
lavere vektøkninger enn anbefalt av IOM særlig for dem med BMI >30 (dokumentasjonsnivå: lavt).

IOMs anbefalinger

BMI  Vektøkning  Snitt per uke



< 18.5  12,5–18 kg  ca. 0,5 kg

18,5 og 25  11,5–16 kg  ca. 0,4 kg

25,0–30  7–11,5 kg  ca. 0,3 kg

> 30  5–9 kg  ca. 0,2 kg

Råd om kost og fysisk aktivitet
Kost
Kostanamnese anbefales.
Effekten av kostråd synes å henge sammen med de ressurser som legges i veiledningen/-oppfølgingen.
De kostråd som er gitt av Statens ernæringsråd for den generelle befolkningen foreslås å gjelde i hovedsak også for gravide: Det
gjenspeiles i de kostrådene som Helsedirektoratet har utgitt i heftet ”Gravid” eller www.helsedirektoratet.no

Viktige elementer her er:

Ikke spis for to
Sørg for høyt fiberinntak

Spis

Frukt/bær og grønnsaker – 5 om dagen (halvparten av hver)
Fisk (halvparten bør være fet) og fiskepålegg (www.matportalen.no) 2-3 ganger i uken
Poteter, ris og pasta av fullkorn og fullkornsbrød
Lite sukker – især fra brus, godteri og kaker
Lite fett – især fra fete meieriprodukter og kjøtt
En neve nøtter per dag (rike på det sunne fettet, antioksidanter mm). Husk at nøtter har høyt kaloriinnhold)
Variert og velg gjerne matvarer merket med nøkkelhull
Vann anbefales som tørstedrikke

Spesielle kosttiltak for gravide
Folat
Det anbefales 0,4 mg daglig tilskudd helst fra kvinnen planlegger å bli gravid og til 12 uker inn i graviditeten. Hvis ikke
grønnsaksinntaket er svært høyt foreslås 200 ug daglig fra uke 12 og ut ammeperioden. Kvinner som tidligere har født barn med
ryggmargbrokk (eller der det forekommer nevralrørsdefekt i familien), samt kvinner med epilepsi anbefales 4 mg per dag i stedet for
0,4 mg frem til uke 12. Redusert dose pregestasjonelt (1 mg/dag eller 7 mg/uke) foreslås for å unngå langvarig høydose folat ved
uteblitt graviditet.

D-vitamin
Behovet er 10 ug (400 IU) daglig. D-vitaminmangel forekommer oftere blant adipøse kvinner eller kvinner med mørk hud. De færreste
får dekket behovet for vitamin D gjennom kosten (margarin, smør, ost, egg, fet fisk, lettmelk med vitamin D). Tilskudd gjennom hele
graviditeten og ammeperioden foreslås. Ved klinisk mistanke om stadig lav vitamintilførsel (hud/kost) kan serumnivå av 25-
hydroksyvitamin D måles, eventuelt B12.

Kalsium
Behovet er 900 mg daglig gjennom hele graviditeten og ammeperioden. Hvis den gravide ikke drikker melk eller spiser melkeprodukter,
anbefales et tilskudd på 500 mg gjennom hele graviditeten og ammeperioden.

Jod
Gravide som utelater melk, meieriprodukter, fisk, sjømat og salt som er tilsatt jod, kan ha lavere inntak av jod enn anbefalt etter
offisielle næringsmiddeltabeller. Da kan det være behov for tilskudd som inneholder jod.

Omega-3 fettsyrer
Gravide som ikke spiser fet fisk, bruker oljer og nøtter i maten foreslås å ta tran/omega-3 preparater.
Ved dårlig og/eller ensidig kosthold foreslås en multivitamintablett med mineraler og 5 ml tran eller et Omega-3 preparat.

Jern
Hemoglobinverdien hos gravide sier for lite om jernstatus.
Følgende retningslinjer forelås

Det gis ikke rutinemessig jerntilskudd
Nivået av serum-ferritin måles tidlig i svangerskapet (før 15. uke)
S-ferritin < 20 µg/l: jerntilskudd fra start eller fra 12.-14. uke
S-ferritin 20-60 µg/l: jerntilskudd fra 20. uke
S-ferritin > 60 µg/l: trenger ikke jerntilskudd

http://www.helsdirektoratet.no
http://www.matportalen.no


S-ferritin > 60 µg/l: trenger ikke jerntilskudd

Jerntilskudd i størrelsesorden 30 – 50 mg Fe++ per dag

For fysisk aktivitet foreslås

Minst 30 min hver dag hvis det er et normalt svangerskap
Gå turer i raskt tempo
Ta trappen istedenfor heisen
Sykling
Svømming og vanngymnastikk
Stavgang
Styrketrening (armer, buk, rygg og bekkenbunn)

Ved adipositas grad II og III kan det by på problemer å være fysisk aktiv. Foreslå ergometersykkel (ikke for høyt sete) eller
svømming/vanngymnastikk. Enhver bevegelse er bedre enn ingenting.
Blant gravide med adipositas er det en høyere andel av psykososiale problemer enn i en generell befolkning. Det forslås at disse
sidene ved svangerskapsomsorgen får ekstra oppmerksomhet, med henvisning til instanser med spesialkompetanse ved behov.

Ved første svangerskapskontroll anbefales at følgende avklares
En eller flere medfølgende sykdommer (ko-morbiditet)*?
Familieanamnese
Obstetrisk anamnese (tidligere preeklampsi, svangerskapsdiabetes, tilveksthemning/placentasvikt, forløsning, postpartumblødning)
Blodprøver i tillegg til vanlige blodprøver

Glukosebelastning: se kapittelet om svangerskapsdiabetes
Tyreoideastatus vurderes
Andre relevante blodprøver ved ko-morbiditet

*Ko-morbiditet

Diabetes/glukoseintoleranse (se ”Pregestasjonell diabetes”)
Hypertensjon
Trombotiske sykdommer
Autoimmune sykdommer (SLE, vaskulitter, nefropati)
Maternell hjertesykdom
Maternell lungesykdom
Fedmeopererte (bariatrisk kirurgi)
Komplisert psykososiale anamnese
Andre tilstander som kan gi økt risiko for svangerskaps- og fødselskomplikasjoner i kombinasjonen med fedme

Kvinner med overvekt og fedme uten relevant ko-morbiditet
Følgende foreslås
Følges i primærhelsetjenesten hvis BMI er under 35. Ved BMI > 30 legges en plan for en tettere oppfølging med kost og andre
livsstilsråd enn for gravide generelt.
Ved BMI > 35-40* (fedme klasse II og III) henvises kvinnen til spesialist ved ca. 24 ukers svangerskap, med oppfølging hos spesialist
ved ca. 32 og ca. 36 uker. Oppfølgingen ved ca. 32 uker bør være ved aktuelle fødepoliklinikk for planlegging av fødselen.

*Grensen må vurderes ut fra lokale forhold (samhandling med primærhelsetjenesten, kapasitetsvurderinger og kompetanse).

Kvinner med relevant ko-morbiditet
Aktuelle ko-morbiditet vil avgjøre grad av oppfølging ved spesialist/fødepoliklinikk.
Ofte vil oppfølging i primærhelsetjenesten i samarbeid med spesialist være det optimale.
Kost og andre livsstilsråd vil generelt være som for adipøse uten ko-morbiditet, men tilpasset aktuelle pasient.
Også denne gruppen må sikres minst en konsultasjon (ca. 32 uker) ved aktuelle føde-poliklinikk for planlegging av fødselen. Det
foreslås at gravide i denne gruppen samtidig vurderes av anestesilege med hensyn til ko-morbiditetens og fedmens samlede betydning
for luftveier, venøs tilgang, anleggelse av regional anestesi etc.

Fødselen ved fedme
Planlegging av fødselen (foreslås)
Konsultasjon ved fødepoliklinikken ved ca. 32 uker, se ovenfor for fedme kl II og III.

Induksjon (foreslås)

Ved BMI under 35 følges de generelle indikasjonene for induksjon (spesifikke medisinske indikasjoner og overtid)
Ved BMI > 35 med ukomplisert svangerskap og uten ko-morbiditet tas pasienten inn til vurdering for induksjon i løpet av den første uken etter
termindato. Tidspunktet for induksjon vurderes da individuelt

Ved innleggelse i fødeavdelingen (alle fedmekategoriene) bør anestesilege og vakthavende gynekolog orienteres. Ved start av



fødselen eller ved sannsynlighet for akutt forløsning før fødselsstart (f.eks. ikke-normal CTG) legges to intravenøse tilganger. Tidlig
anleggelse av epiduralkateter vurderes, for eventuelt senere aktivering. Ved avvik i fødselsforløpet informeres gynekolog og
anestesilege.

Fosterovervåkning (anbefales)
Kontinuerlig CTG, eventuelt STAN. Tidlig amniotomi og skalpelektrode foreslås.
Ved bruk av ekstern CTG-registrering kan U2-proben være best. Kontroll mot mors puls anbefales.

Ved forløsning er det økt risiko for skulderdystoci både ved spontan og instrumentell forløsning og beredskap for skulderdystoci
anbefales.
Operativ vaginal forløsning foreslås utført på operasjonsstue med mulighet regionalanestesi og for rask konvertering til keisersnitt.

Keisersnitt
Narkose er forbundet med økt risiko pga forventet vanskelig luftvei ved adipositas.

Foreslås
Regional anestesi der det er mulig.
Risiko for akutt keisersnitt øker med økende BMI, og hos høyrisikopasienter (BMI > 40, eventuelt lavere BMI ved ko-morditet), bør
gynekolog og anestesilege diskutere elektivt keisersnitt. Ved svært høy BMI (> 45-50) foreslås at primært keisersnitt diskuteres for å
unngå akutt keisersnitt. Pasienten får arteriekran peroperativt, og indikasjon for videre overvåking på postoperativ avdeling bør
vurderes. Eventuell hengende buk kan trekkes opp med taping av abdomen, hvis det er tid.
Hudsnitt: fortrinnsvis tverrsnitt. Antibiotikaprofylakse: Både ved akutte og elektive keisersnitt.

Postpartum
Økt risiko for postpartumblødninger (se ”Postpartumblødning”).
Økt risiko for trombose.

Foreslås
Rask mobilisering og støttestrømper anbefales. Lavmolekylært heparin (se ”Tromboemboliske komplkasjoner”). Alle med BMI > 40
foreslås gitt tromboseprofylakse uansett forløsningsmåte. Økende BMI er knyttet til økende forekomst av problemer med amming.

Forløsning ved klasse II og III fedme
Tentativt algoritme som må tilpasses hver pasient.
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Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser
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Søkestrategi
Pregnancy + aktuelle tilstand

Anbefalinger
Tverrfaglig samarbeid mellom revmatolog, nefrolog og obstetriker ved planlegging av svangerskap og oppfølging under svangerskap
Jevnlig oppfølging før – under - og etter svangerskap hos revmatolog
Medikamentell behandling planlegges i god tid i forkant av et svangerskap
Teratogene medikamenter skal seponeres (se tabell metodebok). Immunosuppressiv behandling og antikoagulasjonsbehandling i henhold til anbefalte
retningslinjer (se tabell metodebok)
Hos kvinner med høy risiko for komplikasjoner, bør alle svangerskapskontroller skje hos spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp
Kvinner med aktiv bindevevssykdom (SLE, SS, APS) tilbys ultralyd ved 12, 18, 28, 32 og 36 uker og blodstrømsmålinger ved behov. ASA profylakse
anbefales
Kvinner med revmatiske sykdommer (RA, JIA, AS) tilbys spesialistkontroll (med ultralyd) ved 32 uker
Dersom svangerskapet forløper problemfritt planlegges, vaginal fødsel ved termin

Definisjoner
Inflammatoriske artritter
RA (revmatoid artritt), JIA (juvenil revmatoid artritt) og uspesifisert artritt er inflammatoriske leddsykdommer som kan affisere
små og store ledd, cervikalcolumna og av og til indre organer.

Spondylartritt inklusive psoriasis artritt er karakterisert av inflammasjon i ryggsøyle, bekkenregion og perifere ledd, men også andre
organer som øye (iridocyclitt) og hjerte (aortitt/aortainsuff) kan være affisert. Ankyloserende spondylitt er den hyppigst forekommende
undergruppe av spondylartritter.

Bindevevssykdommer
SLE (systemisk lupus erythematosus) er en immunkompleksmediert inflammatorisk bindevevssykdom som kan ramme mange
organer, f. eks. hud, ledd, blod, nyre, hjerte, lunge og CNS.

APS (antifosfolipid antistoffsyndrom)er karakterisert ved residiverende tromboembolier og/eller gjentatt spontan abort og positive
antifosfolipid antistoffer (anti-cardiolipin IgG, IgM og/eller lupusantikoagluant, og anti-beta 2 glykoprotein). Det skal være to positive
prøver med klinisk signifikant forhøyet titer med tre måneders mellomrom. APS kan være primær eller sekundær (til for eksempel
SLE).

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

MCTD (Mixed connective tissue disease) er en blandet bindevevssykdom med kliniske karakteristika fra både SLE og SS. Klinikk kan
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domineres av Raynaud symptomer og immunologisk av anti RNP-antistoffer.

SScl (Systemisk sklerose) er en betennelsesaktig revmatisk multiorgansykdom karakterisert av økt fibrosedannelse, vaskulopati og
dannelse av autoantistoffer. Patologisk ses økt deponering av proteiner i ekstracellulær matriks og vaskulopati med progredierende
karobliterasjon. Ved pulmonal hypertensjon eller spesifikk lungeaffeksjon frarådes svangerskap.

Vaskulitter
Granulomatøs polyangiitt (Wegeners granulomatose) er karakterisert av nekrotiserende vaskulitt i luftveiene og dannelse av
granulomer og granulomatøs betennelse samt utvikling av glomerulonefritt. Immunologisk karakterisert av positiv anti-neutrofilt
cytoplasmatisk antigen (ANCA) og titer kan øke ved nyreaffeksjon. Kvinner med nyreaffeksjon eller tracheal innsnevring bør vurderes
spesifikt i forbindelse med ønske om svangerskap.

Takayasus arteritt (TA) er kronisk arteritt i store kar, hovedsakelig i aorta og dens avganger. Patologisk ses transmural inflammasjon
og kjempeceller som gir veggfortykkelse, fibrose, stenose, trombedannelser eller aneurysmer. TA er sjelden med ca. 10 nye tilfeller
årlig i Norge og rammer først og fremst kvinner i fertil alder. Ved ønske om svangerskap skal kvinnene vurderes av kardiolog og evt.
nefrolog. Hypertensjon er hyppig beskrevet som svangerskapskomplikasjon1,2.

Kvinner i fertil alder

SLE  Insidens 3-5 per 100 000 per år og prevalens 0,05 %

RA  Insidens 25 per 100 000 per år og prevalens 0,5 %

AS  Insidens 7-10 per 100000 per år. Prevalens 0,4-1.3 %

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

Interaksjonen svangerskap og revmatisk sykdom
Svangerskap kan påvirke grunnsykdommen. SLE-pasienter kan få økt inflammatorisk aktivitet. For best mulig forløp av svangerskap,
bør pasienten være i en rolig sykdomsfase 6 måneder før konsepsjonstidspunkt3. Inflammatorisk aktivitet ved RA kan reduseres (40-
60 %) i svangerskapet. Spondylartritter kan få økt inflammatorisk aktivitet. Inflammatorisk artritt forverres som regel ila de første seks
måneder etter fødselen4-6.

Kvinner med kollagenoser (spesielt SLE) har høy risiko for svangerskapskomplikasjoner7-10. Kvinner med andre revmatiske
sykdommer (RA, JIA, og spondylartritt) har klart lavere risiko enn ved SLE og på enkelte utkommemål har pasientene ikke vesentlig
høyere risiko enn normalbefolkningen6,11-14:

Antifosfolipid antistoff (aPL)8,9(III)
Det skilles mellom primær og sekundær antifosfolipid syndrom (APS). Ved den primære formen foreligger ingen annen grunnliggende
autoimmun systemsykdom. Ved sekundær APS foreligger en annen primær systemsykdom som f.eks SLE eller Sjøgrens syndrom.

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

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

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

Andre autoantistoffer
1. Anti-nativ DNA kan være nyttig for å skille lupus nefritt fra preeklampsi. Hvis testen er positiv, bør den gjentas en gang i hvert trimester (Positiv test er

mest sannsynlig nefritt?)
2. Anti-SSA (=anti-Ro) og Anti-SSB (=anti-La). Transplacental passasje av antistoffer mot SSA og SSB øker risikoen for neonatalt lupus syndrom og

kongenital hjerteblokk. Begge tilstander er meget sjeldne. Antistoffene påvirker ikke selve svangerskapet
3. ANA, aCL og LAC tas rutinemessig ved uforklarlig intrauterin fosterdød. At en positiv aPL test kan forklare et intrauterint dødsfall uten samtidig klinikk

på SLE/APS er lite sannsynlig (men kan ikke utelukkes)
4. Det er funnet en assosiasjon mellom anti-beta 2 glycoprotein I og forekomst av uønskede svangerskapshendelser og tromboemboli. Studiene er



ikke entydige. A-beta 2 GPI kan predikere eklampsi og preeklampsi, men det er behov for flere studier16

Behandling/oppfølging og komplikasjoner
Oppfølging av mor
1. Klinisk vurdering: BT, hud, ledd og hjerte/lungeaffeksjon
2. Blodprøver: Hb, leukocytter, trombocytter og kreatinin, komplementverdier
3. Urinprøve: proteinuri/hematuri og mikroskopi (obs erytrocyttsylindere)
4. Autoantistoffer: har betydning ved kollagenoser og antifosfolipid antistoff syndrom.

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

5. Utelukke pulmonal hypertensjon før svangerskap: ekko doppler cor og om nødvendig høyresidig hjertekateterisering hos kvinner med

bindevevssykdommer og vaskulitter15. Pulmonal hypertensjon er en kontraindikasjon for svangerskap

Revmatiske sykdommer med lav risiko for komplikasjoner (RA, JIA, AS)
Svangerskapsomsorg i primærhelsetjenesten. Kvinner bør tilbys en spesialistvurdering (med ultralyd) ved 32 uker. Eventuelle NSAIDS
skal seponeres ved svangerskapsuke 32, og man bør samtidig diskutere forløsningsmåte og valg av fødested6,17 (III, IV)

De fleste kvinner med revmatisk sykdom kan føde vaginalt. Ved betydelig hofteleddsaffeksjon eller ankylose i iliosakralledd må man
vurdere keisersnitt. Ved atlantoaksial instabilitet er det viktig å diskutere med anestesilege hvordan man skal håndtere et eventuelt akutt
keisersnitt i narkose. Hos kvinner med AS kan tradisjonell regional smertelindring i form av epidural anestesi ved fødsel bli en
utfordring, og den gravide bør få informasjon av anestesilege før fødsel.6,18

Revmatiske sykdommer med høy risiko for komplikasjoner (SLE, SS, APS)7,9,17

1. Preeklampsi er vanlig og kan være vanskelig å skille fra Lupus-nefritt. Stigende kreatinin, patologisk urinsediment med erytrocyttsylindere, økning i
anti DNA og økning av ekstrarenale symptomer tyder på økt aktivitet i SLE og taler for en aktiv lupusnefritt

2. Økt risiko for utvikling av hjerteblokk hos fosteret hvis det foreligger anti Ro/SSA og anti La/SSB antistoffer. Imidlertid er dette svært sjelden
forekommende (< 5 %). Slike antistoffer kan finnes ved både SLE og SS

3. Økt risiko for uheldig svangerskapsutfall hvis det foreligger antifosfolipid antistoffer (finnes hos 30-40 % av SLE-pasienter). Ved SLE bør tilstanden
ha vært stabil i seks måneder med stabilt BT og nyrefunksjon før svangerskap planlegges. Svangerskapskomplikasjoner sees hos > 50 % av kvinner
med aktiv SLE nyreaffeksjon. Det er betydelig økt risiko ved kreatinin > 140, og svangerskap frarådes ved kreatinin > 180. Graden av proteinuri har
ikke betydning for prognosen. Tidligere nyrebiopsi kan gi tilleggsinformasjon, og dårligst prognose har kvinner med diffus proliferativ glomerulonefritt.
Gravide kvinner med lupus nefritt bør følges av et tverrfaglig team av revmatolog, nefrolog og obstetriker ved spesialavdeling

Oppfølging17 (III/IV)
1. Ultralyd ved 12 uker. Alle kvinner skal ha ASA profylakse (ASA 75 mg daglig). Tilleggsbehandling med lavmolekylært heparin kan være aktuelt (se

nedenfor). Alle bør screenes for anti Ro/SSA og anti La/SSB antistoffer ved første kontroll
2. Svangerskapskontroller av kvinner med inflammatorisk revmatisk systemsykdom bør skje hos spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp. SLE

pasienter med kun hudaffeksjon skal ikke følges opp særskilt
3. Ved påviste anti Ro/SSA og anti La/SSB er det risiko for kongenitalt hjerteblokk. Særlig utsatt er kvinner med IgG anti-Ro 52kd antistoffer, og kvinner

med tidligere affiserte foster/barn (gjentakelsesrisiko 16-25 %). Hjerteblokk oppstår vanligvis mellom 16 og 24 uker. Det er ikke vist helsemessig
gevinst av ukentlige målinger av AV tid for å oppdage tidlige tegn på hjerteblokk. Slik overvåkning er derfor ikke anbefalt. Kvinner med tidligere barn
med hjerteblokk bør ha kontakt med spesialavdeling (fostermedisiner + revmatolog)

4. Vekstkontroll med ultralyd ved 28, 32 og 36 uker. Blodstrømsmålinger ved behov. Tverrfaglig samarbeid mellom revmatolog, nefrolog og
fødselslege

5.  Dersom svangerskapet forløper problemfritt, planlegges vaginal fødsel ved termin

Forslag til antikoagulasjon for gravide med antifosfolipid antistoffer med eller uten sykehistorie på
trombose eller APS 19-22 (III, IV)
Tabell 1

aPL positive pasienter uten historie på trombose (minst to positive prøver)
< 3 tidlige spontanaborter  Acetylsalicyl (ASA) 75 mg/dag 2 uker før planlagt konsepsjon og seponeres 3 uker før forventet fødsel

1. >= 3 tidlige spontanaborter (habituell abort)
2. Fosterdød i 2. eller 3. trimester
3. Prematur fødsel (< 34 uker) som følge av alvorlig preeklampsi eller

placentasvikt

 ASA 75 mg/dag 2 uker før planlagt konsepsjon
Lavmolekylært heparin (LMVH) (profylaksedose)
Siste tre uker før forventet fødsel, seponeres ASA, og man bruker bare LMVH
Profylaktisk LMVH seponeres minst 10 timer før regional anestesi, planlagt induksjon eller keisersnitt
LMVH kan startes 6-8 timer etter fødsel eller keisersnitt (klinisk vurdering/blødningsstatus)
Behandling i 4-6 uker postpartum med LMVH eller Warfarin

aPL positive pasienter med historie på trombose
Tidligere venøs/arteriell tromboembolisk hendelse  ASA 75 mg/dag 2 uker før konsepsjon

 LMVH (profylaksedose > 6mnd etter tromboembolihendelse)
Siste tre uker før forventet fødsel, seponeres ASA, og man bruker bare LMVH.
Behandling i 6-12 uker postpartum med LMVH eller warfarin



Høyrisikopasienter med primær APS eller sek APS til SLE må vurderes for hydroksyklorokin (Plaquenil)
behandling
Warfarinbehandling bør kontinueres etter svangerskapet ved etablert APS uten tidsbegrensning

APS og samtidig trombocytopeni: trc <50 000  Høydose prednisolon 20-60 mg/døgn inntil tilfredstillende trombocyttall med deretter gradvis nedtrapping
Unngå ASA ved lave trombocytt-tall
Seponer LMVH når trombocytter <50 000 Behandlingsresistent trombocytopeni før fødsel: IVIg (0,5 g/kg)

Immunosuppressiv behandling av gravide SLE-pasienter17,22-25 (III, IV)
Pasienter som står på stabil medikasjon og som har god indikasjon for behandling, bør ikke seponere medikamenter når de har blitt
gravide. Dette gjelder behandling med kortikosteroider, azatioprin og antimalariamidler. Det er dokumentert økt risiko for oppbluss av
sykdommen dersom antimalariamidler seponeres.

Linker
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Anbefalinger vedrørende antirevmatiske medikamenter under svangerskapet6 (III, IV) finnes i en egen tabell på nettsider for
NKSR og metodeboken som oppdateres kontinuerlig

Pasientinformasjon
Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) gir informasjon, råd og veiledning til kvinner og
menn med revmatisk sykdom som planlegger svangerskap, er gravide eller har små barn.
Henvendelse e-post: nksr@stolav.no,

Bok: "Mor og far med revmatisk sykdom" kan bestilles.
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Premaligne og maligne forandringer i cervix i graviditet

Ole-Erik Iversen
Lars Espen Ernø
Ingrid Baasland
Rolf Kirschner

Anbefalinger
Ved mistanke om CIN2+ anbefales biopsi
Ved senere cytologisk/histologisk mistanke om invasiv lesjon, eller forverret kolposkopisk bilde forslåes nye biopsier
Cervical abrasio: Frarådes oftest i graviditet
Kvinner som er gravide og som har lavgradige celleforandringer følges som i screeningprogrammet
HPV-test anbefales som triage av ASCUS/LSIL som hos ikke gravide (”Refleks-testing” planlegges innført i 2014)
Kvinner som får cytologisk påvist ASC-H/HSIL/AGUS/AIS, eller har histologisk verifisert CIN 2/3 eller AIS, og blir gravide før behandling, eller får påvist
dette under graviditet, følges med kolposkopi/cytologi med eventuelt biopsi hver 12. uke (IV)

Ved mistanke om invasiv kreft anbefales henvisning til spesialavdeling for gynekologisk onkologi

Første postpartumkontroll med cytologi, kolposkopi, eventuelt biopsi (hvis indikasjon) anbefales ca 12 uker etter fødsel2 (IV)
Som hovedregel skal CIN 2/3 og AIS ikke behandles før etter svangerskapet

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

årene 1996-97)1

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

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

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

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

Risikoen for at CIN3 i løpet av svangerskapet progredierer til ICC er rapportert å være 0,3 %2

Forekomst før og > 6 mnd. etter fødsel er som hos ikke-gravide3

Etiologi/patogenese
Persisterende (oftest > 12 mnd) infeksjon med høyrisiko HPV-type (Humant Papillom Virus) er en nødvendig forutsetning for utvikling
av lesjon (se risikofaktorer)3,4

Risikofaktorer
Seksuell aktivitet, øker med antall partnere, reduseres med mekanisk prevensjon5-7

Nedsatt immunforsvar (HIV, immunsuppresjon, graviditet)
Røyking

Andre genitale infeksjoner, spesielt chlamydia trachomatis har vært diskutert, men ingen sikker betydning er dokumentert7

Indikasjon/metode/diagnostikk
Symptomer: generelt ingen, evt. blødning fra graviditetsbaserte, hyperemiske slimhinner
Gynekologisk undersøkelse: som oftest normal
Kolposkopi: Kan være vanskelig ved graviditet pga. øket vaskularisering og vevstykkelse og protruderende vaginalvegger. Et avklippet kondom som
trekkes over spekelet kan lette undersøkelsen

Mistanke om CIN oppstår etter cytologisk screening8-10, diagnosen verifiseres ved biopsi (IIb, IIb, IV). Ved mistanke om CIN 2+ anbefales biopsi (Pga
blødningsrisiko: vurder å benytte mikrobiopsi-tang)
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Nye og eventuelle større biopsier i graviditet er aktuelt ved cytologisk/histologisk mistanke om invasiv lesjon, eller forverret kolposkopisk bilde

Cervical abrasio: Frarådes oftest i graviditet2

Spesielt
Kvinner, 25 år og eldre som er gravide, og som skal ta ny prøve iht. retningslinjer gitt av ”Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft”, følger
retningslinjene.  Dette gir økt dekningsgrad i programmet (IIb)
Kvinner som er gravide og som har lavgradige celleforandringer følges som i programmet
Kvinner som får cytologisk påvist ASC-H/HSIL/AGUS/AIS, eller har histologisk verifisert CIN 2/3 eller AIS, og blir gravide før behandling, eller får påvist

dette under graviditet, følges med kolposkopi/cytologi med eventuelt biopsi hver 12. uke2 (IV)
Ved mistanke om invasiv kreft skal det henvises til spesialavdeling for gynekologisk onkologi

Gravide som følges opp under svangerskapet pga. tidligere langvarige usikre eller lavgradige celleforandringer, og som ikke viser progresjon i
cytologisk prøve – avvent vurdering med biopsi til etter svangerskapet

Første postpartumkontroll med cytologi, kolposkopi, eventuelt biopsi (hvis indikasjon) anbefales 12-16 uker etter fødsel2 (IV)
Resultatet av disse prøvene avgjør videre behandling

Etter fødsel er regresjon av CIN 2/3 sett i 30-70 %2 (III, IIa, IIb, IIb)
Vurder bruk av lokale østrogener i minst 4 uker før postpartumundersøkelse (jmf. uegnet/falske positive prøver ved atrofi!)

Som hovedregel skal CIN 2/3 og AIS ikke behandles før etter svangerskapet.

HPV-testing
Høyrisikotypene 16, 18, 31, 33, 45, 52 58, er påvist i ca 80 % av CIN 2+11,12 (IIb)
HPV-test anbefales som triage av ASCUS/LSIL som hos ikke gravide (”Refleks-testing” planlegges innført fra 1.1.2014).

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

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

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Preinvasive lesjoner (CIN2 og CIN3)
Risiko for progresjon av CIN2+ til invasiv kreft i graviditet er minimal (0,3 %), og raten av spontan regresjon er relativt høy (20-30 %)2.
Derfor utføres konisering under svangerskap bare hvis man er usikker på om det foreligger invasiv kreft2. Vaginal forløsing kan
muligens øke regresjonsraten2. Ny kolposkopi og nye kolposkopisk rettede biopsier 12-16 uker postpartum anbefales (tidligere ved
mistanke om invasivitet). Hvis prøvesvarene fortsatt viser CIN2+ utføres konisering.

Invasiv cervixcancer
Kvinnen kan ha symptomer i form av vaginal blødning eller illeluktende fluor. Alle gravide kvinner med slike symptomer må undersøkes
gynekologisk med inspeksjon av portio. Bare ultralydundersøkelse er ikke tilstrekkelig ved vaginalblødning/illeluktende, blodig fluor.
Erfaringsmessig blir diagnosen ofte forsinket fordi man ikke tenker på den.

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

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

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

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

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



svangerskapsuke.

Hvis man derimot velger å vente med behandling, utføres keisersnitt så snart fosteret anses å være levedyktig, og eventuelt samtidig
hysterektomi. Neoadjuvant cytostatikabehandling med mål å forlenge graviditeten til barnet er levedyktig er beskrevet, men nytte og
sikkerhet er utilstrekkelig dokumentert13.

Videre behandling vil avhenge av sykdomsstadium.

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

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

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

Informasjonen bør inneholde
Forklaring på hva celleforandringer er (ikke kreft)
Hva som skal følges opp i graviditeten, kontrollen postpartum og eventuell operasjon
Generell informasjon om konisering (se Kapittel 17 "Truende for tidlig fødsel")
Hvorfor vi ikke gjør konisering under graviditeten

Regresjon/progresjon er ikke avhengig av forløsningsmetode4,14

Prognose
Pasientinformasjon ved cervixcancer må individualiseres
Pasientene henvises gynekologisk onkologisk avdeling
Behandlingsprinsippene for ikke-gravide følges så langt mulig

Emneord
Low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL)
High-grade squamous intraepithelial lesions (HSIL)
Cervical lesions
Cervical cancer
Pregnancy

Vurdering av dokumentasjon
Det er søkt i Medline og via referanser i siterte artikler. Anbefalingene er basert på pasientregistre og ekspertuttalelser (III-IV).
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Bekkenleddsmerter (symptomgivende bekkenløsning, bekkenleddsyndrom)

Britt Stuge
Siw Mørkved
Anna Danielsson

Anbefalinger
Diagnose stilles på bakgrunn av sykehistorie, smertelokalisasjon og positive kliniske tester
Risikofaktorer er tidligere ryggsmerter, tungt arbeid, høy kroppsmasseindeks og paritet
Prognostiske faktorer for vedvarende smerter etter fødsel er alvorlighetsgrad av bekkenleddsmeter i svangerskapet og symptomer på angst og
depresjon
Kvinnene kan ha god nytte av betryggende kinnskapsbasert informasjon
Smerte kan reduseres og funksjon bedres gjennom kroppsbevissthet og spesifikk funksjonell trening
Ved behov kan det henvises til individualisert fysioterapi som er målrettet og evalueres kontinuerlig

Søkestrategi (kort)
Systematiske søk er gjort blant annet i Medline, Embase og Cinahl med ulike kombinasjoner av søkeord som; low back pain, pelvic
girdle pain, pelvis, pregnancy, postpartum, physical therapy, exercise, rehabilitation.

Anbefalingene er basert på de Europeiske retningslinjene, randomiserte kontrollerte studier, samt klinisk erfaring. Det finnes ingen god
systematisk oversikt av nyere dato eller nasjonale retningslinjer for bekkenleddsmerter.

Definisjon
Smerter fra bekkenet (iliosakralleddene og/eller symfysen) som oppstår under svangerskap eller rett etter fødsel, og hvor ingen annen
årsak til smerter kan påvises (ICD-10 kode 026.7. bekkenløsning). Bekkenløsning er en normal fysiologisk prosess under svangerskap
som ikke skal gi funksjonshemmende plager. Det oppfattes derimot som en patologisk tilstand når kvinnene opplever det som et
smertefullt problem og melder seg som pasient med visse symptomer og tegn11. I 1990 ble betegnelsen symptomgivende
bekkenløsning foreslått for plager i svangerskapet, mens plager etter fødselen ble betegnet som bekkenleddsyndrom. Betegnelsen
bekkenløsning gir et inntrykk av at noe er løst og kan være et uheldig bilde for pasientene. Begrepet bekkenleddsmerter derimot er i
tråd med europeiske retningslinjer og den internasjonale betegnelsen pelvic girdle pain. Bekkenleddsmerter foreslås derfor benyttet for
plager fra bekkenets muskel-skjelett system som ekskluderer plager fra andre organsystemer.

Forekomst og prognose
Rygg- og/eller bekkenleddsmerter oppleves av ca. halvparten av alle gravide. Det er internasjonalt sterk evidens for insidens av
bekkenleddsmerter på 20 % under svangerskapet16. De fleste blir symptomfrie i løpet av 2-3 måneder etter fødsel. Under 10 %
rapporterer problemer lenge etter fødsel, og ca 3 % angir å ha betydelige problemer4. Kvinner med bekkenleddsmerter fungerer ofte
dårligere enn kvinner med ryggsmerter under svangerskapet9.

Etiologi/patogenese
Kunnskap om årsakene til bekkenleddsmerter er mangelfull.
Mulige årsaksfaktorer er hormonelle, biomekaniske med øket eller asymmetrisk mobilitet av iliosakralledd, ugunstig muskelaktivering og stress av
ligamentstrukturer.

Svangerskapshormonet relaksin synes å være hovedansvarlig for den fysiologiske bløtgjøringen av ligamentene rundt bekkenleddene,
men studier har ikke vist noen entydig sammenheng mellom relaksinnivå og plager1. Klinisk er det kjent at plagene hos noen kan
debutere allerede i 4.-6. svangerskapsuke, før endrede biomekaniske forhold som øket vekt og endret tyngdeplassering inntrer.
Ligamentstrukturer rundt iliosakralleddet er en mulig kilde til bekkenleddsmerter og er funnet å være en smertegenerator hos kvinner
med bekkenleddsmerter etter fødsel7. Større mobilitet i bekkenleddene under svangerskap og etter fødsel er funnet hos pasienter med
bekkenleddsmerter enn hos friske kontroller, men pga stor normal variasjon i mobilitet, kan ikke mobilitet benyttes som et diagnostisk
kriterium hos enkeltindivid. Det er imidlertid funnet en sammenheng mellom asymmetrisk mobilitet av iliosakralledd og
bekkenleddsmerter. Ugunstig muskelaktivering kan også være en sannsynlig mekanisme for vedvarende smerter og
funksjonsproblemer hos pasienter med bekkenleddsmerter11.

Diagnostisering
Diagnose stilles på bakgrunn av en grundig sykehistorie, smertelokalisasjon og positive kliniske tester. De beste testene for å identifisere
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bekkenleddsmerter er posterior pelvic pain provocation test (P4) og active straight leg raise (ASLR) test.
Problemer med å gå, stå og sitte over tid er karakteristisk
Typisk er smerter lokalisert under spina iliaca posterior superior, i glutealregion, dorsalside lår og/eller ved symfysen
Billeddiagnostikk anbefales ikke.

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

Risikofaktorer
Kjente risikofaktorer for bekkenleddsmerter i svangerskapet er tidligere ryggsmerter, tungt arbeid, høy kroppsmasseindeks og paritet.
Prognostiske faktorer for vedvarende smerter etter fødsel er alvorlighetsgrad av bekkenleddsmerter i svangerskapet og symptomer på
angst og depresjon3,4,16.

Oppfølging/behandling
Målet er å redusere smerte og forbedre kvinnens funksjonsevne, samt å hindre at tilstanden blir langvarig

Det finnes et stort tilbud av behandlingsformer for bekkenleddsmerter, men de fleste er uten godt dokumentert effekt. De Europeiske
retningslinjene for bekkenleddsmerter anbefaler at det gis kunnskapsbasert og betryggende informasjon og individualiserte øvelser16.
Det er holdepunkter for ulike undergrupper av bekkenleddsmerter som kan trenge forskjellige behandlingstilnærminger. Behandlingen
bør være individualisert, målrettet og evalueres kontinuerlig. Positive erfaringer oppnådd under trening kan bidra til vedvarende
endringer og redusert frykt for smerte og fysisk aktivitet. Smerte kan reduseres og funksjon bedres gjennom kroppsbevissthet og
spesifikk funksjonell trening. Generell trening gir ofte liten effekt på bekkenleddsmerter men fysisk aktivitet som ikke øker smertene
anbefales10. Det anbefales ikke å fortsette med behandling som forverrer plagene eller som ikke gir positiv effekt.

Øvelser og trening
Fysisk aktivitet som ikke provoserer smertene anbefales. Individuelle øvelser veiledet av fysioterapeut anbefales og er bedre enn
generell trening og gruppetrening. Ulike studier med ulike intervensjoner viser sprikende resultater8, men en norsk studie har vist god
og vedvarende effekt av individuelt tilpasset fysioterapi med fokus på kroppsbevissthet og spesifikk funksjonell trening12,15 (1b).
Styrketrening av bekkenbunn anbefales ikke for bekkenleddsmerter (men for inkontinens)13,14 (III).

Bekkenbelte, krykker og brodder
Bekkenbelte kan forsøkes6, men sammen med individuell veiledning (1b). Krykker forsøkes for kvinner med sterke smerter og
bevegelsesvansker (4-punkts gange anbefales). Brodder anbefales på vinteren (V).

Avspenning, massasje
God og kortvarig hvile i gode hvilestillinger kan være nyttig2. Massasje kan lindre smertene, men foreslås ikke som eneste tiltak. God
hvile bør kombineres med tilpasset fysisk aktivitet (V).

Manipulasjon/leddmobilisering
Basert på funn fra klinisk undersøkelse foreslås spesifikk leddmobilisering av iliosakralledd ved øket stivhet/redusert fjæring i
iliosakralleddsområdet (V). Leddmobilisering kan utføres av fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer. Ikke dokumentasjon
for effekt av manipulasjon16.

Akupunktur/TENS
Kan forsøkes for smertelindring i svangerskapet16 (1b).

Smertestillende
Smertestillende som paracet kan forsøkes for kvinner som har mye smerter om natten og sover dårlig (V). Ved smerter av
inflammatorisk karakter etter fødsel foreslås avlastning og antiinflammatoriske legemidler (NSAID-midler)16.

Sykmelding
Gradert sykemelding og tilpassede arbeidsoppgaver etter behov (V).
Medfører tilstanden gangvansker godtgjøres utgifter til fysikalsk behandling.

Kirurgisk fiksasjon av bekkenleddene



Foreslås kun i helt spesielle tilfeller med betydelig funksjonshemming og manglende effekt av adekvat konservativ behandling16 (IV).
Spesialkompetanse finnes ved Ortopedisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus.

Komplikasjoner
I tillegg til at kvinnen har smerter, påvirkes hennes arbeidsevne og forholdet til familie og øvrige omgivelser. Samarbeid med fastlege
og eventuelt spesialisthelsetjenesten kan bli nødvendig. Tilstanden kan i noen tilfeller bli langvarig og samarbeid med NAV kan være
vesentlig.

Fødsel/keisersnitt
Det kan være en fordel å planlegge fødsel sammen med avdelingen hvor kvinnen planlegger å føde. Gjennomgang av ulike
fødestillinger, badekar/basseng og smertestillende kan være aktuelt. Kvinner med bekkenleddsmerter bør føde vaginalt, gjerne
i tilpassede fødestillinger (for eksempel sideliggende eller sittende i saccosekk). Noen fysioterapeuter veileder i fødestillinger og
bevegelser for å fremme fødselen. Keisersnitt for sterk grad av bekkenleddsmerter anbefales ikke, da det ikke finnes dokumentasjon
for at keisersnitt forebygger bekkenleddsmerter etter fødsel. Derimot er det funnet en øket risiko5. Epidural eller spinal anestesi er ikke
assosiert med bekkenleddsmerter etter fødsel.

Ny graviditet
Det kan være risiko for bekkenleddsmerter i ny graviditet, men symptomene takles ofte bedre og det er ikke holdepunkter for at
smertene vedvarer etter flere fødsler.

Fysioterapi
Fri fysikalsk behandling ved

symptomgivende bekkenløsning med gangvansker; i svangerskapet og inntil seks måneder fra oppstart av behandling etter fødsel
kronisk bekkenleddsyndrom, når diagnosen er gitt av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi eller revmatologi
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Illustrasjon av P4 test og ASLR (Stuge 2010, Tidsskrift for Den norske Legeforening)

Figur 1 Smerteprovokasjon av bakre bekken, posterior pelvic pain provocation (P4) test
Pasienten ligger på ryggen med det ene benet strakt og det andre flektert 90 grader i hoften og maksimalt i kneet på den siden som
undersøkes. Undersøker gir et lett trykk i femurs lengderetning mens motsatt sides spina iliaca anterior superior stabiliseres forsiktig
med undersøkers andre hånd. Testen er positiv hvis en velkjent smerte lokalisert over iliosakralleddsområdet provoseres.

Figur 2 Test av aktivt strakt benløft (ASLR) test
Pasienten ligger på ryggen med strake bein ca 20 cm fra hverandre. Pasienten løfter strakt bein ca 20 cm opp fra underlaget uten å
bøye kneet. Testen gjentas med det andre beinet. Pasienten skårer hvor tungt eller vanskelig det oppleves å løfte beinet (på ett og ett
bein) på en skala fra 0-5; ikke vanskelig i det hele tatt = 0; litt vanskelig = 1; moderat vanskelig = 2; svært vanskelig = 3; nesten umulig
å løfte = 4; umulig å løfte = 5. Skåringene på begge bein summeres slik at en skår fra 0 til 10 kan oppnås.

Trombose, antikoagulasjon og svangerskap

Anne Flem Jacobsen
Tore Henriksen
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Anbefalinger

Vi anbefaler behandling med vektjustert terapeutisk dose lavmolekylært (LMV)-heparin for akutt trombose i svangerskapet (I)
Vi foreslår ikke rutinemessig monitorering av heparineffekt med anti faktor Xa ved akutt behandling eller profylakse (III)
Vi foreslår at antenatal profylakse startes i første trimester (IV)
Vi foreslår profylakse hele svangerskapet for de fleste med tidligere VT (III)
Vi foreslår profylakse 6 uker postpartum for alle med tidligere venøs trombose (III)
Vi foreslår ingen profylakse for gravide med heterozygot faktor V Leiden uten familieanamnese (VI)
Vi foreslår profylakse 6 uker postpartum for gravide med heterozygot faktor V Leiden og familieanamnese (III)

Søkestrategi
Pyramidesøk Mc Master plus, Up to date, PubMed, Cochrane Database, American College of Chest Physisians (ACCP), Royal
College of Obstetricians & Gynecologists (RCOG).
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Vitenskapelig dokumentasjon er mangelfull og det er ingen store randomiserte kontrollerte studier. Anbefalingene bygger i stor grad på
observasjonsstudier og kasus-kontrollstudier i tillegg til internasjonale retningslinjer (ACCP, RCOG), indirekte dokumentasjon fra annen
kirurgisk virksomhet og klinisk erfaring.

Definisjon
Venøs trombose (VT) - samlebegrep for blodpropp som oppstår i venøse kar (DVT, LE osv)
DVT (dyp venetrombose) blodpropp i vene i underekstremitet
LE (lungeembolisme) blodpropp i lungearterie som ”emboliserer” fra perifer vene

Epidemiologi
VT forekommer i 1/1000 svangerskap1. Fatal LE er fortsatt en av de viktigste årsakene til maternell død (1,3/100.000 i Norge 2005-
2010 (muntlig ref L Ellingsen nasjonal audit maternall død).
80-90 % av DVT i svangerskapet er venstresidig.
Ca. 70 % av DVT i svangerskapet er proksimale (det vil si fra kneet til og med bekkenet)1.
VT forekommer i alle tre trimester, men er absolutt hyppigst fire til seks uker postpartum.
Residiv i svangerskapet ved tidligere VT: 2-11 % (avhengig av utløsende årsak, risikofaktorer og trombofilistatus)2,3

Svangerskapet er en hyperkoagulabel tilstand4. Den gravide utvikler dilaterte vener og redusert blodstrøm, spesielt i
underekstremiteter. Den voksende uterus gir kompresjon av bekkenkarene og fødselen gir endotelforandringer i karveggen5.

Diagnostikk6

Klinisk mistanke om DVT/LE skal verifiseres med objektive metoder (IV).

Dyp venetrombose (DVT)
Kan være uspesifikk og utypisk, mistolkes ofte som bekkenløsningssmerter.

1. Ultralyd-doppler av underekstremitetene er gullstandard. Hvis undersøkelsen ikke er konklusiv, men klinisk mistanke er sterk, kan man behandle
pasienten en uke og gjenta undersøkelsen

2. Alternativt MR bekken

Lungeembolisme (LE)7

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

1. Sterk klinisk mistanke om LE
a. + DVT-mistanke: UL begge u ex

i. UL positiv: stopp utredning, behandle pasienten
ii. UL negativ: CT LE protokoll

b. ÷ DVT-mistanke: CT LE protokoll, eller perfusjonsscintigrafi

2. Svak klinisk mistanke om LE
a. + mistanke om DVT: Ultralyd begge underekstremiteter

i. UL positiv: stopp utredning, behandle pasient
ii. UL negativ: avvente klinikk, evt. gjenta UL

b. ÷ mistanke om DVT: Røntgen thorax og avvente klinikk. Alternativt perfusjonsscintigrafi på dagtid hvis normal røntgen thorax

Transtorakal ekkokardiografi kan påvise dilatert høyre ventrikkel (uttrykk for pulmonal hypertensjon) som er en viktig prognostisk
markør.
Både CT LE og perfusjonsscintigrafi gir lave og omtrent like stråledoser til fosteret (0,1-0,6 mSv). Man antar at dette ikke er skadelig
for fosteret. Største forskjellen er stråledose til mamma: (CT 10-70 mSv vs 0,3-1,2 mSv). Teoretiske beregninger gir en 14 % økt
livstidsrisiko for brystkreft for kvinner < 40 år eksponert for CT LE8,9. Derfor anbefaler de fleste internasjonale retningslinjer røntgen
thorax og perfusjonsscintigrafi før CT.

Sinusvenetrombose: MR uten kontrast (evt. med kontrast) eller CT caput med venografi
Ovarialvenetrombose: MR i svangerskapet, CT med kontrast postpartum (behandlingstid 6-12 uker (IV))

D-dimer. Kan brukes som et supplement ved diagnostikk, men er ofte forhøyet allerede fra 1. trimester. Normal D-dimer har høy
negativ prediktiv verdi (det vil si ikke trombose)10.

Blodprøver for øvrig: arteriell blodgass, Hb, trombocytter, CRP, LD, fibrinogen, INR, APTT, ASAT, ALAT, kreatinin.



Risikofaktorer for VT i svangerskap og barseltid(11-15)

Tabell 1

Ervervede Arvelige

Tidligere trombose (OR 24)
Immobilisering (> 7 dager sengeleie) (OR 7)
Familieanamnese (OR 5)(1.gr.slektning) se trombofili
Antifosfolipid antistoffsyndrom (OR 16)
Blødning > 1000 ml (OR 4)
Blodtransfusjon (OR 7)
Postpartuminfeksjon (OR 6)
Alvorlig preeklampsi (OR 3)
Ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) Malign sykdom
Hjertesykdom (OR 7)

Adipositas (BMI >30 kg/m2) pregravid vekt (OR 3-5) 5)
Store varicer
Nefrotisk syndrom
Hjertesykdom (OR 7)
Myeloproliferativ sykdom (trombocytemi/polycytemia vera)
Dehydrering (OR 5)
Inflammatorisk tarmsykdom
Alder > 35 år (OR 1,3) 
Røyking (OR 2) 
Keisersnitt planlagt (OR 2)
Keisersnitt akutt (OR 4)

Husk: kombinasjon av risikofaktorer gir ekstra risiko!

Antitrombinmangel
Protein C-mangel
Protein S-mangel
Faktor VLeiden mutasjon

ProthrombingenG20210A mutasjon

Ref 12,13,15-17

Behandling av akutt venøs trombose14,18 i svangerskapet
Vi anbefaler behandling med vektjustert terapeutisk dose subkutant LMV-heparin (I) (se tabell 2). Vi anbefaler full terapeutisk dose hele
svangerskapet og minimum seks uker postpartum.
Vi foreslår total behandlingstid på 3-6 måneder (avhengig av lokalisasjon og utbredelse).
Noen få kvinner kan vurderes for intravenøst ufraksjonert heparin initialt, hvis DVT/LE oppstår nært termin (ca. en uke før) eller tett før
forestående fødsel (IV).
Trombolysebehandling er ikke anbefalt i graviditet, men kan være aktuelt på vital indikasjon ved alvorlig LE og ved ventiltrombose hos
pasient med mekanisk hjerteklaff. I tillegg vil kateterbasert trombolyse være alternativ behandling ved postpartum-DVT (minimum en
uke etter forløsning)19.
De nye perorale antikoagulantia er ikke anbefalt i svangerskapet (sterk anbefaling)14.

Ved fødsel
Seponer LMV-heparin ved aktiv fødsel. Epidural/spinal anbefales 10 timer etter siste profylaksedose og 24 timer etter siste
behandlingsdose, tilpasses evt. lokale anestesi-retningslinjer. Første dose ca. seks timer postpartum, avhengig av blødning, epidural
og tromboserisiko (IV).

Postpartum
Ved langvarig behandling postpartum (> 6 uker) anbefales overgang til warfarin med INR-mål 2,5 (2,0-3,0). Warfarin er trygt ved
amming. Hvis LMV-heparin foretrekkes kan dosen reduseres til 60-80 % av terapeutisk dose fire uker postpartum (IV).
De nye perorale antikoagulantia er ikke anbefalt hvis kvinnen ammer pga. usikker overgang til morsmelk, og ingen dokumentasjon fra
studier så langt.

Tabell 2

Medikament Profylaksedose Høy profylakse-
dose

Behandlingsdose-
vektjustert dose

5000 IE x 1 5000 IE x 2 110 IE/kg x 2,



Dalteparin (Fragmin®)
>90 kg

5000 IE x 1
7500 IE x 1

5000 IE x 2 110 IE/kg x 2,
evt. 200 IE/kg x 1*

Enoksaparin (Klexane®)
>90 kg

40 mg x 1
60 mg x 1

40 mg x 2 1 mg/kg x 2*

Tinzaparin (Innohep®)
>90 kg

4500 IE x 1
7000 IE x 1

4500 IE x 2 175 IE/kg x 1*

* Maksimal dose bør ikke overskrides (hos adipøse kvinner)

Monitorering med anti-faktor Xa-aktivitet
Monitorering av heparineffekt med anti-faktor Xa-måling er generelt ikke indisert ved vanlig akutt behandling eller ved profylakse (III).
Monitorering er aktuelt kun hos selekterte pasienter (f.eks. svært over- eller undervektige, kvinner med nyresvikt, mekanisk hjerteventil
eller andre alvorlige indremedisinske sykdommer). Man skal da tilstrebe et terapeutisk nivå 0,5-1,2 IU/ml (i prøve tatt 3-4 timer etter
subkutan injeksjon).

Profylakse i graviditet og postpartum
Profylakse anbefales startet i 1. trimester og kontinueres til seks uker postpartum.
Dosering se tabell 2.

Pasient med tidligere gjennomgått venøs trombose-VT14

Tabell 3

Årsak til tidligere trombose Antepartum profylakse hele
svangerskapet

Postpartum profylakse
6 uker

Dokumentasjon/
anbefaling

Kjent utløsende årsak (kirurgi, traume),
men uten trombofili

_ + III-IV
svak

P-pille eller i relasjon til svangerskap + + III-IV
svak

Idiopatisk trombose + + III-IV, svak

Kjent trombofili + + III-IV, svak

To eller flere tidligere tromboser og/eller
langvarig anti-koagulasjon

+
Høy profylaksedose, evt.

behandlingsdose
LMVH

+
Høy profylaksedose, evt.

behandlingsdose LMVH, eller warfarin

III-IV,
svak

Antitrombinmangel, og står på livslang
antikoagulasjon

+
Behandlingsdose LMVH, evt.

75 % av terapeutisk dose

+
Behandlingsdose LMVH, oftest med

reinnstilling på warfarin

III-IV,
svak

Kvinner uten tidligere VT, men kjent arvelig trombofili14

Tabell 4

Trombofili Antepartum
profylakse

Postpartumprofylakse Dokumentasjon/
anbefaling

Antitrombinmangel + + IV, svak

Faktor VLeiden homozygot + + III-IV, svak

Faktor VLeiden heterozygot, uten familieanamnese* - - III, svak

Faktor VLeiden heterozygot, med familieanamnese* - + IV, svak

Protein C eller S- mangel, uten familieanamnese* - - III-IV, svak

Protein C eller S- mangel, med familieanamnese* - + III-IV, svak

Protrombin 20210A genmutasjon homozygot + + III-IV, svak

Protrombin 20210A genmutasjon heterozygot, med - + III-IV, svak



familieanamnese*

Protrombin 20210A genmutasjon heterozygot, uten
familieanamnese*

- - III svak

* Familieanamnese definert som førstegradsslektning med VT før fylte 50 år

Profylakse ved langvarig sengeleie12,14

Vurder profylakse hvis mer enn fire til fem dagers strengt sengeleie. Her kan man gjerne bruke kompresjonsstrømper som alternativ til
medikamentell profylakse, men nytten er ikke dokumentert i kliniske studier.

Profylakse ved ervervet trombofili - Antifosfolipid antistoffsyndrom (APAS)18

Definisjon: Positiv lupus antikoagulant og/eller anti-β-2 glykoprotein-1 antistoff og/eller antikardiolipin antistoff målt x 2 (12 ukers
mellomrom) og habituell abort (3 påfølgende første trimester, eller 2 andre trimester aborter) eller IUFD eller uttalt IUGR der placentær
trombotiske forandringer er sannsynlig årsak eller arteriell trombose eller VT. Diagnosen styrkes når flere tester er positiv
(multipositivitet).
Profylakse: Vi anbefaler acetylsalisylsyre (Albyl E®) 75 mg + subkutant LMV-heparin fra påvist svangerskap til forløsning14 (II). LMV-
heparin kan seponeres en uke før termin hvis ikke tidligere VT, for å redusere blødningsrisiko. Ved tidligere arteriell eller venøs
trombose kontinueres LMV-heparin hele svangerskapet og 6-12 uker etter fødsel (ASA kan evt. seponeres to til tre uker før termin for
å redusere blødningsrisiko). Hvis ikke tidligere trombose, anbefales antikoagulasjon tre til fem dager postpartum (III).

Oppfølging av svangerskapet/pasientinformasjon (IV)
Ved profylakse foreslås en konsultasjon tidlig i svangerskapet med opplæring av injeksjon og grundig informasjon om virkning og
bivirkning (se under). I tillegg kan en tilby en konsultasjon i 3. trimester noen uker før termin for planlegging og informasjon om
antikoagulasjonsbehandling i forbindelse med fødsel og postpartum (seponering av LMV- heparin ved fødsel og begrensning på
epidural (10 timer siden injeksjon ved profylakse, 24 timer siden injeksjon ved behandling, bør tilpasses lokale prosedyrer for anestesi).

Ved behandling foreslås oppfølging av gynekolog ca. en gang hver 4-8 uke (avhengig av risiko i svangerskapet generelt, samt
kompetanse) i tillegg til vanlig oppfølging i primærhelsetjenesten. Behandlingen i seg selv gir ikke økt risiko for fosteret og hyppige
ultralydundersøkelser er ikke indisert. Undersøkelsen bør være en generell svangerskapskontroll, vurdering av symptomer i forbindelse
med DVT eller LE og vurdering av dosejustering i forhold til vekt.
Vurder induksjon ved termin.

Profylakse etter keisersnitt14

Elektivt keisersnitt hos lavrisiko pasienter < 1 % risiko for VT anbefales ikke medikamentell profylakse, bare tidlig mobilisering (II).
(Antatt risiko for VT ved elektivt keisersnitt uten tilleggsrisiko 0,5 %, se for øvrig tabell 1).
Keisersnitt med moderat til høy risiko > 1 % (en eller flere risikofaktorer, se tabell 1) foreslås medikamentell profylakse til fullt
mobilisert pasient. Hvis stor blødningsrisiko foreslås kompresjonsstrømper vurdert de første dagene i stedet.
Keisersnitt med svært høy risiko (flere tilleggsfaktorer) anbefales forlenget profylakse i inntil seks uker.
Preparat: Fragmin 5000 IE, Klexane 40 mg eller Innohep 4500 IE settes 6 timer etter avsluttet inngrep.
(Cut-off for profylakse er satt til ca. 1 % risiko, etter en samlet vurdering).

Pasienter som bør screenes for trombofili
Gravide med

1. Akutt trombose
2. tidligere trombose
3. Familieanamnese (mor, far, søster eller bror med VT før fylte 50 år)

Hvilke prøver anbefales?

1. Antitrombin
2. Protein C
3. Protein S ("fysiologisk" fall i svangerskapet), bør kontrolleres 3 måneder etter fødsel
4. FaktorVLeiden
5. ProthrombinG20210A genmutasjon
6. Antiphosfolipidantistoffer (APLA): lupus antikoagulant, anti-kardiolipin-antistoff, anti-beta2-GPI

Bivirkning av LMVH
Lav molekylvekt heparin passerer ikke placentabarrieren og det er ikke dokumentert bivirkninger på foster



Lett økt risiko for blødning hos mor, ca. 2 % ved behandling hele svangerskapet og postpartum. Lett økt risiko for placentaløsning
Lett økt risiko for osteoporose ved profylaksedoser sannsynligvis < 0,1 %, ved behandlingdoser 0,3-3 %. Ved ufraksjonert heparin er risikoen høyere 5-

15 % ved langvarig bruk14

Allergiske hudreaksjoner kan forekomme, prøv da å skifte til annet merke. Hvis ikke dette går kan evt. fondaparinux (Arixtra®) forsøkes
HIT (heparinindusert trombocytopeni) er svært sjelden, det kan være en fordel å sjekke trombocytter før oppstart LMV heparin

Mekanisk hjerteventil14

Dette er pasienter som vanligvis står på livslang antikoagulasjonsbehandling. De har relativt stor risiko for ventiltrombose og/eller
cerebrale embolier i svangerskapet. Behandlingen krever multidisiplinær tilnærming i et samarbeid mellom fødselslege, kardiolog,
koagulasjonsekspert og anestesilege.

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

Arteriell trombose, emboli
(Tidligere cerebralt infarkt eller TIA)
Hvis behandling er anbefalt av lege med kompetanse på hjerneslagsykdom og/eller pasienten står på ASA (Albyl E®) allerede, foreslås
ASA 75 mg hele svangerskapet. ASA postpartum hvis livslang behandling er anbefalt (IV). ASA behøver ikke seponeres før fødsel,
men må tilpasses lokale anestesiretningslinjer.
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Anbefalinger
Det anbefales at alle gravide kvinner undersøkes på AB0 og RhD-type og testes på antistoffer rettet mot antigener på fosterets
erytrocytter. RhD-negative kvinner og kvinner med påviste antistoffer følges nøye etter nedenfor anført skjema. Ved RhD-negative
kvinner uten påviste antistoffer som har født et RhD-positivt barn, skal det gis anti-D immunglobulin innen 72 timer etter fødselen.
Likedan skal det gis det anti-D immunglobulin til RhD-negative kvinner innen 72 timer etter invasivt inngrep (amniocentese,
chorionbiopsi, vendingsforsøk ved avvikende leie) eller abort. Det foreslås at RhD-genotyping av føtalt DNA i maternelt plasma blir
utført i svangerskapsuke 25, og at 300 mikrogram anti-D profylakse blir gitt i svangerskapsuke 29 i de tilfeller hvor fosteret er eller er
antatt å være RhD-positivt. Helsedirektoratet utreder dette nå og vil komme med en avgjørelse relativt raskt.

Definisjoner
Allo (gresk) = annerledes, fremmed
Immunisering (latinsk immunis = fri, uberørt, ren) ≈ å bli umottagelig for sykdom
Ved maternell alloimmunisering danner mor antistoff mot fremmede (allo) antigener på overflaten av fosterets blodceller/plater (arvet fra far)
Isoimmunisering betyr sensibiliseringsprosess av verten (moren) mot fremmede antigener fra et individ fra samme (lik = iso) art (fosteret); begge
begreper brukes, vi anbefaler å bruke "alloimmunisering"

Erytrocytt alloimmunisering
Definisjon
Erytrocyttalloimmunisering oppstår når et individ (i dette tilfelle mor) blir utsatt for fremmede erytrocyttantigener enten på grunn av
svangerskap eller transfusjon, og danner antistoffer mot et eller flere av disse. Hemolytisk sykdom hos foster/(nyfødt) er en
immunbetinget tilstand med nedbryting av føtale/(nyfødte) erytrocytter sensibilisert med maternelle alloantistoffer.

Forekomst/epidemiologi
Det finnes mer enn 50 blodtypeantigener på røde blodceller som kan være assosiert med hemolytisk sykdom hos foster eller nyfødt1.
ABO og RhD er viktige slike overflateantigener. 80-90 % av alloimmuniseringer skyldes antigenet RhD. I Norge er ca. 15 % av alle
kvinner RhD-negative og kan immuniseres med og danne antistoffer mot RhD-positive føtale blodceller. I sjeldne tilfeller kan gravide
danne antistoffer mot andre Rh antigener (spesielt c-antigenet) eller andre antigener som K i Kell-blodtypesystem, Fya i Duffy- og Jka i
Kidd-blodtypesystem. I klinisk praksis er det anti-D, anti-c og anti-Kell som kan gi problemer i1. Andre antigener er sjelden årsak til
alloimmunisering som fører til alvorlig hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte, men blodbankene som analyserer prøver fra gravide,
vil anbefale ekstra oppfølging hvis andre antistoff med betydning for foster blir oppdaget i svangerskapet. Over de siste 20 år har det
vært i gjennomsnitt 4 RhD-negative gravide per år der fosteret fikk intrauterine transfusjoner ved Nasjonalt senter for fostermedisin i
Trondheim (NSFM)2.

Etiologi/patogenese
Maternell RhD-alloimmunisering er vanligvis resultat av eksponering av morens immunsystem for føtale RhD-positive erytrocytter3.
Hvis mor blir immunisert, vil IgM antistoff dannes i den første perioden etter at immunisering har funnet sted. Deretter dannes IgG
antistoff mot den eller de epitoper mor er immunisert med. Immuniseringen skyldes som oftest transplacentær føtomaternell blødning.
Hos halvparten av alle gravide kvinner skjer det føtomaternell blødning i løpet av svangerskapet. Mengden varierer, men er mer enn
0,1 ml føtalt blod hos minst 5 % av gravide i tredje trimester. Det tidligste tidspunkt hvor RhD-antigenet er påvist hos embryo, er ved
ca 7 ½ uker. IgG antistoffer kan krysse placenta, feste seg spesifikt til antigener på fosterets røde blodceller. Antistoffdekkede røde
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ca 7 ½ uker. IgG antistoffer kan krysse placenta, feste seg spesifikt til antigener på fosterets røde blodceller. Antistoffdekkede røde
blodceller kan destrueres slik at fosteret utvikler anemi i ulik grad (lav Hb → stor erytropoiese i lever → svikt i albuminproduksjon →
føtal hydrops). Videre vil nyfødte barn som har vært utsatt for alloimmunisering kunne utvikle hyperbilirubinemi og hjerneskade som
følge av kjerneikterus.

Risiko for immunisering hos RhD-negative kvinner
• Ved spontan abort inntil 8 uker  Ikke til stede

• Ved spontanabort etter fullgåtte 8 uker  Lav; til stede

• Ved provosert abort  Til stede

• Ved amniocentese eller chorionbiopsi  Lav, til stede

• Ektopisk svangerskap (ved operasjon eller graviditetsvarighet >8 uker)  Lav, til stede

• Første fødsel av Rh-D positivt barn  Til stede

• Senere uforlikelige svangerskap  Noe større

• Blødning under svangerskap  Til stede (økende risiko ved økende gestasjonsalder)

Uten profylakse med anti-D, har en RhD-negativ kvinne som føder et RhD-positivt barn 7,2 % risiko for å utvikle anti-D i løpet av de
første seks måneder etter fødselen, og 15 % risiko i seinere svangerskap. Med postpartum anti-D profylakse er risikoen redusert til
henholdsvis 0,2 og 1,6 %. I mange land gis profylaktisk anti-D både antenatalt og etter fødsel. I disse land finner man at antenatal anti-
D profylakse i tillegg til postpartum profylakse reduserer forekomst av alloimmunisering med ytterligere 90 %4.

Tiltak/oppfølging og diagnostikk
Det tas blodprøve av alle gravide til ABO og RhD-typing og antistoffscreening ved første svangerskapskontroll uke 12. Hvis prøve blir
tatt tidligere i svangerskapet enn dette, kan Blodbanken ikke utelukke at immunisering er på gang, og vil dermed be om en ny prøve.
Blodprøve av barnefar tas ikke rutinemessig, men kan være aktuelt i spesielle tilfeller (f.eks. tidligere alloimmunisering).

Det er utviklet nye teknikker for genotyping av fritt føtalt DNA isolert fra maternelt plasma5,6 . Slik genotyping kan i prinsippet brukes til
kartlegging av alle føtale gener og avdekke uforlikelighet mellom mor og foster. Det er godt dokumentert at teknikken har en følsomhet
som gjør føtal genotyping mulig ved hjelp av fritt føtalt DNA i maternelt serum fra og med ca 16. svangerskapsuke. Vi anbefaler at slik
testing innføres i Norge ved 25 svangerskapsuker hos alle RhD-negative gravide for å påvise føtale blodtypeantigener og at de
deretter gis anti-D profylakse ved RhD-positive foster i svangerskapsuke 29 (se nede, nivå IIa). Helsedirektoratet utreder dette nå og
vil komme med en avgjørelse relativt raskt.

Alle gravide kvinner
Ingen irregulære antistoffer

Videre kontroll er ikke nødvendig

Irregulære antistoffer påvises

Ny prøve ved 18–20 uker (se under)
Ved anti-c, anti-C, anti-E og ved antistoff med ukjent spesifisitet tas ny prøve hver 4. uke
Ved anti-K antistoffer (rettet mot K-antigen som tilhører Kell blodtypesystemet) tas prøve hver 2. uke, og kvinnen skal henvises til fostermedisinsk enhet
Ved andre irregulære antistoffer tas ny prøve ved 28-32 uker og ved 36 uker
Irregulære antistoff (alloantistoff) hos gravide kvinner blir semikvantitert, og titeret gir en idé om mengde antistoff og repeterte analyser vil gi informasjon
om titerendringer i løpet av svangerskapet.

RhD-negative kvinner
Ingen irregulære antistoffer

Ny prøve ved 25 uker samtidig med prøve til antenatal RhD-typing

Irregulære antistoffer påvises

Ny prøve ved 18-20 uker til både antistoff-titer måling og til antenatal RhD-typing
Ved anti-D titer ≥ 128 og RHD-positivt foster, skal kvinnen henvises til fostermedisinsk enhet

Hos alle RhD-negative mødre som er alloimmuniserte med anti-D antistoff gjøres antenatal føtal RhD-typing (for praksis her, se
tillegg). Hvis fosteret er RhD-positivt eller det foreligger usikkert svar, skal pasienter med anti-D titer ≥ 128 følges ved fostermedisinsk
enhet hver 2. uke med ultralydundersøkelse, med hovedvekt på måling av maksimal blodstrøms-hastighet i arteria cerebri media (MCA
Vmax), som har en høy korrelasjon til graden av hemoglobin respektive hematokritt7,8 (IIa). Videre blodprøver med antistoff-titrering



gir liten tilleggsinformasjon når det gjelder klinisk håndtering og kan utelates.

Diagnosen anemi kan bare stilles ved hjelp av fosterblodprøve. Ved uttalte ultralydfunn som hydrops, perikard væske, stort hjerte og
massiv ascites, kan det foreligge senstadium av alvorlig anemi. Mistanken om anemisering skal helst stilles før det utvikles hydrops.
Fosterblodprøver fastslår graden av sykdom og behov for transfusjon.

Ved påvist føtal anemi behandles dette med enkelte eller repeterte transfusjoner til foster frem til 35-36 uker gestasjonsalder. I følge
”Veileder til Forskrift nr 1706” av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og
nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kapittel 4, fra Helse og Omsorgsdepartementet, er denne prosedyren sentralisert som
nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved Nasjonalt senter for fostermedisin i Trondheim for en periode av
fem år.

Profylakse med anti-D immunoglobulin
Man kan forebygge alloimmunisering i neste svangerskap ved å gi anti-D immunglobulin til RhD-negative kvinner som har født et RhD-
positivt barn innen 72 timer etter fødselen9 (IIa). Anbefalt dose i Norge er mellom 1000-1500 IE anti-D IG. Virkningsmekanisme av
anti-D effekten er ikke helt klarlagt. Det er antatt at anti-D bundet til erytrocyttoverflaten fører til opptak av cellene i milten uten å
indusere immun respons. Dyreforsøk tyder på at antigenspesifikke T-celler er til stede, men at B-cellerespons og antistoffdannelse blir
hemmet10.
Tilførte anti-D immunglobuliner passerer over placenta, men anti-D gitt i svangerskapet er ufarlig for fosteret. Anti-D immunglobulin
profylakse vil kunne påvises i mors sirkulasjon i ca. seks måneder etter at det er gitt. Hvis anti-D gis til gravide i svangerskapet,
reduseres muligheten for å overvåke anti-D alloimmunisering. Hvis anti-D titeret stiger etter profylakse med anti-D, er dette et tegn på
alloimmunisering.

Nyere studier har konkludert med at profylaktisk administrasjon av 500 IE anti-D til ikke-immuniserte RhD-negative gravide gitt ved 28
og 34 uker reduserer risikoen for å utvikle antistoffer fra 1,5 % til 0,2 %4 (IIa). En slik profylakse er ikke innført i Norge, men har nå blitt
etablert i Danmark med gode resultater i kombinasjon med RhD- genotyping av føtalt DNA11: RhD-genotyping av føtalt DNA i
maternelt plasma ble utført i svangerskapsuke 25, og 300 mikrogram anti-D profylakse ble gitt i svangerskapsuke 29 i de tilfeller hvor
fosteret var eller var antatt å være RhD-positiv. En slik prosedyre foreslås også innført i Norge (IIa).

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

Kirurgisk abort graviditetsvarighet > 8 uker
Ektopisk svangerskap (ved operasjon eller graviditetsvarighet > 8 uker)
Amniocentese og chorionbiopsi
Mistanke om føtomaternell blødning (Flowcytometri; HbF, evt. Kleihauer-test (mindre nøyaktig))
Mistanke om eller verifisert placentaløsning (Flowcytometi; HbF, evt. Kleihauer-test (mindre nøyaktig))

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

Rhc-immunisering
Ved Rhc-immunisering hos mor, kan det tas blodprøve med tanke på Rhc-genotyping av foster. Det internasjonale
blodtypelaboratoriet i Bristol i Storbritannia kan kontaktes med tanke på dette, se BRISTOL INSTITUTE FOR TRANSFUSION
SCIENCES
Denne prøven kan tas fra og med svangerskapsuke 16. Ved Rhc-positivt foster eller hvis Rhc-status er ukjent for fosteret, følges
retningslinjene for RhD-immunisering (se over). Her finnes ingen antenatal profylakse. Rhc-immunisering er et vesentlig mindre
problem enn RhD-immunisering.

Kell-immunisering
Ved Kell-immunisering hos mor, kan det tas blodprøve med tanke på KEL1-genotyping av foster. Det internasjonale
blodtypelaboratoriet i Bristol kan kontaktes, men denne prøven kan først tas etter uke 20. Dette antistoffet ikke bare bryter ned føtale
erytrocytter, men også forstadiene. Føtal anemi kan utvikle seg raskt, og er beskrevet ved så lave titer som åtte (t.o.m. med titer på 2).
Ved KEL1-positivt foster eller hvis K1-status er ukjent for fosteret, følges retningslinjene for RhD-immunisering (se over), bortsett fra
at overvåkning (ultralyd/doppler) blir hyppigere og ved lavere titer (titer ≥ 8). Det finnes ingen antenatal profylakse. Det er langt færre
tilfeller av Kell-immunisering enn RhD-immunisering.

Differensialdiagnostikk
Ved mistanke om føtal anemi (hydrops, forhøyet maksimal hastighet i arteria cerebri media) bør en tenke på andre årsaker til anemi

http://ibgrl.blood.co.uk/ReferenceServices/RefServframes.htm


slik som føtal parvovirus infeksjon eller føtomaternell blødning.

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

Pasientinformasjon
Informasjon om RhD-alloimmunisering finnes blant annet på internett, ved å søke med emneord som “Svangerskap” og “Rhesus” på
nettstedene som “Mammanettet”, “Barnimagen”, “Lommelegen” og “Doktoronline”

Litteratur
1. Moise KJ. Fetal anemia due to non-Rhesus-D red-cell alloimmunization. Sem Fet Neonat Med. 2008;13:207–14.
2. Rosvoldaunet AS, Blaas H-GK. Intrauterine blood transfusions at the National Center for fetal Medicine in Norway, 1988–2007. NTNU: Dept

Laboratory Medicine, Children's and Women's Health, 2009.
3. Egbor M, Knott P, Bhide A. Red-cell and platelet alloimmunisation in pregnancy. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology.

2012;26:119–32.
4. Crowther CA, Keirse MJ. Anti-D administration in pregnancy for preventing rhesus alloimmunisation. Cochrane Database Syst Rev.

2000(2):CD000020.
5. Kolialexi A, Tounta G, Mavrou A. Noninvasive fetal RhD genotyping from maternal blood. Expert Rev Mol Diagn. 2010;10(3):285–96.
6. Lo YM, Corbetta N, Chamberlain PF, Rai V, Sargent IL, Redman CW, et al. Presence of fetal DNA in maternal plasma and serum. Lancet.

1997;350(9076):485-7.
7. Mari G. Noninvasive diagnosis by Doppler ultrasonography of fetal anemia due to maternal red-cell alloimmunization. N Engl J Med. 2000;342(1):9–

14.
8. Kumar S, Regan F. Management of pregnancies with RhD alloimmunisation. BMJ. 2005;330:1255–8.
9. Crowther C, Middleton P. Anti-D administration after childbirth for preventing Rhesus alloimmunisation. Cochrane Database Syst Rev.

2000(2):CD000021. Epub 2000/05/05.
10. Brinc D, Lazarus A. Mechanisms of anti-D action in the prevention of hematologic disease of the fetus and newborn. Hematology Am Soc Hematol

Educ Program. 2009:185–91.
11. Clausen FB, Christiansen M, Steffensen R, Jørgensen S, Nielsen C, Jakobsen MA, et al. Report of the first nationally implemented clinical routine

screening for fetal RHD in D– pregnant women to ascertain the requirement for antenatal RhD prophylaxis. Transfusion. 2012;52:753–8.

Tillegg
Blodbankene ved Ullevål (OUS) har etablert metoden for antenatal RhD-typing med tanke på å kunne gi antenatal RhD-profylakse. For
andre typinger kan man sende prøver til Sverige (Lund), Danmark og Storbritannia (Bristol). For rekvisisjoner se under, for detaljert
informasjon rundt prøvetaking, kontakt og prising vises til internettsidene:

Lund
Referral and Sampling Guide (pdf)

Labmedicin Skåne

Bristol
International blood group reference laboratory (pdf)
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Trombocytt alloimmunisering

Harm-Gerd Karl Blaas
Anne Husebekk
Guttorm Haugen
Svein Magne Skulstad
Heidi Tiller

Anbefalinger
Det anbefales at alle kvinner som tidligere har født barn med påvist føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT), eller barn med
alvorlig trombocytopeni eller hjerneblødning der FNAIT utredning ikke ble gjort, utredes for blodplateantistoffer (antistoff mot Human
Platelet Antigen=HPA) i graviditeten og at hun følges ved spesialavdeling dersom hun utvikler blodplateantistoffer under
svangerskapet. Vi anbefaler forløsning med keisersnitt ved et helseforetak som kan gi trombocyttkonsentrat (fortrinnsvis HPA-1bb
trombocytter) dersom mor har høyt antistoffnivå. Det anbefales å behandle mor med høydose IVIG i graviditeter dersom hun tidligere
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har født barn med hjerneblødning på grunn av FNAIT. Det anbefales ikke å behandle mor med IVIG i graviditeten dersom hun tidligere
har født barn med FNAIT, men der barnet ikke hadde hjerneblødning, heller ikke dersom anti-HPA-1a antistoffer påvises tilfeldig i
graviditet. Vi foreslår at kvinner med gjentatte senaborter eller IUFD uten kjent årsak utredes mht FNAIT.

Søkestrategi
Blodplater
Alloantistoff
Føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni
Alloimmunisering
Hjerneblødning

Definisjon
Føtal eller neonatal trombocytopeni (FNAIT) forårsaket av maternelle antistoffer rettet mot føtale/neonatale blodplater på grunn av
inkompatibilitet mellom føtale og maternelle blodplateantigener. Trombocytopeni defineres når blodplatetallet er < 150x109/L og
alvorlig trombocytopeni/alvorlig FNAIT når blodplatetallet er <50x109/L

Forekomst
FNAIT oppstår hos 1/1000 nyfødte barn1, det vil si ca 60 barn i Norge årlig. Forekomsten av hjerneblødning pga FNAIT er ca 1:12
500-25 000 av alle nyfødte2, det vil si rundt 3-5 tilfeller per år i Norge.

Etiologi/patogenese
I nesten 90 % av tilfellene har mor den sjeldne blodplatetypen HPA-1bb og barnet arvet HPA-1a typen fra far. Mor kan immuniseres og
danne anti-HPA-1a IgG antistoff mot fosterets blodplater som kan passere over placenta, og føre til at fosterets blodplater blir
destruert.  Alvorlig blodplatemangel gir blødningstendens og i alvorlige tilfeller oppstår hjerneblødning. Hjerneblødningene kan skje
allerede i 2. trimester og fører i de fleste tilfeller til fosterdød eller overlevelse med alvorlige nevrologiske sekveler.

Risikofaktorer
Det er en sterk sammenheng mellom økende anti-HPA-1a antistoff nivå hos mor og risiko for alvorlig trombocytopeni hos den
nyfødte3. Det er også vist at gutter har økt risiko for lavere fødselsvekt/SGA dersom mor har høyt nivå av anti-HPA-1a antistoff4.
Risikoen for hjerneblødning er spesielt høy i svangerskap der mor tidligere har født et barn med hjerneblødning pga FNAIT5.
Guttefostre synes videre å være spesielt utsatt for hjerneblødning ved FNAIT (Tiller et al, manuskript under innsending). 90 % av HPA-
1a immuniserte har vevstypeantigenet HLA DRB3 01011.

Oppfølging/behandling
Kvinner som tidligere har født et barn med FNAIT, bør følges opp i svangerskapet for å se om hun danner (eller har dannet)
blodplateantistoffer (som regel anti-HPA-1a). Dersom hun har blodplate-antistoffer, bør hun følges opp ved spesialavdeling. Alle
gravide der anti-HPA-1a antistoff påvises, skal ta blodprøver hver 4. uke for å følge anti-HPA-1a antistoff nivå.  Ved anti-HPA-1a
antistoff nivå over 3IU/mL anbefales ultralydkontroller med tanke på tilvekst, tegn på hjerneblødning (direkte visualisering av blødningen
og/eller sekundær hydrocefalus) eller tegn til blødning i placenta, og forløsning med elektivt keisersnitt i ca. uke 38. Forløsning bør
planlegges til et helseforetak som kan gi forlikelig trombocyttkonsentrat (fortrinnsvis HPA-1bb trombocytter) til den nyfødte ved behov.
Dersom mor har lave antistoff nivåer (< 3IU/ml) kan hun føde vaginalt på vanlig fødeavdeling, men det anbefales å måle blodplatetall i
navlestrengsblod hos barnet rett etter fødsel da man i sjeldne tilfeller ser alvorlig neonatal trombocytopeni også ved lave
antistoffnivåer hos mor.  Dersom mor tidligere har født et barn med hjerneblødning pga FNAIT, viser studier at gjentakelsesrisikoen for
hjerneblødning i senere svangerskap er nesten 80 %5. En ny studie av hjerneblødninger ved FNAIT fant at forekomsten av
hjerneblødning i neste svangerskap etter at første barn hadde hjerneblødning, var 11 % når mor fikk IVIG behandling11. Det anbefales
derfor at mor tilbys behandling med ukentlig IVIG 1g/kg kroppsvekt i neste svangerskap fra rundt svangerskapsuke 20 og frem til
forløsning. Tidspunkt for oppstart IVIG må også vurderes ut fra når i svangerskapet hjerneblødningen oppstod forrige gang og må
startes før dette tidspunktet.

Ved blodplatetall < 35x109/L hos den nyfødte, anbefales å gi trombocyttkonsentrat (10ml/kg kroppsvekt) fra HPA-1bb giver eller buffy
coat konsentrat inntil forlikelig konsentrat er tilgjengelig. Blodbanken i Oslo (døgnbemannet telefon 22 11 88 69) ved Oslo
universitetssykehus, Ullevål har alltid HPA-1bb trombocyttkonsentrat på lager. Ved behandlingsresistens, kan den nyfødte behandles
med IVIg 1g/kg i tillegg til transfusjoner. Det bør gjøres ultralyd med tanke på diagnostikk av hjerneblødning hos alle nyfødte med
alvorlig FNAIT. Nyfødte med alvorlig trombocytopeni skal ikke gis intramuskulære injeksjoner.

Diagnostikk og screening
Hittil har ingen land innført screening av gravide for å påvise anti-HPA-1a-antistoff, men slik screening anbefales i flere publikasjoner6-



8. En norsk screeningstudie har vist at tett klinisk oppfølging og forløsning med keisersnitt ca. 2 uker før termin signifikant reduserer
mortalitet og morbiditet av FNAIT1. Det er vist at vi kun diagnostiserer 14 % av alle FNAIT- tilfeller i Norge uten antenatal screening9.
Det betyr at FNAIT i de fleste tilfeller ikke diagnostiseres før et barn er født med blødningssymptomer. Rundt halvparten av FNAIT-
tilfeller oppstår hos det første barnet. Uten screening vil disse barna ikke bli overvåket under svangerskapet og heller ikke ha tilrettelagt
fødested/forløsningsmåte. Det er foreløpig ikke besluttet å innføre generell blodplatetypeundersøkelse som en del av
svangerskapsomsorgen i Norge.
I følge Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og
nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kapittel 4. fra Helse og Omsorgsdepartementet, har Universitetssykehuset Nord-Norge
(UNN) nasjonal behandlingstjeneste i "Avansert trombocyttimmunologi" og foretar alle utredninger der det er spørsmål om FNAIT.
Påvisning av blodplateantistoff er av betydning for behandling av barnet i nyfødtperioden, og vil få betydning ved fremtidige uforlikelige
graviditeter hos kvinnen. Det er også av betydning hvis kvinnen selv har behov for transfusjoner, fordi anti-HPA-1a-antistoff oftest er
årsak til posttransfusjonspurpura. UNN oppfordrer til å sende inn blodprøve fra alle gravide for HPA-1 typing (Blodbanken i Oslo, OUS
har også denne rutinen og har til enhver tid trombocyttkonsentrater tilgjengelig, dersom HPA-1bb mødre skulle trenge transfusjon). 
Pågående forskning har som mål å vise effekt av profylakse for å hindre immunisering10. Bruk av profylakse vil kreve blodplatetyping
av alle kvinner for å identifisere risikogruppen.

Komplikasjoner
Hjerneblødning i fosterlivet og i nyfødtperioden. Lavere fødselsvekt og økt forekomst av SGA hos guttebarn er vist dersom mor har
høyt nivå av anti-HPA-1a antistoffer i svangerskapet. Høy forekomst av senaborter og intrauterin fosterdød hos kvinner som har født
barn med alvorlig FNAIT. Mulig økt risiko for habituell abort pga HPA-1a antistoffer, men dette er ikke godt dokumentert.
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Intrahepatisk svangerskapskolestase
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Definisjon
Forhøyede gallesyrer og/eller leverfunksjonsprøver ledsaget av kløe uten utslett, spesielt i hender og under fotsålene, som debuterer i
svangerskap. Vanligst i tredje trimester. Viktig å skille mellom obstetrisk kolestase og andre årsaker til kløe. Uspesifikk
svangerskapskløe (pruritus gravidarum) forekommer hyppig i svangerskap (20-25 % av gravide), dessuten finnes graviditetsspesifikke
hudsykdommer og andre hudsykdommer.

Epidemiologi
Forekomsten av kolestase i graviditet varierer. En svensk studie (Glantz 2004) estimerte insidensen i Västra Göteland til 1,5 %.
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Høyere forekomst i Chile (2,4 %), Bolivia og Kina. I europeiske land 0,5-1 %. Kvinner med pakistansk og indisk opprinnelse synes å
ha høyere risiko (5 %).

Patofysiologi
Den nøyaktige årsaken til svangerskapskolestase er ikke fastlagt. Både genetiske og endokrine elementer antas å spille en sentral
rolle. Man tror at økt østrogenspeil hos disponerte kvinner utløser kolestase (høyest i tredje trimester). Tilstanden forekommer
hyppigere i tvillinggraviditeter. Kvinner som tidligere har hatt svangerskapskolestase har dessuten økt risiko for å få kløe og
leverfunksjonsforstyrrelse ved inntak av p-piller.

Man tror at fosterkomplikasjonene kan skyldes økt nivå av serumgallesyrer hos fosteret (Evidensnivå I). To studier har vist at kvinner
med svangerskapskolestase med serumgallesyrenivå >40 mmol/l har økt forekomst av svangerskapskomplikasjoner, bl.a.
mekoniumfarget fostervann, avvikende/patologisk CTG, føtal distress, preterm fødsel og intrauterin fosterdød.

Symptomer
1. Generelt utbredt kløe uten utslett, spesielt i hender og under fotsålene. Den er mest uttalt om natten. Vanligst i 3. trimester. Kan debutere før

biokjemisk avvik. Det er ikke sammenheng mellom gallesyrenivået og kløeintensiteten
2. Sekundære plager: tretthet, vekttap, epigastriesmerter, mørk urin, gallesten

Differensialdiagnoser
Gallesten (ved tvil henvises til ultralyd lever/galleveier), preeklampsi/HELLP, akutt fettlever i svangerskap, virusinfeksjon.

Funn
1. Moderat økte transaminaser (mindre enn tre ganger øvre grense for normalverdi) og gamma-GT
2. Økte gallesyrer. Normalverdi <7 mmol/l.  Gallesyrene kan øke 10-100 ganger, og de kan ha et varierende nivå gjennom graviditeten. Kan være lett

forhøyet hos ikke-fastende pasient. Ved typisk kløe og normal verdi bør man vurdere å repetere prøvetaking
3. ALP høyere enn vanlige svangerskapsverdier (økt over 2-4 ganger)

Komplikasjoner
Maternelle
Vitamin K-mangel (pga. tap av fettløslige vitaminer i tarmen, hypoprotrombinemi kan oppstå sekundært til vitamin K-mangel).
Postpartumblødninger.

Føtale
Intrauterin fosterdød er en fryktet komplikasjon (Evidensnivå II). Forekomsten av intrauterine fosterdød hos kvinner med
svangerskapskolestase i nylig publiserte studier varierer mellom 5,7/1000 - 11/1000. Andre komplikasjoner er bl.a. føtalt distress,
mekonium i fostervannet, neonatalt respiratorisk distressyndrom og intrakraniell blødning.

Overvåkning i svangerskapet
Ingen spesielle overvåkningsregimer kan anbefales. Ultralydundersøkelse og CTG-registrering kan ikke predikere intrauterin fosterdød
ved svangerskapskolestase. Det er ingen konsensus for når kvinner skal forløses når de behandles med ursodeoksykolsyre. Vurder
induksjon ved 38 uker (evidensnivå V).

Medikamentell behandling
1. Fytometadion = Vitamin K anbefales ved fødselen (evidensnivå IV). 10 mg fytometadion (Konakion Novum® 10 mg/ml) i.m., dvs. 1 ml, under fødsel

eller rett før keisersnitt. Vitamin K gis også i graviditeten, 10 mg daglig, fytometadion (Konakion Novum®) eller Vitacon® tabl. a 10 mg. (Fås på
registreringsfritak, skriv vanlig hvit resept)

2. Ursodeoksykolsyre (Evidensnivå I). Det er en hydrofil gallesyre som erstatter den endogene gallesyren. Symptomene dempes, og gallesyrenivået
reduseres. Sannsynligvis reduseres risikoen for intrauterin fosterdød, men det har hittil ikke vært store nok studier som kan bekrefte dette med
sikkerhet. Vurderes til pasienter med symptomer tidlig i graviditeten eller uttalte plager

Preparat: ursodeoksykolsyre (Ursofalk®) 250 mg tabletter. 4 tabletter kan gis som kveldsdose, skriv vanlig hvit resept. Pasienten må betale selv
(pris kr 470 i 2012, forpakning 100 tabl.)

3. Forsøksvis antihistaminer som dekslorfeniram (Polaramin®), maks 12 mg/døgn. Kan lindre kløe og hjelpe ved søvnvansker

Postpartum
Ursodeoksykolsyre seponeres etter fødsel. Kontroll av leverfunksjonsprøve hos fastlege etter 14 dager. Mange av disse pasientene
får også kløe når de bruker p-piller. Noen har symptomer under eller etter menopause. Man bør unngå prevensjon med østrogen hos
kvinner som har hatt kolestase. HRT kan brukes da dette kun gir fysiologisk nivå av østrogen. Det er 90 % risiko for kolestase i neste
svangerskap.
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Pasientinformasjon
Opphopning av gallesyre (kolestase)
Kolestase betyr opphopning av gallesyrer i blodet.

Årsak
Vi vet ikke sikkert sikkert hvorfor enkelte kvinner får dette. Tilstanden er vanlig i enkelte familier og opptrer også hyppig i enkelte land,
som for eksempel Chile.

Symptomer
Kløe uten utslett, spesielt i hendene og under fotsålene, men man kan også ha kløe bare på kroppen. Kløen pleier å være mest uttalt
om natten.

Funn
Gallesyrenivået i blodet stiger, og enkelte leverenzymer øker.

Kan sykdommen ha betydning for barnet?
Det er mulig at opphopningen av gallesyrer også påvirker barnet. Noen undersøkelser har vist økt risiko for barnet de siste ukene før
termin. Det er ingen undersøkelser vi kan utføre som sikkert viser om barnet blir påvirket. Vi kommer allikevel til å anbefale oppfølging
hos oss med ultralydundersøkelser og registrering av barnets hjertefrekvens med såkalt CTG-registrering. Hvor ofte avhenger av
symptomene.

Behandling
A. Ursodeoxycholic acid (Ursofalk) er en vannoppløselig gallesyre som erstatter gallesyren som du produserer. Dermed bedres kløen.
Undersøkelser tyder på at behandlingen også er bra for barnet. Doseringen er 4 tabletter daglig, og du tar alle tablettene samtidig.

Prisen er for tiden ca. 470 kroner for 100 tabletter.

B. Vitamin K

Når leveren blir påvirket og tarmens fettopptak blir påvirket, som ved kolestase, kan vitamin K-produksjonen bli nedsatt. Vitamin K er
viktig for å stanse blødninger. Vi anbefaler K-vitamin tabletter de siste ukene av graviditeten. Du får resept av oss. Alle får en sprøyte
med K-vitamin i løpet av fødselen.

Fødsel
Noen ganger setter vi i gang fødselen noe før termin dersom du har symptomer på tross av behandling, og forholdene ligger til rette
for det.

Kvinner som har hatt kolestase i graviditet, bør ikke senere bruke p-piller fordi symptomene kan komme tilbake.

Preterm vannavgang (pPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM)

Katrine Sjøborg
Trond Melbye Michelsen
Kjell Å. Salvesen
Liv Ellingsen

Revidert versjon 10/10-2016 (Endring i anbefaling ved pPROM mellom uke 34 og 37 på bakgrunn av ny dokumentasjon)

Anbefalinger
Anbefaler: Steroidbehandling for å redusere morbiditet og mortalitet
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Lungemodning med steroider (betametason) gis ved pPROM mellom 240 og 336 uker. Individuell vurdering mellom 230 og 236 uker.

Anbefaler: Antibiotika reduserer risiko for neonatal og maternell infeksjon
Antibiotikaprofylakse gis ved pPROM mellom 240 og 366 uker. Individuell vurdering mellom 230 og 236 uker.

Foreslår: Tokolyse for steroideffekt og transport til sykehus på riktig nivå
Tokolyse kan gis ved pPROM og samtidig riaktivitet mellom 240 og 336 uker når det ikke foreligger kontraindikasjoner. Hensikten med
tokolyse er å utsette fødselen til man har oppnådd full effekt av steroidbehandling og/eller transport til sykehus på rett nivå. Individuell
vurdering mellom 230 og 236 uker.

Foreslår ikke: Profylaktisk tokolyse til kvinner med pPROM uten riaktivitet

Foreslår: Forløsningstidspunkt ved pPROM før uke 340

Forløsningstidspunkt vurderes rundt uke 34. Man har ikke kunnet påvise fordeler ved avventende konservativ behandling av pPROM
etter uke 34 med tanke på alvorlig neonatal morbiditet. 

Foreslår: Forløsningstidspunkt ved pPROM mellom uke 340 og 370
Hvis fødselen ikke starter spontant innen 24 timer etter vannavgang, er det uklart om det er best å indusere fødselen eller avvente
spontane rier. Begge alternativene er innenfor anbefalte retningslinjer og tilpasses lokale forhold. Ved avventende konservativ
behandling foreslås induksjon rundt uke 37.

Foreslår: Forløsningstidspunkt ved PROM
Hvis fødselen ikke starter spontant innen 24 timer etter vannavgang, foreslås induksjon.

Søkestrategi
Litteratursøk er utført i McMaster PLUS og Cochrane databasen. I tillegg er WHO, Royal College of Obstetricians and Gynecologists
(RCOG) guidelines, Dansk Selskab for Obstetrikk og Gynækologi (DSOG) anbefalinger og svenske retningslinjer benyttet. Siste søk
ble utført i august 2016.

Definisjoner
pPROM = Preterm prelabor rupture of membranes. Vannavgang før 370 uker med mer enn 1 time før riene starter.
PROM = Prelabor rupture of membranes. Vannavgang uten ledsagende riaktivitet fra svangerskapsuke 370.

Forekomst
pPROM forekommer i ca. 2 % av alle svangerskap. Ca. 30 % av alle for tidlige fødsler har forutgående pPROM.

PROM forekommer i ca. 8 % (6-19 %). Prevalensen avhenger av diagnostiske kriterier. I noen studier settes grensen ved 34 uker, og
varigheten på latensperioden fra vannavgang til riaktivitet varierer i ulike studier.

Etiologi/patogenese/risikofaktorer (IIb)
pPROM er assosiert med ascenderende infeksjoner fra nedre genitalia, tidligere pPROM og konisering. Hos kvinner med pPROM har
ca. 1/3 positiv amnionvæskekultur. Studier har vist at bakterier kan passere intakte fosterhinner og dermed forårsake pPROM1-4.

Diagnostikk/undersøkelse
Anamnese. Undersøke bind/truser
Spekulumundersøkelse. Se etter fostervann i øvre del av vagina. Ta dyrkningsprøve.
Ved tvil kan man eventuelt ta kjemiske tester for vannavgang, evt mikroskopi med arboriseringstest.
Ultralydundersøkelse med tanke på leie, fostervannsmengde, biometri og cervixlengde. Fostervannslomme nedenfor forliggende del taler mot
vannavgang.
Vaginaleksplorasjon øker risiko for infeksjon og bør ikke utføres med mindre det foreligger indikasjon som for eksempel, rier, CTG forandringer eller
fødselen skal induseres. Bruk alltid sterile hansker.

Ingen av de overnevnte diagnostiske undersøkelser for vannavgang er absolutt sikre i den akutte situasjonen.

Oppfølging/behandling ved pPROM
Klinisk vurdering med henblikk på abdominalsmerter, rier, feber og illeluktende/misfarget fostervann.
Behov for immobilisering vurderes. Det er ingen dokumentert effekt av sengeleie, og sengeleie anbefales ikke med mindre det er fare for
navlesnorsprolaps. Vurder tromboseprofylakse, se eget kapittel.
Temperatur to ganger daglig.
CRP og leukocytter daglig i en uke, deretter minimum to ganger ukentlig.
Ved tegn til infeksjon, ta blodprøver (CRP og leukocytter).



Dyrkningsprøver fra vagina samt urindyrkning ukentlig. Dyrkningsdiagnostikk, se kapittel "Gruppe B-streptokokker hos gravide og fødende kvinner".
Ultralydundersøkelse med bedømmelse av fostervannsmengde ukentlig og med biometri hver 14. dag.
CTG etter vurdering avhengig av svangerskapsvarighet.

Behandling ved pPROM
Før uke 200

Pasienten informeres om dårlig prognose. Innleggelse er sjelden aktuelt. Lekkasje etter amniocentese har erfaringsmessig bedre
prognose. Fostervannsmengden bør kontrolleres etter noen dager. Dersom det foreligger anhydramnion/oligohydramnion kan
svanger-skapsavbrudd vurderes. Abortnemnd bør brukes.

F.o.m. uke 200 t.o.m uke 236

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

F.o.m. uke 240 t.o.m. uke 336

Steroidbehandling (Ia)
Ved truende fødsel gis betametason 12 mg intramuskulært, som gjentas etter 24 timer5. Se for øvrig kapittel "Truende for tidlig
fødsel".

Antibiotikabehandling9,10 (Ia)
Antibiotikabehandling ved pPROM reduserer risikoen for neonatal og maternal infeksjon og forlenger latenstiden før fødsel.
Antibiotikabehandlingen bør vare i 7-10 dager. Imidlertid er det ingen konsensus vedrørende antibiotikavalg eller dosering, følg lokal
prosedyre. Ut fra internasjonal litteratur kan man velge smalspektret eller bredspektret antibiotikabehandling.

Smalspektret behandling:

Benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) intravenøst hver 4. time i tre døgn

Ved penicillinallergi: Klindamycin (Clindamycin®) 900 mg intravenøst hver 8. time eller erythromycin (Abboticin®) 500 mg intravenøst hver 6. time i tre
døgn.

Deretter erythromycin (Abboticin®) per os 250 mg x 4 i fire til syv døgn til alle.

Bredspektret behandling:

Ampicillin (Pentrexyl®) 500 mg x 3 intravenøst i 3 døgn. Alternativt Cefuroxim (Zinacef®, Cefuroxim®) 1,5 g x 3 intravenøst i 3 døgn.

Deretter erythromycin (Abboticin®) per os 250 mg x 4 i fire til syv døgn til alle.

Eventuelt tillegg av Metronidazol (Flagyl®) per os 500 mg x 3 første døgn.

Erythromycin (fra dag 4 til 7) bør gis til alle selv om dyrkningsprøve fra cervix er negativ. Ulike mykoplasma- bakterier er assosiert
med pPROM og disse bakteriene påvises ikke ved dyrkningsprøve, men må påvises ved PCR. Ved positiv dyrkningsprøve ved en av
de ukentlige kontrollprøvene: Peroral antibiotikabehandling etter resistens i en uke. Deretter seponering. Fortsett med ukentlige prøver
til fødsel.

Tokolyse (IIb)
Profylaktisk tokolyse til kvinner med pPROM uten riaktivitet anbefales ikke.
Terapeutisk tokolyse kan gis ved rier til man har oppnådd full effekt av steroidbehandlingen og/eller transport til sykehus på rett nivå
(se kapittel "Truende for tidlig fødsel"). Dersom kvinnen har full effekt av steroidbehandling, er det ikke indikasjon for tokolytisk
behandling6-8. For behandlingsalternativer og dosering, se kapittel ”Truende for tidlig fødsel”.
Tokolyse er kontraindisert ved mistanke om chorioamnionitt, abruptio placentae eller føtal distress.

Forløsning11-13 (IIb)

Vurderes rundt svangerskapsuke 340

Ved mistanke om chorioamnionitt.
Ved tegn til intrauterin asfyksi.
Ved mistanke om abruptio placenta.

Eventuell poliklinisk oppfølging14-16 (Ib)
Dersom pasienten synes det er svært belastende å være inneliggende i sykehus, kan poliklinisk oppfølging vurderes. Vi anbefaler at
kvinnen er inneliggende i sykehus i en uke før hun evt. følges poliklinisk. Følgende forutsetninger bør være til stede:

Ett foster i hodeleie.
Dypeste fostervannslomme over 2 cm ved UL.



Dypeste fostervannslomme over 2 cm ved UL.
Ingen tegn til infeksjon.
Bopel i nærheten av sykehus (20-30 minutter).
Poliklinisk kontroll med CTG og blodprøver (CRP og leukocytter) to ganger ukentlig.
Ukentlig ultralydkontroll (fostervannsmengde og leie. Biometri annen hver uke).
Kvinnen må måle temperatur to ganger daglig.
Kvinnen må registrere fosterbevegelser hjemme.
Kvinnen skal ta kontakt med sykehuset ved:

Temperaturøkning
Endret farge og lukt på fostervann
Ubehag/smerter i magen
Redusert fosteraktivitet
Frisk vaginalblødning 

pRPOM hos kvinner med cervical cerclage (IV)
Det optimale tidspunktet for å fjerne cerclage er ikke kjent. Man kan velge å beholde cerclage til det er oppnådd full effekt av
behandling med antibiotika og steroider og deretter fjerne den.

Amnioninfusjon17 (Ia)
Transvaginal amnioninfusjon under fødsel hos kvinner med pPROM anbefales ikke.
Transabdominal amnioninfusjon som metode for å forebygge lungehypoplasi ved tidlig pPROM anbefales ikke.

F.o.m. uke 340 t.o.m uke 366

Pasienten hospitaliseres for antibiotikaprofylakse: benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) intravenøst hver 4. time inntil negativt dyrkningssvar

foreligger eller fødsel19 (Ia).

Ved penicillinallergi erstattes penicillin med klindamycin (Clindamycin®) 900 mg intravenøst hver 8. time eller erythromycin (Abboticin®) 500 mg
intravenøst hver 6. time.
Klinisk vurdering med henblikk på abdominalsmerter, rier, feber og illeluktende fostervann.
Ta dyrkningsprøve. Måle temperatur og puls.
Umiddelbar induksjon anbefales ved følgende tilstander:

Misfarget fostervann.
Feber og ømhet over uterus.
Ikke normal CTG.

Ved klart fostervann og ingen tegn til infeksjon: Hvis fødselen ikke starter spontant innen 24 timer etter vannavgang, er det uklart om det er best å

indusere fødselen eller avvente spontane rier. Noen studier anbefaler induksjon11-13,18, mens en stor randomisert kontrollert studie anbefaler å vente27

(IIb). Begge alternativene er innenfor anbefalte retningslinjer og tilpasses lokale forhold.
Ved avventende konservativ behandling:
Antibiotikabehandling:

Benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) intravenøst hver 4. time i tre døgn.

Ved penicillinallergi: Klindamycin (Clindamycin®) 900 mg intravenøst hver 8. time eller erythromycin (Abboticin®) 500 mg intravenøst hver 6. time i tre døgn.

Deretter erythromycin (Abboticin®) per os 250 mg x 4 i fire til syv døgn til alle.

For øvrig oppfølging som ved pPROM før uke 34.
Om fødselen ikke starter spontant, vurder induksjon rundt uke 37.

Ved mistanke om chorioamnionitt
(Se kapittel ”Feber under fødsel og choriomanionitt").

Ved tegn til chorioamnionitt skal det startes antibiotikabehandling snarest20,21 (Ia).
Forslag til antibiotikabehandling:

Benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) intravenøst hver 4. time og gentamycin (Garamycin®, Gensumycin®) 5 mg/kg dosert én gang per

døgn20,21

Ved chorioamnionitt er snarlig forløsning indisert.

Konsentrasjonsmålinger etter 1 dose gentamycin er ikke nødvendig. Ved behandling over to til tre dager bør det foretas
konsentrasjonsmålinger og risiko (nefro- og ototoksisitet) må vurderes mot potensiell gevinst. Behandling utover ett til to døgn døgn på
denne indikasjonen er sjelden aktuelt.

PROM, vannavgang f.o.m. 370

Liggende transport
Liggende transport vurderes ved ustabilt leie, tverrleie, seteleie og dersom ledende del står svært høyt og bevegelig over
bekkeninngangen. Dersom hodet er bevegelig i bekken-inngangen, er det ikke nødvendig med liggende transport.

Forløsning
Hvis fødselen ikke starter spontant innen 24 timer etter vannavgang, foreslås induksjon22 (Ib). 
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Induksjon umiddelbart etter PROM anbefales ved følgende tilstander

Misfarget fostervann
Feber og ømhet over uterus
Ikke normal CTG (f. eks. føtal takykardi)

Ved mistanke om chorioamnionitt
(Se kapittel ”Feber under fødsel og chorioamnionitt")

Ved tegn til chorioamnionitt skal det startes antibiotikabehandling snarest, se over20,21 (Ia).
Ved chorioamnionitt er snarlig forløsning indisert.

Komplikasjoner
pPROM er forbundet med en stor risiko for preterm fødsel (nesten 100 %) og dermed økt risiko for perinatal mortalitet og morbiditet
(respiratorisk distressyndrom (RDS), lungehypoplasi, neonatale infeksjoner, periventrikulær leukomalasi, cerebral parese23 og
ekstremitetsdeformiteter). pPROM medfører også økt risiko for navlesnorskomplikasjoner, abruptio placentae, chorioamnionitt og
postpartumendometritt.

Ved langvarig vannavgang er det risiko for chorioamnionitt (6-10 %), endometritt (1-3 % etter vaginal forløsning, 10-30 % etter
keisersnitt) og neonatale infeksjoner (2-3 %). Risikoen for infeksjon øker ved lang latensperiode fra vannavgang til riaktivitet, lang
varighet av den aktive fødselsfasen, hyppige vaginaleksplorasjoner (> 3 ), oligohydramnion, uro-genital kolonisering med gruppe B-
streptokokker (GBS) samt mekoniumfarget fostervann24-26.

Emneord
For tidlig vannavgang
Preterm vannavgang
pPROM
PROM
For tidlig fødsel
Preterm fødsel
Chorioamnionitt
Antibiotikabehandling
Steroidbehandling
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Truende for tidlig fødsel

Trond M. Michelsen
Liv Ellingsen
Kjell Å. Salvesen
Katrine Sjøborg

Revisjon desember 2017: 1. Magnesiumsulfat ved truende for tidlig fødsel  2. Progesteron ved tvillingsvangerskap  3. Oppdatert
dosering av atosiban  4. Cervicalt pessar endret anbefaling

Anbefalinger

Anbefaler: Steroidbehandling for å redusere morbiditet og mortalitet

Lungemodning med steroider (betametason) gis ved truende fødsel mellom 24+0 og 33+6 uker. Individuell vurdering mellom 23+0 og
23+6 uker.

Anbefaler: Tokolyse for steroideffekt og transport til riktig nivå

Tokolyse gis ved truende fødsel mellom 24+0 og 33+6 uker når det ikke foreligger kontraindikasjoner. Individuell vurdering mellom
23+0 og 23+6 uker. Hensikten med tokolyse er å utsette fødsel i noen døgn slik at fosteret kan få effekt av lungemodning med
steroider og/eller bli transportert til sykehus på rett nivå.

Anbefaler: Progesteronbehandling til kvinner med risiko
Progesteron kan gis fra 16 til 34 uker til kvinner med kort cervix (ultralydmål <20 mm ved singleton og ultralydmål <25 mm ved
flerlinger) og til kvinner med tidligere spontan preterm fødsel <34 uker.

Anbefaler: Magnesiumsulfat ved truende for tidlig fødsel
Magnesiumsulfat kan redusere risikoen for cerebral parese hos for tidlig fødte barn. Behandlingen kan gis når fødsel forventes innen
24 timer ved svangerskapsvarighet 24+0 til 31+6 uker. Individuell vurdering mellom 23+0 og 23+6 uker.

Foreslår: Cerclage etter individuell vurdering ved høy risiko
Cerclage bør brukes hos et fåtall kvinner etter individuell vurdering. Sikker gevinst har kvinner som har flere hendelser med senabort
eller for tidlig fødsel, der årsaken antas å være cervixinsuffisiens.

Foreslår ikke: Cervikalt pessar for å forebygge preterm fødsel
Cervikalt pessar har ikke vist bedre effekt enn placebo i metaanalyser og foreslås ikke brukt for å forebygge preterm fødsel.

Anbefaler ikke: Sengeleie ved truende for tidlig fødsel
Sengeleie er ikke dokumentert som effektiv behandling og anbefales ikke.

Søkestrategi

Det er utført ikke-systematiske litteratursøk i Pubmed, McMaster Plus og Cochrane-databasen. I tillegg er Royal College of
Obstetricians and Gynecologists (RCOG) guidelines og Dansk Selskab for Obstetrikk og Gynækologi (DSOG) anbefalinger benyttet.
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Siste søk utført august 2013. Ved oppdatering i november 2017 er det ikke gjort nye, omfattende søk.

Definisjoner

For tidlig fødsel er fødsel før 37+0 svangerskapsuker.

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

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

Svangerskapsvarighet mellom 24+0 og 33+6 uker (individuell vurdering <24 uker)

Regelmessige rier (mer enn 2 rier per 10 minutter) + minst en av følgende:

a)         Cervixpåvirkning 

1. Cervix forkortet ved transvaginal ultralyd (< 25 mm)

2. Cervix palperes kort og myk

3. Cervix åpning palpatorisk

b) Vannavgang (se ”Preterm vannavgang (pPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM)”)

Forekomst/epidemiologi

Forekomsten av for tidlig fødsel (<37+0 uker) i Norge er noenlunde stabil. I 2016 ble det registrert 3368 fødsler (5,7%) mellom uke 22
og 366 (1).

Etiologi/patogenese

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

Risikofaktorer

Viktigst er tidligere for tidlig fødsel. Bruk av risikofaktorer til å forutsi for tidlig fødsel har liten nytteverdi på grunn av lav sensitivitet og
høy falsk positiv rate(2) (IV).

Diagnostikk

Vaginal inspeksjon med bakterieprøve.

Vaginal ultralyd – måling av cervixlengde.

Eventuelt eksplorasjon – ikke ved vannavgang.

Eventuelt fibronektintest. Det er ikke vist helsemessig gevinst (lavere perinatal mortalitet, økt svangerskapsvarighet eller fødselsvekt)
ved bruk av fibronektintest. Det foreligger for få randomiserte studier til at man kan anbefale rutinemessig bruk (3) (Ia).

CTG-registrering etter indikasjon og svangerskapsvarighet.

Klinisk bedømming av riaktivitet.
Ultralyd av fosteret (leie, fostervannsmengde, føtometri evt. blodstrømsmålinger).
Urinprøve (stix og urindyrkning).

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging

Kvinner med truende for tidlig fødsel skal innlegges i sykehus på rett nivå.

Steroidbehandling

Lungemodning med steroider gir redusert morbiditet og mortalitet (4) (Ia). Behandling gis ved truende fødsel mellom 24+0 og 33+6
uker. Individuell vurdering mellom 23+0 og 23+6 uker.

Fremgangsmåte

Betametason (Celeston Chronodose â) 12 mg i.m., som gjentas etter 24 timer. Det er ikke vist effekt av å fremskynde andre dose til



12 timer etter første dose (5, 6). Maksimal effekt inntrer etter 48 timer, mens det etter syv dager er minimal effekt. Bør gis selv om
fødselen kan forventes før andre dose.

Gjentatt behandling: En enkelt dose kan vurderes dersom det er minst syv dager siden siste steroiddose, svangerskapslengden er
under 34 uker, pasienten har truende preterm fødsel og det er sannsynlig at fødsel vil inntreffe innen syv dager (7) (Ia).

Bivirkninger

Vær oppmerksom på infeksjon og maskering av symptomer (spesielt ved vannavgang), samt betametason-indusert leukocytose hos
mor. Kan gi hyperglykemi hos gravide diabetikere (tett kontroll av blodsukker, evt. øke insulindosering). CTG-forandringer (nedsatt
variabilitet og reaktivitet) kan ses og er mest uttalt to til fire dager etter behandling (8). Det er vist forbigående reduserte
fosterbevegelser etter steroid-behandling. Randomiserte kliniske studier har vist en sammenheng mellom antall steroiddoser og
redusert fødselsvekt og hodeomkrets hos barnet (9, 10) (Ib). Langtidsstudier har vist mulig risiko for insulinresistens hos voksne som
ble eksponert for antenatale steroider (11).

Tokolyse

Bruk av tokolyse reduserer andelen som føder innen 24 timer, 48 timer og syv dager. Andelen som føder for tidlig (dvs. før 30 uker, 32
uker eller 37 uker) reduseres ikke statistisk signifikant etter bruk av tokolyse. Bruk av tokolyse reduserer ikke perinatal eller neonatal
mortalitet eller neonatal morbiditet (12) (Ia). Hensikten med tokolyse er å utsette fødsel i noen døgn (Ia) slik at fosteret kan få effekt av
lungemodning med steroider og/eller bli transportert til sykehus på rett nivå. 

Indikasjon

Truende fødsel ved svangerskapslengde mellom 24+0 og 33+6 uker. Individuell vurdering mellom 23+0 og 23+6 uker. Tokolyse <23
uker anbefales ikke.

Kontraindikasjoner

Tokolyse skal ikke gis ved mistanke om

1. Morkakeløsning.

2. Chorioamnionitt.

3. Truende asfyksi.

4. Alvorlig preeklampsi eller eklampsi.

Behandlingsalternativer

Atosiban (Tractocileâ) og nifedipin (Adalatâ) anses som likeverdige alternativer

En metaanalyse har vist at nifedipin er et bedre tokolytikum enn atosiban, og en annen at nifedipin har bedre effekt enn placebo (13,
14). En fordel med nifedipin er at det doseres peroralt. Ulempen er at det ikke er registrert som tokolytikum, og det er ikke konsensus
om behandlingsregimet. Atosiban er mer kostbart og må gis intravenøst. Det har imidlertid få bivirkninger og er innarbeidet i mange
norske avdelinger.

1. Atosiban (15) 

Første dose

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

Etterfølges umiddelbart av kontinuerlig infusjon

Atosiban 7,5 mg/ml, (hetteglass 5 ml). 10 ml, dvs. 2 hetteglass, fortynnes med NaCl

0,9 %, Ringer eller glukose 5 %.

Konsentrasjon på 0,75 mg/ml oppnås ved å trekke 10 ml fra 100 ml infusjonspose og erstatte dette med 10 ml konsentrat.

a) Høydoseinfusjon i 3 timer: 18 mg/time = 24 ml/time.

b) Lavdoseinfusjon: 6 mg/time = 8 ml/time.

Atosibaninfusjon gis vanligvis i 24 timer. Maksimal total varighet av behandling: 48 timer. Maksimal total dose atosiban: 330 mg.



2. Nifedipin (16)

Dosering

Nifedipin 20 mg tabl. initialt. Deretter gis nifedipin 10-20 mg tabl. 3-4 ganger daglig. Anbefalt maksimaldose per dag er 60 mg (16) (IV).
Døgndoser over 60 mg er assosiert med 3-4 ganger økt risiko for bivirkninger (hypotensjon, oppkast, flushing, hodepine, kvalme) (17)
(Ia). 

3. Indometacin (18) (Indocid â)

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

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

Kontraindikasjoner
Ulcussykdom, astma, alvorlig nyresykdom, oligohydramnion.

4. Annen behandling

a) Progesteron

Det er dokumentert i flere studier at progesteron forebygger for tidlig fødsel hos risikokvinner (tidligere for tidlig fødsel eller påvist kort
cervix) (19-22). To systematiske oversiktsartikler med metaanalyser (den siste med 36 studier og 8500 kvinner) har vist effekt av
progesteron hos risikokvinner, med reduksjon av for tidlig fødsel, neonatal morbiditet og perinatal mortalitet (23, 24) (Ia). En
randomisert klinisk studie fra 2016 viste ikke effekt av progesteron hos kvinner med risiko for preterm fødsel, mens en metaanalyse fra
samme år konkluderte med at progesteron reduserer risiko for preterm fødsel og neonatal morbiditet og mortalitet hos kvinner med
kort cervix (22, 25). En Cochrane-oversikt fra 2013 konkluderer med at progesteron har effekt både ved kort cervix og tidligere preterm
fødsel (26). Cochrane-oversikten fra 2017 påpeker at det foreligger begrenset informasjon vedrørende langtidseffekter for barnet, og
at det trengs flere studier vedrørende oppstartstidspunkt, administrasjonsmåte og dosering av progesteron (23).

Tvillingsvangerskap med kort cervix synes å ha effekt av progesteron (27), mens tvillingsvangerskap generelt (dvs. uten opplysninger
om cervixlengde) ikke ser ut til å ha effekt av progesteron (23).

Risikogrupper som kan behandles med progesteron

-        Gravide med singelton og kort cervix (<20 mm)

-        Gravide med flerlinger og kort cervix (<25 mm)

-        Gravide med tidligere preterm fødsel

 Progesteronbehandling anbefales ikke ved

-        PPROM

-        Kvinner som er i etablert fødsel

Progesteronbehandling:

Vaginalt naturlig progesteron, enten som 90 mg gel (Crinone â) eller 100 mg vaginaltablett (Lutinus â). Effektiv dose er ikke klarlagt, det
ser ut som 90-100 mg gitt som en kveldsdose er like effektiv som høyere doser.

Vi anbefaler behandling fra 16 til 34 uker. Tidspunkt for oppstart av behandling bestemmes av når cervixmåling er utført. Best
dokumentasjon for effekt av behandling finnes for cervixmåling rundt 22 uker.

Kvinner med tidligere spontan preterm fødsel før 34 uker bør tilbys cervixmåling ved 16-24 uker. Ved påvist kort cervix (ultralydmål <20
mm) anbefaler denne veilederen progesteronbehandling. Gravide som er undersøkt tilfeldig eller på grunn av symptomer på truende
preterm fødsel og som får påvist kort cervix (ultralydmål <20 mm) før 32 uker, tilbys progesteronbehandling.

Tilsvarende gjelder for flerlingesvangerskap, men her er kort cervix definert som ultralydmål <25 mm.

Magnesiumsulfat



Magnesiumsulfat har ikke dokumentert effekt som tokolytisk medikament (28) (Ia) Administrasjon av magnesiumsulfat til kvinner med
truende preterm fødsel kan redusere risikoen for cerebral parese hos barnet (29, 30). Magnesiumsulfat kan derfor gis til kvinner med
truende for tidlig fødsel hvor fødsel forventes innen 24 timer og svangerskapsvarighet er 24+0 til 31+6 uker. Individuell vurdering
mellom 23+0 og 23+6 uker.

Dosering varierer i ulike studier og må forankres i lokale prosedyrer. Følg eventuelt dosering som ved behandling av eklampsi, se kap
28 Hypertensive svangerskapskomplikasjoner. Magnesiumsulfat for nevroproteksjon kan gis uavhengig av pluralitet, årsak til preterm
fødsel, paritet eller forventet forløsningsmetode. Behandling gis inntil fødsel men maksimalt 24 timer og gjentas ikke. Overvåkning etter
gjeldende lokale retningslinjer. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med kalsiumantagonist (29-31).

Sengeleie

Sengeleie er ikke dokumentert som effektiv behandling og anbefales ikke (32) (Ia).

Cervikal cerclage

Bruken av cerclage for å forhindre for tidlig fødsel er omdiskutert. Et Cochrane review fra 2017 inkluderte 15 studier med 3490 kvinner
(33) (Ia). De konkluderer med at cerclage reduserer forekomst av preterm fødsel blant høyrisiko-kvinner uten sikker reduksjon i
perinatal mortalitet og morbiditet (33). En annen metaanalyse fra 2011 av 5 studier og 504 kvinner med tidligere preterm fødsel,
singleton graviditet og kort cervix viste statistisk signifikant 36 % reduksjon i perinatal mortalitet og morbiditet (34). En randomisert
kontrollert studie av cerclage ved kort cervix (<15 mm ved 22–24 uker) uten sykehistorie viste ingen reduksjon av for tidlig fødsel (<33
uker) (35) (Ib). 

Cervikal cerclage anlegges vanligvis i narkose med tilgang fra skjeden (ekstern cerclage ad modum Shirodkar eller MacDonald). Intern
cerclage anlegges ved laparoskopi, ofte før inntrådt graviditet. Anbefalt tidspunkt for elektiv ekstern cerclage er 13-14 uker. Cerclage
bør ikke legges etter 26+0 uker. Enkeltdose antibiotika (f.eks. erytromycin (Abboticin, Ery-Maxâ) eller clindamycin (Dalacin â) under
inngrepet er anbefalt. Etter 20 uker er det vanlig å gi tokolyse (for eksempel indometacin) i forbindelse med inngrepet. Ekstern cerclage
fjernes ved etablert fødsel og senest ved 38+0 uker. Tråden fjernes ved etablerte rier eller mistanke om chorioamnionitt. Ved PPROM,
se kap 22 Preterm vannavgang (PPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM). Ved intern cerclage må mor forløses med
keisersnitt.

Elektiv cerclage (primær cerclage) brukes hos kvinner som har fått diagnosen cervix-insuffisiens på bakgrunn av sykehistorien. Elektiv
cerclage utføres på bakgrunn av sykehistorien etter individuell vurdering.

Akutt cerclage (sekundær cerclage) brukes hos kvinner som har tegn på truende abort eller for tidlig fødsel (f. eks. kort cervix eller
forkorting over flere ultralydmålinger). Akutt cerclage kan brukes hos kvinner med singleton graviditet og tidligere preterm fødsel der
ultralydmålinger viser kort cervix (34). Ved kort cervix uten sykehistorie er det ikke dokumentert effekt av cerclage (35). Nytteverdi av
cerclage ved tvillingsvangerskap er ikke dokumentert (36).

Nødcerclage er et inngrep på kvinner som er i fødsel (etablerte rier, vannavgang, cervixåpning med bukende vannblære). Nødcerclage
har dårlig prognose og anbefales ikke.

Vi anbefaler at cerclage bare brukes hos et fåtall kvinner etter individuell vurdering. Sikker gevinst har kvinner som har senabortert eller
født for tidlig flere ganger, der årsaken antas å være cervixinsuffisiens (livmorhalsen åpnet seg uten smertefulle rier og uten påvist
infeksjon). Gevinst har trolig også kvinner med singleton graviditet, tidligere preterm fødsel og kort cervix, men for disse kvinner
anbefaler denne veilederen progesteronbehandling. Hvorvidt kvinner med cerclage har effekt av progesteron er ikke kjent.

Cervikalt pessar

Cervikalt pessar brukes ved enkelte avdelinger (37). To metaanalyser av randomiserte kontrollerte studier har konkludert med at
cervikalt pessar ikke har bedre effekt enn placebo ved kort cervix (38, 39). Nytteverdi av cervikalt pessar ved tvillingsvangerskap er
ikke dokumentert (40). Vi anbefaler restriktiv bruk av cervikalt pessar.

Forløsning ved preterm fødsel

Det er ikke dokumentert nytteeffekt av rutinemessig keisersnitt ved preterm forløsning, selv om studiene er små (16, 41). Ved behov
for operativ vaginalforløsning før svangerskapsuke 34, bør tang velges fremfor vakum (42, 43).

Oppfølging av kvinner med høy risiko

Tidligere senabort eller for tidlig fødsel

Kvinner med tidligere senabort eller fødsel før 34 uker bør vurderes av spesialist i neste svangerskap. Ultralydmåling av cervix bør



gjøres ved 18-20 uker. Funn av kort cervix (<20 mm) gir indikasjon for profylaktisk behandling med progesteron. Gjentatte
ultralydmålinger av cervix (hver 2.-3. uke) kan benyttes i utvalgte tilfeller. Kombinasjonen av fibronektintest og ultralydmålinger kan i
fremtiden vise seg å gi bedre diagnostikk, men foreløpig anbefales vaginal ultralyd uten samtidig bruk av fibronektintest.

Koniserte

Koniserte trenger ikke spesiell oppfølging i første svangerskap etter konisering med mindre de har senabort eller for tidlig fødsel i
sykehistorien, eller kort cervix ved ultralyd (se over). Vedrørende progesteron følger koniserte kvinner samme retningslinjer som andre.

Emneord

For tidlig fødsel

Steroidbehandling

Tokolyse

Cervixinsuffisiens
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Feber under fødsel og chorioamnionitt

Branka M. Yli
Liv Ellingsen
Lars T. Johansen
Margit Rosenberg

Anbefalinger
Hvis feber under fødsel foreslås paracetamol for å senke temperaturen (IV)
Ved mistanke om chorioamnionitt anbefales snarlig oppstart med antibiotika for å redusere uønsket utfall hos mor og barn (Ib)
Det anbefales å planlegge snarlig forløsning, men umiddelbar forløsning med keisersnitt ved klinisk chorioamnionitt anbefales ikke. Dette bedrer ikke
neonatalt eller maternalt utfall (IIb- III)
Antibiotikabehandling ved klinisk mistanke om chorioamnionitt avsluttes vanligvis når pasienten har blitt forløst (IIa)
Chorioamnionitt gir økt risiko for utvikling av nevrologiske sekveler og cerebral parese (IIa)

Søkestrategi
Abefalinger bygges på søk i databasar som Pubmed, Medline, Embase, Ovid samt systematiske oversikter fra The Cochrane Library.
Søkeord: intrapartum fever, chorioamnionitis, antibiotic treatment for intrapartum fever and choriamnionitis, antipyretic treatment for
intrapartum fever, paracetamol and maternal fever.

Definisjoner
Normal temperatur hos mor i fødsel
37,1°C (SD 0,7) til 37,4°C (SD 1,2) etter 22 time, målt rektalt1 (IIa).

Feber hos mor i fødsel
Definert som mors temperatur over 38°C målt rektalt. Fosterets temperatur er 0,5 til 1,0 °C høyere2,3 (IIa).

Histologisk chorioamnionitt
Leukocyttinfiltrasjon av fosterhinner, placenta og/eller decidua4.
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Klinisk chorioamnionitt
Temperatur over 38° rektalt og minst to av følgende funn5,6 (IIb)

 Maternell takykardi >100 slag per minutt
 Fetal takykardi >160 slag per minutt
 Maternell leukocytose >15 000
 Ømhet over uterus
Illeluktende fostervann/utflod

Forekomst (Ia)
Feber
Forekomst varierer fra 1,6 %7  til 10 %8 i totalpopulasjonen.
Uten bruk av epidural er forekomst av feber 1 %-2,4 %9.
For pasienter med epidural, forekommer feber fra 7 % (varighet av epidural <6 timer) til 34 % (varighet av epidural >18 timer10).
Gjennomstilig tid fra epidural til mor får feber er 5,9 timer11.

Histologisk chorioamnionit
Forekommer i opp til 20 % av fødsler til termin og mer en 50 % av preterm fødsel12.

Klinisk chorioamnionitt
Forekommer i 1-2 % av fødsler til termin og 5-10 % av preterm fødsel5.

Etiologi av feber
Ikke infeksiøse

Epidural9,13 (Ia)

Dehydrering på grunn av endogen varmeproduksjon som genereres på grunn av kontraksjoner av uterus14 (III)

For varme fødestuer14,15 (III)

Varmt bad/dusj15 (III)

Infeksiøse5 (II)
Intrauterin infeksjon med klinisk chorioamnionitt
Lokalisert eller systemisk infeksjon (eks. UVI, pyelonefritt, pneumoni, appendisitt, influensa)

Risikofaktorer relatert til klinisk chorioamnionitis16 (II)
Langvarig vannavgang både ved termin (PROM) og preterm (PPROM)17,18

>12 timer Relativ Risiko (RR) = 5,819

>18 timer RR = 6,920

Førstegangsfødende RR = 1,821

Langvarig fødsel17,18

Aktiv fødsel >12 timer RR = 4,021

II. stadiet >2 timer RR = 3,720

Mange vaginalundersøkelser
>=3 vaginalundersølser RR = 2-519,21

Skalpelektrode RR = 2,019

Misfarget fostervann RR =1,4-2,322,23,21,24

Vaginale patogener (eks. GBS, bakteriell vaginose) RR =1,7-7,221,25-27

Oppfølging og behandling
Diagnostikk av feber og chorioamnionitt
Undersøkelser

Temperaturen måles helst rektalt. Hvis aksillær måling legges til 0,5 -1°C2,3 (IIa)
BT og puls
Klinisk undersøkelse med henblikk på infeksjonsfokus (urinveier, luftveier, chorioamnionitt), abdominal smerter, illeluktende/misfarget fostervann/utflod.
Urinstiks og urindyrkning på indikasjon (klinisk tegn til pyelonefritt eller temp >38,5-39,0°C)
Blodprøver (infeksjonsprøver) har begrenset diagnostisk verdi da selve fødselsarbeidet gir forhøyede verdier



Leukocytter kan i ukomplisert fødsel gjennomsnittlig stige til 10 16.000, men tydelig leukocytose (spesielt med venstreforskyvning) støtter om en klinisk diagnose
Leukopeni (<4,0) og trombocytopeni (<100.000) kan være tegn på sepsis

CRP kan stige opp mot 45 under ukomplisert fødsel, men høye verdier som stiger ved kontrollprøve støtter også mistanken om et infeksiøst fokus
Blodkultur vurderes ved feber over 39°C, frostanfall, påvirket allmenntilstand
Kontinuerlig CTG/STAN. Ingen kontraindikasjon for intern elektrode eller skalpblodprøver
En studie testet STAN-metoden for å oppdage hypoksi ved mors feber. Det var ingen forskjell i STAN-indikasjon for intervensjon hos pasienter med

feber versus de som ikke hadde feber. STAN kan brukes på pasienter med feber etter STAN-retningslinjer28 (IIa)
STAN er ikke testet på pasienter med choriamnionitt. En kan tenke seg at meldinger uteblir siden fosteret kan ha brukt opp sine ressurser for å forsvare
seg mot inflammasjon. Man skal generelt vektlegge CTG-forandringer og ikke forvente ST-hendelser ved mistanke om intrauterin infeksjon. Obs
overgang til preterminal CTG

Generell behandling (IV)
Eventuelt senke romtemperatur.

Rehydrering: Væske per oralt eller Ringer-Acetat intravenøst
Febernedsettende: Paracetamol 1 g per os. Forventet effekt etter 20 30 minutter. Kan gjentas etter 4-6 timer. Maks 4 g per døgn

Hvis vedvarende feber tross generell behandling, uten sikker chorioamnionitt startes minst en time før fødselen (IV)

Penicillin G 1,2 g x 4 intravenøst

Hvis en mistenker anaerob infeksjon brukes klindamycin (Clindamycin®, Dalacin®) 900mg x 3 intravenøst

Ønsker en å dekke bredere med Grambakterier brukes cefotaxim (Cefotaxim ACS®) 1 2 g x 3 intravenøst

Ved penicillinallergi: klindamycin (Clindamycin®, Dalacin®) 900 mg x 3 intravenøst

Chorioamnionitt29-31 (Ia)

Penicillin G 1,2 g x 6 iv. og gentamicin (Gensumycin®) 5 mg/kg x 1 intravenøst (Monitorering av gentamicin er ikke nødvendig hos ellers friske
fødende)

Ved mistanke om anaerob infeksjon eller hvis fødselen avsluttes med keisersnitt anbefales i tillegg metrondiazol (Flagyl®) 1,5 g x 1.

Alternativ behandling ved chorioamnionitt

Cefotaxim (Cefotaxim ACS®) 1 2 g x 3 intravenøst

Metrondiazol (Flagyl®) 1,5 g x 1 intravenøst

Forløsning ved chorioamnionitt

Start antibiotikabehandling straks. Antibiotikabehandling før fødsel bedrer både mors og nyfødtutfall29 (Ia)
Planlegg snarlig forløsning, men det anbefales ikke umiddelbar forløsning med keisersnitt ved klinisk chorioamnionitt, da studier har vist at neonatal eller

maternal utfall er ikke bedre32. Lavere terskel for operativ forløsning hvis dårlig fødselsprogresjon (II-III)
Kontinuerlig fosterovervåkning nødvendig. Oppmerksomhet mot tegn på føtal distress (f.eks fostertakykardi med variabilitetsforandringer. En bør ha
lavere terskel for operativ forløsning ved mistanke om utvikling av intaruterin hypoksi (III)
Klinisk chorioamnionitt øker risiko for dysfunksjonelle kontraksjoner i fødsel (langsom framgang, økt bruk av oksytocin), keisersnitt og

postpartumblødning33-35 (II)

Oppfølging etter fødsel
Nyfødte
Hvis intrapartumfeber har nyfødte økt risiko (uavhengig av infeksjon) for å få14

Apgarpoeng <7 ved 1 minutt
Hypotoni
Bag rescusitering
Behov for oksygenbehandling
Tredoblet risiko for uforklarlige kramper
Neonatale infeksjoner

Observasjon av nyfødte
Nøye observasjon for tegn på infeksjon.

Temperatur måles x 3 første to døgn

Barnelege kontaktes ved følgende infeksjonstegn

Ustabil/stigende temperatur
Slapphet
Dårlig sugeevne



Respirasjonsbesvær, økt respirasjonsfrekvens  >60/min
Puls >160 slag/min
Irritabilitet
Hudfarge

Det er høyere morbiditet hos preterm nyfødt enn term hvis det foreligger intrauterin infeksjon. (se ”Truende for tidlig fødsel”).

Placenta
Det anbefales å sende placenta til histologisk undersøkelse og dyrkning ved

Chorioamnionitt
Mistanke om infeksjon samt barn med 5’ apgarpoeng <7

Mor

Temperatur måles x 3 første døgn

Antibiotikabehandling avsluttes ved fødsel36. Dersom mor fortsatt har feber og/eller kliniske/biokjemiske tegn til infeksjon vurderes forlengelse av
behandlingen
Dersom pasient kun har fått penicillin og forløst ved keisersnitt, skal hun ha vanlig antibiotikaprofylakse ved keisersnitt

Barnets senere komplikasjon

Feber under fødsel er assosiert med fire gang økt risisko for hypoksisk ichemisk encephalopati37,38 (IIa)

Klinisk chorioamnionitt er selvstendig risiko faktor for cerebral parese39 (IIa)
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CTG før fødsel
Anbefalinger

Vi foreslår at overvåkning med antenatal CTG er forbeholdt gravide med økt risiko
Vi anbefaler at antenatal CTG som ikke tolkes som normalt utløser videre utredning og overvåkning
Vi anbefaler bruk av en papirhastighet på 1 cm/min
Vi foreslår bruk av computer analysert CTG med måling av korttidsvariabilitet, spesielt ved overvåkning av premature og veksthemmete fostre
Vi anbefaler bruk av vibroakustisk stimulering ved registrering av antenatal CTG uten akselerasjoner
Vi foreslår ikke alminnelig bruk av oksytocin stresstest

Søkestrategi
McMaster plus pyramidesøk
Cochrane database
Pubmed søk med relevante emneord

Definisjon
Kontinuerlig registrering av fosterets hjertefrekvens og uterin tonus før fødselen har startet ved hjelp av prober plassert på mors
abdomen (antenatalt CTG).

Indikasjon
Antenatal overvåkning av risikosvangerskap, der tilstanden til fosteret bør vurderes, for eksempel

Veksthemming hos fosteret

mailot:jorg.kessler@kk.uib.no


Hypertensive sykdommer
Diabetes
Systemisk lupus erythematosus/antifosfolipidsyndrom
Kronisk nyresykdom
Cyanotisk hjertesykdom hos mor
Risiko for fosteranemi
Blødning i svangerskapet
Flerlingsvangerskap
Redusert fosteraktivitet/lite liv
Oligohydramnion
Overtidighet
Prematur vannavgang/truende prematur fødsel

Gjennomføring
En ultralydprobe og en trykkprobe plasseres på mors abdomen for å registrere et kardiotokogram
Registreringen bør foregå minst i 20 minutter for å muliggjøre en fullverdig fortolkning (et preterminalt CTG kan diagnostiseres tidligere)
Antall CTG registreringer må individualiseres (IV)

Mekanisk stimulering (utvendig palpasjon) av fosteret1 eller tilførsel av glukose (for eksempel saft) til mor2 har ingen innflytelse på forekomst av non-
reaktive CTG-registreringer (Ia)

Vibroakustisk stimulering av fosteret (kraftig lyd) reduserer andelen ikke-reaktive CTG-tester og reduserer varigheten av CTG-registrering3. Denne
metoden bør antakelig brukes fremfor ikke dokumenterte tiltak (Ia)

Fortolkning
Antenatal CTG har historisk vært fortolket som reaktiv/non-reaktiv, noe som gjenspeiler tilstedeværelse/fravær av akselerasjoner. En
reaktiv antenatal CTG predikerer med høy sikkerhet (falsk negativ rate 0.2-0.65 %) at fosteret ikke er rammet av acidose4 (II). Det
finnes ingen allment aksepterte klassifikasjonssystemer for non-reaktive/ikke normale antenatale CTG. Amerikanske5 og britiske6

retningslinjer mener at klassifikasjon for intrapartum CTG kan overføres til antenatal CTG, mens FIGO har laget et eget
klassifiseringssystem for antenatal CTG7. Det finnes ingen evidensbaserte retningslinjer for klinisk håndtering av en ikke-normal
antenatal CTG.

Papirhastighet 1 cm/min
Mors puls må kontrolleres for å unngå forveksling med fosterets puls.
I motsetning til intrapartal overvåkning, kreves tilstedeværelse av akselerasjoner for å kunne klassifisere CTG som normal
En akselerasjon defineres som frekvensøkning på >15 slag/min i >15 sec (før 32 uker: >10 slag/min i >10 sec)
Flere fortolkningsparametre endrer seg i takt med svangerskapsalder (↓ basal-frekvens, ↑ langtids- og korttidsvariabilitet, ↑ antall og amplitude på
akselerasjoner)
En suspekt eller unormal antenatal CTG bør alltid utløse ytterlige diagnostiske tiltak, intensivert overvåkning og i noen tilfeller vurdering av forløsning (III)
Variabilitet ved dopplerbasert CTG vil være noe større (bedre) enn den faktisk er (ved bruk av skalp elektrode og EKG basert CTG)

Både amerikanske, kanadiske og britiske retningslinjer angir en basal hjertefrekvens opptil 160 slag/min som normalt. Denne
definisjonen beror på biologisk variasjon, der 97.5 percentil ved termin omtrent ligger ved 160 slag/min8. Samtidig vet man at takykardi
er en viktig autonom respons hos fosteret på hypoksi. Fosterets respons vil ikke være statisk, og viktigere enn den absolutte verdien
er utviklingen av basalfrekvens over tid.

Klassifikasjon av antenatal CTG (modifisert etter 9)

Klasse Basalfrekvens Variabilitet (papirhastighet 1
cm/min)

Deselerasjoner Akselerasjoner Tiltak

Normal
CTG

110-150 slag/min. 5-25 slag/min Enkelte variable
deselerasjoner med
varighet <30 sek
(ukompliserte)

Tilstede (minst
to ila 20 min)

Ingen

Ikke normal CTG:

Suspekt
CTG

100-110 150-160
slag/min (>32 uker) kort
bradykardi-episode

< 5 slag/min i 40-80 min Variable deselerasjoner
med varighet 30-60 sek.
(ukompliserte)

Fravær av
akselerasjoner i
40-80 min

Diagnostikk
(ultralyd?)

Overvåkning
(inleggelse?)

Tiltak
(induksjon?

Unormal
CTG

>160 slag/min
Vedvarende bradykardi

<5 slag/min. i >80 min., >25
slag/min i >10 minutter, uten
akselerasjoner. Sinusoidalt mønster

Gjentatte sene
deselerasjoner

Variable deselerasjoner
som varer > 60 sek.

Fravær av
akselerasjoner
>80 min



som varer > 60 sek.
(kompliserte)

forløsning?)

Preterminalt
CTG

CTG-mønster med fullstendig fravær av variabilitet/reaktivitet med eller uten deselerasjoner eller
bradykardi

Forløsning

Effekt/nytteverdi
Til tross for at antenatal CTG er i utstrakt bruk, finnes det lite forskning om hvilken nytteverdi undersøkelsen har. Mye av forskningen er
gjort for 20-30 år siden og relevans for dagens praksis er usikker. Randomiserte studier der høyrisiko gravide ble overvåket med eller
uten CTG, viste ingen forskjell i forekomst av perinatal mortalitet (fire studier, 1627 deltakere) eller keisersnitt (tre studier, 1279
deltakere)10 (Ia). Metaanalysen hadde imidlertid ikke nok styrke til å gi et konklusivt svar om effekt på mortalitet.

Computer-basert analyse av antenatalt CTG
Den ble introdusert av Dawes og Redman11 og består av en automatisk analyse av det aktuelle CTG der en rekke paramtere (bl.a.
basalfrekvens, forekomst av akselerasjoner, deselerasjoner, og korttidsvariabilitet) sammenlignes med et stort bakgrunnsmateriale i
tilsvarende gestasjonsalder (Sonicaid Oxford 8002).

Kjerneparameter i denne analysen er korttidsvariabiliteten:

Kvantitativt mål for slag til slag variasjon hos fosteret
Beregnes i millisekunder (ms)
Kan ikke bedømmes visuelt
Assosiasjon til perinatal morbiditet og mortalitet

Ved korttidsvariabilitet over 3 ms var det ingen intrauterine dødsfall og kun et tilfelle av metabolsk acidose i over 15000 CTG-
registreringer av mer enn 3500 risikogravide11. En nylig gjennomført studie (resultater ventes ila kort tid) brukte en korttidsvariabilitet
på 3.5 ms (<29 uker) og 4 ms (29-32 uker) som nedre grense for intervensjon12.
Korttidsvariabilitet beregnes også av CTG maskinen S 31 (Neoventa Medical, Mølndal), etter Dawes og Redmans algoritme.

Indikasjoner. Som ved vanlig antenatalt CTG, spesielt ved overvåking av tidlig veksthemming med sirkulasjonsforandringer.

Fortolkning korttidsvariabilitet

>4 ms: normalt
3-4 ms: intensiver overvåking
<3ms: vurder forløsning

Ved CTG-apparatet S31 vises korttidsvariabilitet i loggen med justerbare tidsintervaller. Vi foreslår å stille inn et tidsintervall på 10 min.
Verdiene representerer gjenommsnittlig korttidsvariabilitet frem til aktuelt tidspunkt. Ved vurdering av korttidsvariabilitet på en avsluttet
CTG er det derfor siste verdi oppgitt i loggen, som skal brukes for bedømming.
Computer-basert analyse av CTG må settes i klinisk sammenheng. En klassifisering av CTG bør foretas i tillegg.

Effekt/nytteverdi. Bruk av computeranalysert CTG har i to randomiserte studier (469 deltakere) vist en reduksjon i perinatal mortalitet i
forhold til konvensjonell CTG10 (Ia). Det var ingen forskjell i andel forløst med keisersnitt og studiene hadde ikke styrke til å vise
forskjell i potensielt unngåelige dødsfall. Nytteverdien av computeranalysert korttidsvariabilitet i overvåking av alvorlig veksthemmete
fostre ble undersøkt i en randomisert multisenterstudie og resultatene ventes i løpet av kort tid12.

Oksytocin stresstest
Det finnes ingen god dokumentasjon at oksytocin stresstest er et bedre diagnostisk redskap enn konvensjonell antenatal CTG. (III)

Innkomst-CTG
Vi anbefaler ikke bruk av innkomst-CTG hos lavrisikofødende. 

Søkestrategi
Det ble gjort systematiske søk i databasene Pubmed, Embase, Cinahl, Swemed og Cochranebiblioteket. Det ble kun søkt etter
kontrollerte studier og oversiktsartikler. Tre systematiske oversikter,13,14 en oversiktartikkel og fire RCTer15-18 ble funnet.

Definisjon
Innkomst-CTG innebærer at kvinnen får gjort en CTG av 20–40 minutters varighet ved innleggelsen i fødeavdelingen i forbindelse med
start av fødsel.



Nytteverdi/effekt
Det er ingen dokumentasjon at innkomst-CTG hos lavrisikofødende kvinner forbedrer fødselsutfall (Ia).
I en meta-analyse av fire randomiserte studier13 fant man at kvinnene som ble randomisert til innkomst-CTG oftere fikk kontinuerlig
CTG-overvåking og skalpblodprøve av fosteret sammenlignet med kvinnene som ble randomisert til auskultasjon ved innkomst. Det
var ingen forskjell i perinatal mortalitet, men studien hadde ikke nok styrke til å gi et konklusivt svar. Det var heller ingen forskjeller i
korttidsmorbiditet i nyfødtperioden. Direkte overførbarhet av disse resultatene til norske forhold kan diskuteres, siden 22-30 % av alle
innkomst-CTG i lavrisikopopulasjonen ble tolket som ikke-reaktive eller unormale.
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Anbefalinger
Det anbefales intermitterende auskultasjon for lavrisiko fødsler.
Det anbefales kontinuerlig CTG med STAN eller foster skalpblodprøve for høyrisiko fødsler.
Det anbefales sen avnavlning etter fødsel.
Det anbefales å ta syre-base fra navlesnor ved risiko graviditet og fødsler.
Det foreslås å ta syre-base fra navlesnor fra hele fødepopulasjonen.
Det anbefales kvalitetssikret opplæring med sertifisering, kontinuerlig oppfølging og undervinsing i fødselsovervåkning.
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Søkestrategi
Litteratursøk er utført i Pubmed, McMaster Plus og Cochranedatabasen. I tillegg er RCOG, NICE guidelines og ACOG anbefalinger
benyttet. Siste søk utført februar 2013.

Innledning
Målsettingen med overvåkning av fosteret under fødselen (intrapartum), er å oppdage fostrene som kan få alvorlige skader eller dø på
grunn av oksygenmangel. På den måten vil den nevrologiske langtidsmorbiditeten og den perinatale mortaliteten som er relatert til
intrapartal fosterasfyksi reduseres.

Internasjonal konsensus definerer en intrapartal hypoksisk hendelse som skal til for å være årsak til cerebral parese (CP) med følgende
kriterier1.

Hovedkriterier
1. Metabolsk acidose i navlearterien eller tidlig neonatal prøve tatt innen 1 time som viser: pH< 7,00 og BD≥12 mmol/L
2. Tidlige tegn på alvorlig eller moderat neonatal encefalopati (HIE- Hypoksisk ischemisk encephalopathy) hos barn >34 uker
3. CP av typen spastisk kvadriplegi eller av dyskinetisk type

Kriterier som indikerer en intrapartal hendelse som årsak, men som i seg selv er uspesifikke

1. En hypoksirelatert hendelse, som observeres umiddelbart innen, eller i forbindelse med forløsningen
2. Akutt og vedvarende påvirkning av CTG-mønstret, som oppstår etter man har observert en hypoksirelatert hendelse. Forut for dette må CTG

mønstret ha vært normalt
3. Apgarpoeng 0-6 i mer en 5 minutt
4. Tegn til påvirkning av flere organer i neonatalperioden
5. Tidlig avvik ved nevroradiologisk undersøkelse av hjernen som tyder på en akutt hendelse

Alle tre hovedkriterier skal være til stede for at en intrapartal hendelse er årsak til CP. Om det ikke finnes blodgassdata som viser
metabolsk acidose, kan en ikke slå fast at intrapartal asfyksi er årsak til CP. Det er viktig å understrekke at opp til 2 % av nyfødte har
metabolsk acidose ved fødsel, men 90  % av disse utvikler ikke CP2. Alle faktorer under punkt 4-8 må være til stede for å kunne slå
fast at asfyksiprosessen startet intrapartalt.

Metoder for intrapartum fosterovervåking
Intermitterende auskultasjon (Ia)
For friske kvinner med ukompliserte svangerskap (lav risiko), anbefales overvåkning med intermitterende auskultasjon i aktiv fødsel
(Ia). Det bør understrekes at studiene som ligger til grunn for analysen er 30-40 år gamle (se CTG-avsnittet).
Det finnes ikke dokumentasjon på anbefalt frekvens og varighet av intermitterende auskultasjon. Derfor er det mer en "tradisjon", enn
"evidens basert" praksis3. Evidens for etterleving av intermitterende auskultasjon mangler.

Det foreslås intermitterende auskultasjon (IV)

I åpningsfasen av aktiv fødsel: hvert 15.-30. min
I utdrivningsfase: under og etter hver ri, minst hvert 5. min

Det foreslås at intermitterende auskultasjon gjøres under og etter en kontraksjon, og i minst 60 sekunder ved hjelp av jordmorstetoskop
eller doppler. Denne type overvåking er også aktuell ved ekstrem prematuritet. Siden aktiv trykketid påfører ekstra risiko for fosteret4,
foreslås det at CTG-overvåkning vurderes hvis fosteret ikke er forløst etter 45-60 min aktiv trykking (IV).

Det er viktig å oppgradere fra lav- til høyrisikogruppe under fødsel når kliniske forhold tilsier det. Det kan være protrahert forløp,
misfarget fostervann, mistanke om ikke normal fosterlyd ved intermitterende auskultasjon, blødning, feber, behov for stimulering med
oksytocin etc.

Intrapartum kontinuerlig kardiotokografi overvåking (CTG) (Ia)
CTG registrerer både rier og fosterhjerteaktivitet. CTG kan utføres utvendig (ultralyd doppler) eller ved hjelp av innvendig
skalpelektrode (fosterets EKG). Når ekstern CTG er påkoplet, bør mors puls telles og dokumenteres (manuelt eller helst med
pulsoksymeter). Intern registrering med skalpelektrode gir mindre risiko for forveksling mellom mors og fosters puls5. I tillegg gir det en
bedre teknisk registrering, og bør foretrekkes ved vannavgang/eller utført amniotomi.

Evidens for intrapartum-CTG
Metaanalysen av 12 randomiserte kontrollerte studier (RKS) med totalt 37 000 fødsler fra Cochrane som har sett på bruk av
kontinuerlig CTG versus intermitterende auskultasjon, viser at intrapartum CTG-overvåking ikke fører til redusert perinatal mortalitet
eller reduksjon i CP som kan relateres til fødsel. Den viser derimot signifikant færre barn med neonatale kramper6. Samtidig er det en



signifikant økning i keisersnitt og operative vaginale forløsninger ved bruk av kontinuerlig CTG. Det bør understrekes at de studier som
ligger til grunn for analysen er fra 1970-90-tallet, og hadde ikke adekvat størrelse for å besvare om CTG gir redusert perinatal
mortalitet eller CP. Cochraneoversikten viser til at det trengs 50 000 fødsler for å kunne påvise effekt på perinatal dødelighet. I tillegg
hadde kun to av de 12 RKS god kvalitet7,8.
Chen og medarbeidere har nylig publisert en stor studie basert på data fra Amerikansk medisinsk fødselsregister som ble koblet til
register for neonatale dødsfall fra 20049. Populasjonen besto av 4 mill. levende fødte. Etter eksklusjon av tvillinger, fødsler < 24, > 44
svangerskapsuker, elektivt keisersnitt, medfødte misdannelser og uklar CTG-status, var studiepopulasjonen på 1,732,211 fødte som
utgjorde 42 % av populasjonen levende fødte. 89 % var overvåket med CTG i fødsel.
I gruppen med CTG-overvåking var det signifikant færre med tidlig neonatal død (0-7 dager etter fødsel) 0,8 mot 1,7 /1000 fødsler,
RR 0,50 (95 % CI 0,44–0,57) og infant død (inntil ett års alder) RR 0,75 (95 % (CI 0,69–0,81). Forskjellen var tydeligere ved kortere
gestasjonsalder. For lavrisikopopulasjonen ble det færre barn med lave apgarpoeng (< 4 etter 5 min) i CTG-gruppen RR 0,62 (95 % CI
0,53-0,72), mens i høyrisikopopulasjonen ble det i tillegg færre barn med kramper i CTG- gruppen RR 0,65(95 % CI 0,46-0,94).
Det ble imidlertid flere forløsninger med keisersnitt RR 1,66 (95 % CI 1.30-2.13) og instrumentale forløsninger RR 1,16 (95 % CI 1.01-
1.32) ved bruk av CTG.
Det ble gjort korreksjon for mors alder, etnisitet, sivil status, utdannelse, røyking, alkohol og nyfødtes kjønn.
Styrken ved studien er størrelsen, mens hovedsvakheten er at data er registerbasert, hvor gruppen som ikke ble overvåket var svært
heterogen og dermed var bakgrunnsrisiko for neonatal død ulik. Ikke-overvåket gruppe inneholdt sannsynligvis flere styrtfødsler,
fødsler hvor CTG ikke var tilgjengelig eller mulig å gjøre selv om det var indisert, ikke planlagte hjemmefødsler etc.

CTG-prosedyre
Fosteret kan overvåkes med ekstern eller intern CTG med skalpelektrode. Skalpelektrode skal ikke brukes når kvinnen er
smittebærende (antigen positiv) med Hepatitt B og C, og HIV. Der det er ukjent smittestatus, skal kvinnen behandles som smittebærer
inntil svar foreligger. Ved hemofili eller en annen blødningstilstand hos fosteret, må nytten av skalpelektrode veies mot mulig
blødningsfare. Riaktiviteten må også registreres, vanligvis med å bruke ekstern TOCO-dynamometer.

Registrering bør pågå i minimum 20 min. med papirhastighet 1 cm/min. Ved preterminal CTG vurderes forløsning innen 20 min.

Kontinuerlig CTG bør være basis overvåking/screening ved risikofødsler. Risikofaktorer i svangerskap og fødsel er assosiert med økt
innsidens av CP, perinatal død og neonatal encefalopati10.

Tabell 1

Risikofaktorer hos mor Risikofaktorer hos foster Risikofaktorer under fødsel

Preeklampsi Preterm fødsel (<37 svangerskapsuker) Stimulering med oksytocin

Overtidig svangerskap: 294 dager Vekstrestriksjon Feber hos mor

Tidligere alvorlige komplikasjoner ved
svangerskap eller fødsel

Oligohydramnion Misfarget fostervann

Tidligere keisersnitt, eller andre
operative inngrep på uterus

Unormale funn ved doppler u.s. i art.
umbilicalis, a.cerebri media eller ductus
venosus

Vannavgang over 18 timer uten spontan
fødselstart

Indusert fødsel Immunisering Protrahert forløp

Mistanke om infeksjon hos mor Tvillingsvangerskap Rikelig vaginalblødning

Blødning før fødsel (utover
tegningsblødning)

Mistanke om mindre fosterbevegelser ved
innkomst

Epidural, spinalanalgesi, PCB:
De første 30 min fra oppstart brukes CTG.
Kan deretter avsluttes dersom CTG er normal.

Mors alder fra 35/40 år og oppover etter
vurdering (f.eks.  paritet: P0 fra 35 år)
Mors BMI > 40
Mindre enn 4 svangerskaps kontroller
Medisinske sykdommer som:

Høyt blodtrykk
Hjerte/lungesykdommer
Diabetes
Autoimmun sykdom (SLE)
Alvorlig anemi
Andre tilstander etter vurdering

Setepresentasjon

Andre tilstander etter vurdering

Mistanke om avvikende hjertelyd ved
auskultasjon

Abnormal uterin aktivitet

Avvikende eller patologisk CTG ved innkomst

Det anbefales CTG-tolking under fødsel (intrapartum) etter forenklede retningslinjer fra Føderasjon i Gynekologi og Obstetrikk



(FIGO)11 Tabell 2

Tabell 2

Klasse Basalfrekvens Variabilitet/reaktivitet Deselerasjoner

Normal CTG 110-150 slag/min 5-25 slag/min

Akselerasjoner

Tidlige uniforme deselerasjoner

Ukompliserte variable deselerasjoner
(slagtap < 60)

Avvikende
CTG

100-110 slag/min

150-170 slag/min

Kort bradykardiepisode:
<100 slag/min for > 3 min
<80 slag/min > 2 min

> 25 slag/min (saltatorisk
mønster)

< 5 slag/min > 40 min

Ukompliserte variable deselerasjoner
(slagtap > 60)

En kombinasjon av 2 eller flere avvikende faktorer gir et patologisk CTG

Patologisk
CTG

>170 slag/min

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

< 5 slag/min i > 60 min
Sinusoidal mønster

Kompliserte variable deselerasjoner:
varer > 60 sek.

Tilbakevendende sene uniforme
deselerasjoner

Preterminalt
CTG

Fravær av variabilitet < 2 slag/min eller reaktivitet med eller uten deselerasjoner eller bradycardi

I motsetning til antenatal CTG kan fravær av akselerasjoner være normalt i aktiv fødsel og vektlegges ikke i klassifiseringen dersom
variabiliteten er normal.

CTG deles i 4 klasser

1. Normal
2. Avvikende
3. Patologisk
4. Preterminalt

To eller flere avvikende parametere gir en patologisk CTG!
Ved evaluering av CTG og planlegging av den videre håndtering av fødselen, må hele den kliniske fødesituasjonen vurderes. Ved
evaluering av CTG bør lege/jordmor regelmessig dokumentere hvilken CTG-klasse det aktuelle CTG tilhører.

Intrapartum-CTG er tilstrekkelig for vurdering av fosteret tilstand under fødselen, dersom CTG er normalt eller preterminalt. Avvikende
og patologisk CTG kan forekomme hos ikke-hypoksiske og hypoksiske fostre. Skaff tilleggsinformasjon, som vaginal eksplorasjon
som gir reaktivitets tegn (akselerasjon)12 eller bruk tilleggsmetoder som skalpblodprøver eller ST- analyse (se senere).

Ved patologisk CTG eller ved mistanke om patologisk CTG, bør lege være til stede på fødestuen jevnlig (ca. hvert 20 min) for å
vurdere CTG-mønsterets utvikling sammen med jordmor. Ved patologisk CTG i trykketiden bør lege sammen med jordmor vurdere
utviklingen fortløpende.

Bruk av medikamenter og påvirkning av CTG-mønster

a. Steroider (f. eks bruk for lungemodning) gir nedsatt variabilitet opp til 72 timer etter avsluttet steroidbehandling13

b. Magnesiumdrypp, β-blokker, opioide analgetika gir nedsatt variabilitet14,15

c. β-reseptoragonist kan gi takykardi16

d. Opioide analgetika kan gi et ”pseudosinusoidalt” mønster. Samme mønster er observert hvis fosteret sutter på tommel. I de situasjonene er

mønsteret kortvarig og veksler mellom perioder med normal CTG17

CTG når fosteret er under 30-32 uker
Registrering kan være teknisk vanskelig, men anbefales utført når barnet antas å ville være levedyktig ved fødsel. CTG-mønsteret
bedømmes etter de vanlige kriterier.



Bemerk

Basalfrekvensen er høyere (inntil 160 spm) jo kortere svangerskapet er kommet18

Variabiliteten kan være redusert, og er enda mer påvirket hvis medikamenter er i bruk19

Akselerasjoner defineres som 10 slags økning som varer i 10 sekunder. Deselerasjoner defineres som 10 slags tap som varer i 10 sekunder15

Fosterskalpblodanalyse (I)
Ved mistanke om fosterhypoksi under fødsel (avvikende/patologisk CTG ), kan fosterskalpblodanalyse utføres for å få
tilleggsopplysninger om tilstanden til fosteret. Metoden ble introdusert på 1960-tallet, og er basert på pH-analyse av fosterskalpblod20.
I den senere tid har en utviklet ” bedside tests ” for å måle laktat i fosterskalpblod. Det trengs mindre blod, og en får raskere og flere
svar. En kan enten måle skalp-pH eller skalp-laktat. Metodene er likeverdige21.

Evidens for intrapartum-CTG + skalpblodprøve:
Det fins en RKS fra 1979 med totalt 695 kvinner i fødsel som sammenlignet CTG versus CTG + skalpblodprøver. De fant ingen
forskjell i neonatal utfall mellom de to metodene22.
Det foreligger to RKS som sammenligner de to metodene å ta skalpprøve på21,23. Den største RKS som testet skalp-laktat (n=1496)
versus skalp–pH (n=1496) fant ikke noen signifikant forskjell verken i moderat acidemi eller metabolsk acidose i navlesnor23.
Metabolsk acidoserate var 3,2 % i laktatgruppen og 3,6 % i pH-gruppen (RR 0,91, 95 % CI 0,61 to 1,36). Det var signifikant forskjell i
antallet mislykkete forsøk med skalp-pH versus skalp-laktat.
Det er for lite forskning til å trekke en endelig konklusjon for praksis. Inntil videre foreslår vi at skalpblodprøve tas ved patologisk CTG
(IV).

Fosterskalpprøveprosedyre
Hvis det foreligger patologisk CTG, bør det initialt tas skalpprøve innen 60 min. I noen tilfeller bør skalpblodprøve vurderes ved
avvikende CTG. Hvor hyppig prøven bør gjentas, er avhengig av verdien og CTG-mønsteret. Hvis laktatverdien er normal og
patologisk CTG- mønster er uendret, bør ny laktatprøve tas innen 60 min (IV). Analysesvar må vurderes sammen med CTG-
forandringer, framgang i fødselen og annen klinisk informasjon.
Dersom det er langvarig bradykardi, eller rask forverring av en patologisk CTG, bør en ikke bruke tiden på blodprøvetaking.
Ulemper med metoden

a. Det er en invasiv metode
b. Der er ikke kontinuerlig overvåking, hvor det ofte trengs flere skalpblodprøver

c. Selv med klar protokoll, viste det seg at en tar for mange prøver uten indikasjon og tar samtidig ikke prøver når det er indikasjon24,25. Det fins ingen
studie som har testet en protokoll slik at det kan anbefales når, hvor ofte og maksimalt antall skalpblodprøver som bør tas under en fødsel

d. Det er tidkrevende26

Tolking av analyseverdier (III)
Tabell 3

pH ≥ 7,25 Laktat ≤ 4,2 Normal

pH 7,21-
7,24

Laktat 4,2-
4,7

Preacidotisk, ny prøve etter 15-30 min., eller vurder forløsning om det har vært raskt fall siden siste
prøve

pH ≤ 7,20 Laktat > 4,8 Acidotisk/patologisk. Rask forløsning iverksettes

Ved patologisk CTG eller ved mistanke om patologisk CTG bør lege være til stede på fødestuen jevnlig (ca. hvert 20 min) for å
vurdere CTG-mønsterets utvikling sammen med jordmor. Ved patologisk CTG i trykketiden bør lege sammen med jordmor kontinuerlig
vurdere utviklingen.

Hvis det er indikasjon for forløsning på truende asfyksi bør barnet fødes innen 20 min. Lege/jordmor bør regelmessig dokumentere når
det ble tatt skalpblodprøven og hva verdien var.

Kontraindikasjoner mot føtal blodprøve

Maternell infeksjoner som: HIV eller hepatitt
Risiko for blødningstendens hos fosteret (hemofili, trombocytopeni)
Prematuritet (< 34 uker)

CTG + ST-analyse av foster-EKG ”STAN”(Ia)
Innvendig CTG-registrering med automatisk analyse av foster-EKG (ST-intervallet). ST-intervallet i fosterets EKG gir informasjon om
"oksygeneringen" i hjertet. Ved å analysere fosterets EKG i tillegg til CTG, øker spesifisiteten av overvåkingen, det vil si at en får
bedre tolking av unormale CTG-mønstre. Siden det brukes intern elektrode, må fosterhinner være brutt.



Evidens for intrapartum CTG + ST-analyse av foster-EKG:
For CTG kombinert med ST-analyse av foster-EKG foreligger det en rekke observasjonsstudier27-32 og 5 RKS13-17. Cochrane
metaanalyse av de fem RKS med 15 338 fødsler viser at bruk av CTG+ST-analyse ikke gir signifikant forskjell i antallet barn med
metabolske acidose RR 0,78 (95 % CI 0,44-1,37), data fra 14 574 nyfødte. Det vises en signifikant reduksjon i vaginale operative
forløsninger RR 0,90 (95 % CI 0,81- 0,98), reduksjon i behovet for skalpblodprøver RR 0,61(95 % CI 0,41-0,91) og reduksjon i antallet
barn overflyttet til neonatal avdeling RR 0,89 (95 % CI 0,81- 0,99). Cochrane konkluderer at det er moderat evidens for bruk av STAN
når kontinuerlig fosterovervåkning er indisert33.

Prosedyre med STAN-overvåking
STAN-systemet analyserer automatisk ST-endringene i foster-EKG slik at en får informasjon om det foreligger T/QRS-
basislinjestigning (ST-stigning) eller bifasiske ST (ST-senkning). En T/QRS-kvote angis med et kryss i registreringen. Et kryss
representerer 30 pulsasjoner hvor apparatet regner ut gjennomsnittlig T/QRS-kvote.

T/QRS-basislinjestigning kan være

Kortvarige (innen 10 min): Episodiske T/QRS stigninger eller
Langvarige (over 10 min): Basislinjestigninger

Bifasisk ST-hendelser
ST-depresjon med komponent av ST-segmentet under EKG basislinje (2 eller 3). En bifasisk hendelse inneholder tre påfølgende (eller
maksimum en uten) kryss som er merket; 2 eller 3. Antall bifasiske hendelser vil fremkomme i hendelsesloggen.

Vilkår for å bruke STAN-overvåkning er

Foster ≥ 36 uker
Kvinnen er i aktiv fødsel
Fostervannet må ha gått spontant eller det er gjort amniotomi
Ingen kontraindikasjon for skalpelektrode (mor med hepatitt B og C, HIV)
Fødselen er i åpningsstadiet, eller senest i 2. Stadium(før start av trykking)

Ved starten av ST-analyse

Klassifiser CTG
Sjekk om fosteret er reaktivt (akselerasjon ved tilkobling av skalpelektrode/palpasjon)
Sjekk signalkvalitet
Kontroller at foster-EKG ser normal ut (se signalfeltet EKG-komplekser)
Sjekk loggen for hvilket tidspunkt basislinje T/QRS er bestemt
Sørg for god riregistrering
Ved preterminal CTG er det alltid indisert umiddelbar forløsning, med eller uten ST-hendelse
Total klinisk vurdering er alltid det viktigste!

CTG klassifiseres først etter FIGO-kriterier (se CTG tabell 2) i 4 klasser

1. Normal
2. Avvikende
3. Patologisk
4. Preterminal

Ved ST-hendelser skal disse vurderes i forhold til aktuell CTG-klasse. Hvilke ST-hendelser som krever tiltak eller forløsning
fremkommer i tabell 3.

Tabell 3

*Om CTG er normal: se bort fra eventuelle ST-hendelser.
*Om CTG er preterminal: Forløs umiddelbart, mer informasjon trengs ikke.
*Om CTG er avvikende eller patologisk, bruker en retningslinjer for ST-analyse.



Lege/jordmor bør regelmessig dokumentere på CTG/STAN-registreringen hvilken klasse det aktuelle CTG tilhører. Når lege blir tilkalt
for å vurdere CTG underveis i fødselsforløpet bør vedkommende signere og definere CTG/STAN-registreringen klasse. Hvis
signifikante ST- hendelser forekommer sammen med avvikende/patologisk CTG, bør også typen av tiltak dokumenteres.

Om retningslinjene CTG + ST tilsier tiltak, skal det i åpningsfasen enten være fysiologiske tiltak som vil behandle årsaken til
hypoksiutviklingen (for eksempel hyperton uterus med eller uten stimulering, feber hos mor, hypotoni hos mor), eller hvis det ikke finnes
noen årsak som kan behandles, bør en helst forløse innen 20 minutter. Likedan dersom tiltaket ikke raskt fører til forbedring av CTG.

Viktige moment ved bruk av ST-analyse

Det er viktig å koble pasienten til STAN-overvåking tidlig i fødselsforløpet, før fosteret har redusert eller mistet ressurser under
hypoksiutviklingen. Et foster som har vært utsatt for hypoksi viser mindre utalte reaksjoner ved nytilkommet hypoksiepisode, da de har nedsatt evne til å
forsvare seg
Ved patologisk CTG og normal ST, ved starten av registrering: Obs. usikker ressursstatus hos fosteret. Søk mulige tilleggsopplysninger (sjekk
for reaktivitet, eventuelt ta skalpprøve). Tett oppfølging anbefales ut i fra CTG-forandringer. Hvis signifikant ST-melding tilkommer bør en ikke forvente
at det kommer flere, da ressursene kan være reduserte og ut i fra klinikken bør en planlegge tid før forløsningen
Ved forverring av et patologisk CTG-mønster til et annet patologisk CTG-mønster, uten ST-hendelser: Det anbefales tett oppfølging. Pass
spesielt på om variabiliteten reduseres ytterligere. Det er alltid vanskeligere å se noe som forsvinner enn noe som oppstår, derfor er det viktig å
kommunisere med flere kollegaer for å ikke å overse overgang til preterminal CTG uten ST-hendelse
Feber hos mor. En kasuskontrollstudie har sett på bruken av STAN hos pasienter med feber, versus uten feber. Det var ingen forskjell mellom
gruppene. Man foreslår å bruke ST-analyse hos kvinner med feber, etter vanlige STAN-retningslinjer(34)
Ved mistanke om klinisk chorioamnionitt er det viktig å huske at fosterets ressurser kan bli brukt opp på å forsvare seg mot pågående
infeksjon/inflammasjon, og dermed kan ST-hendelse mangle. I en slik situasjon må en være spesielt oppmerksom på tidsfaktoren, endringer i CTG-
mønsteret (obs. preterminalt mønster) og fødselsforløpet. Det foreligger ingen studier som har sett på bruken av STAN i denne pasientgruppen
Antall bifasiske ST-hendelser som skal inngå i vurderingen bør være knyttet til det aktuelle CTG-mønstret
Krav til god signalkvalitet: 10 kryss på 10 min. og maks 4 min. uten kryss

Ved patologisk CTG eller ved mistanke om patologisk CTG bør lege være til stede i fødestuen jevnlig (ca. hvert 20 min) for å vurdere
CTG-mønstrets utvikling sammen med jordmor. Ved patologisk CTG i trykketiden bør lege sammen med jordmor kontinuerlig vurdere
utviklingen.

Indikasjon for tiltak eller forløsning
Patologisk CTG uten ST-hendelser

Åpningstid: STAN-retningslinjer
Andre stadiet (10 cm) med patologisk CTG: Barnet bør bli født innen 90 min, (innen 60 min. aktiv trykking), og en bør starte forløsning etter 60 min!

Avvikende/patologisk CTG + ST-hendelse

Åpningstid: 20 minutter: Tiltaket skal forbedre CTG innen 20 min, hvis ikke CTG bedrer seg, - forløsning!
Fra full åpning (10 cm): Forløsning straks/i trykketiden; umiddelbart
Preterminal CTG i åpningsfasen og utdrivningsfasen: Umiddelbar forløsning

Sjekkliste/oppsummering

Hva slags risiko har pasienten?
Tekniske karakteristika

20 min lang, god signalkvalitet?
Ekstern CTG? US1/US2(US2 for tvillinger og adipøse pasienter)
Intern CTG?

Se på
Riene: frekvens/varighet, typer, basaltonus (maks 5/10 min)
Frekvensen: minst 10 min, og tid mellom riene
Variabiliteten: over 40 min/60 min
Akselerasjoner: til stede for å definere normal CTG
Deselerasjoner: uniforme (tidlige, sene), variable (ukompliserte, kompliserte)

CTG klassifiseres som

Normal
Avvikende
Patologisk
Preterminal

Forandrer CTG seg over tid: Fra et patologisk mønster til et annen patologisk mønster? Fra patologisk til preterminalt? Skaff
mulig tilleggsinformasjon.  

Tiltak



Fysiologiske tiltak
Stoppe oksytocin, gi ridempende medikamenter (for eksempel Atosiban 6,75 mg (0,9ml) injiseres intravenøst over 1 min.), gi
intravenøs væske til mor, gi febernedsettende hvis feber, stillingsendring eller forløsning.

Evalueringstiltak
Skalpblodprøve

Tid
Foreligger forløsningsindikasjon på grunn av truende asfyksi - forløs raskt

CTG + ST+analyse er den best dokumenterte metoden for å oppdage truende asfyksi, og den anbefales til bruk fødeavdelinger som
har god nok beredskap til å utføre operativ forløsning (keisersnitt) innen 20 min.

Det bør være prosedyrer som sikrer at det kvitteres på CTG/STAN-registreringer.
Avdelingene bør ha en strategi for langtidslagring av CTG/STAN-registreringer. Dessuten bør alle fødeinstitusjoner ha regelmessig
undervisning om elektronisk fosterovervåking for å redusere faren for feiltolking35.

Avnavling og syre-base prøver fra navlesnor
Etter fødsel foretas avnavling. Imidlertid er det to hensyn som skal tas

1. Hensyn til barnet: Det beste for nyfødte foretrekkes, ”sen avnavling” dvs. mellom 1-3 min.36 (I)

2. Hensyn til objektiv vurdering av forekomst av hypoksi under fødsel: Det krever at syre-base prøver tas umiddelbart1,37 (II)

Ved sen avnavling tilføres nyfødte mer blod fra placenta i løpet av de første minuttene etter fødselen. Sen avnavling for termin-barn
resulterer i høyere jern og serum ferritinverdier ved fire til seks måneders alder38. Hos preterme barn har sen avnavling vist å ha
fordeler i form av redusert risiko for intraventrikulær blødning samt redusert risiko for blodtransfusjon på grunn av anemi eller
hypotensjon39. Ingen studier har evaluert effekten av kognitive funksjoner eller tap av stamceller. En nylig publisert RKS viste at
melking av navlesnor hos terminbarn, ved tidligavnavling, resulterer i tilsvarende økning i jernet og ferritinverdier ved 6 ukers alder40.

Syre-base analyse fra navlearterie er det mest objektive parameteren en har til å vurdere om fosteret har vært utsatt for hypoksi under
fødselen.

Nytteverdi av syre-base analyse av navlesnor er

En får objektiv og målbar informasjon om den nyfødte var utsatt for hypoksi under fødselen, og en kan gi barnelegene bedre informasjon om det
nyfødte barnet
En kan gi foreldrene bedre informasjon
Svært viktig for kvalitetskontroll og kvalitetssikring av fødselshjelpen
Viktig i klagesaker for å avklare om skaden skyldes hypoksi under fødsel
Viktig for forsking og publisering av data innen fødselshjelp

Indikasjon for umiddelbar avnavling

Sykt barn som trenger umiddelbar hjelp fra barnelege.
Mor med antistoffer oppdaget i svangerskapet (Rhesus eller trombocytt)
Etter forløsning av tvilling 1

Prosedyre for umiddelbar avnavling/utførelse av syre–baseprøver

Gjør klar to fullhepariniserte sprøyter med spiss og propp (gjerne merket henholdsvis arterie og vene)
Klem av navlesnoren umiddelbart med tre peanger (to til avnavlning og en til prøvetaking)
En blodprøve (minimum 0,5 ml) tas både fra navlearterie og navlevene
Fjern spiss, fjern luft så fort som mulig, sett på kork, og bland deretter godt i 15-20 sek. Slik at heparin kan fordele seg i hele sprøyten. Når prøven er
opptrukket må den analyseres innen 10 min.
Det er viktig å ha prøve fra både navlearterie og navlevene

Prosedyre for sen avnavling (etter 1 min)/utførelse av syre-baseprøver

Før avnavling bør barnet legges lavere enn placentas nivå for å kunne gjøre nytte av blodet fra placenta
Gjør klar to fullhepariniserte sprøyter med spiss og propp (gjerne merket henholdsvis arterie og vene) samt tørre kompresser
Jordmor eller barnepleier klemmer lett av navlesnor med en gang barnet er født. Legg en slynge på snora for å få stase raskest mulig.
En blodprøve (minimum 0,5ml) tas både fra navlearterie og navlevene
Fjern spiss, fjern luft så fort som mulig, sett på kork, og deretter bland godt i 15-20 sek. slik at heparin kan fordele seg i hele sprøyten. Når prøven er tatt
må den analyseres innen 10 min.
Det er viktig å ta prøve fra både navlearterie og navlevene



OBS. Dersom mor er HIV-, hepatitt B- eller hepatitt C-positiv skal syre-base tas etter barnet er avnavlet for å redusere smitterisiko fra
mor til barn.

Beregning av Base Deficit (Base Excess) i syre-base
Bestemmelse av base deficit (BD) står sentralt i vurderingen om et foster har utviklet en metabolsk acidose ved fødsel. BD er et
parameter som ikke måles direkte i blodprøvene, men er kalkuleres av syre-base apparater ut i fra målt pH og pCO2. Det finnes ulike

algoritmer for beregning og BD som vil kunne variere 1-2 mmol41 for en gitt pH og pCO2, avhengig av hvilken algoritme som syre-

base apparatet bruker42.

For nyfødte blir det anbefalt å beregne BD i ekstracellulærrommet (BDecf). I litteraturen blir Siggaard Andersens algoritme for
beregning av BDecf anbefalt. Sjekk hvilken algoritme ditt syre-baseapparat bruker for beregning av BDecf, ellers kan du finne Siggaard
Andersens algoritme på NGF nettsider.

Apparater kan også måle feil pH eller pCO2
43.

Tolking av syrebase prøver44 (II)
For at en skal være sikker på at prøvene er fra arterie og vene må

pH være 0,02 lavere i navlearterie enn i navlevene
og

pCO2 være > 0,7 kPa høyere i navlearterie enn i navlevene

pCO2 kan ikke være under 2,9 kPa

Etter at en har fått resultatene fra begge navlekarene bør det sjekkes i prosentilskjema om pCO2 ligger innen forventet range, for

denne spesifikke pH. Prosentilskjema er publisert44. Det kan lastes ned fra NGF nettsider (pdf).

Fortolkning

A. umbilicalis pH < 7,00 og BD ≥ 12 mmol/L Metabolsk acidose
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Intrauterin veksthemming (revidert 2016)
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Anbefalinger
Ultralyd måling av fosterets hode, abdomen og femurlengde bør brukes for å estimere fostervekt og bedømme vekst der det foreligger identifiserte
risikofaktorer for eller mistanke om veksthemning (sterk anbefaling). Dopplerundersøkelse av umbilikalarterien bør benyttes for å diagnostisere
placentasvikt som årsak til intrauterin veksthemning og som veiledning av klinisk håndtering (sterk anbefaling)
Det bør gjøres en helhetsvurdering der mors tilstand, fosterets alder, vekt og vekst, fostervannsmengde, CTG med korttidsvariabilitet (STV) og
dopplerevaluering inngår (sterk anbefaling)
Forløsning bør vurderes ved opphørt (34 uker) eller reversert (32 uker) endediastolisk blodstrøm i arteria umbilicalis (ARED) (sterk anbefaling)

Gi kortikosteroider betametason(Celeston Chronodose®) til mor der forløsning planlegges ≤ uke 33+6 (sterk anbefaling)
Gi magnesium sulfat ved preterm fødsel ≤ uke 31+6? (forslag)

mailto:cathrine.ebbing@helse-bergen.no


Gi profylaktisk behandling med lavdose acetylsalisylsyre fra tidlig i svangerskapet fra 12. svangerskapsuke der det foreligger moderat til høy risiko for
preeklampsi (anbefaling)

Litteratursøk Pyramidesøk, UpToDate, The Cochrane Library, National guideline clearinghouse, Clinical guidelines (amerikanske),
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (britiske retningslinjer), Clinical guidelines (canadiske), danske retningslinjer (Dansk
Selskab for Obstetrik og Gynækologi), Pubmed.

Definisjoner
AGA (appropriate for gestational age): estimert fostervekt (EFW) ved ultralyd biometri mellom 10-90 persentilen. SGA (small for
gestational age): EFW mindre enn forventet i forhold til svangerskapsalder (EFW <10 persentilen eller vektavvik> ÷ 14 %). IUGR
(intrauterine growth restriction, intrauterin veksthemning) innebærer avtagende vekst ved seriemålinger. Et foster kan være både AGA
og ha IUGR. Der en har mistanke om eller vist at det foreligger IUGR kan en bruke doppler av umbilikalarterien (UA) for å vurdere
placentasvikt som årsak til langsom vekst1. Man antar at ca ¼- ½ av fostre som er SGA er konstitusjonelt små og ikke IUGR. Det er
vesentlig å bruke adekvat referansemateriale for biometri og EFW i vurderingen2,3,4,5 og være klar over ultralydmetodens begrensning
ved estimering av foster vekt og vekst. Sikker gestasjonsalder er en forutsetning for vurdering av vekt og vekst.

Forekomst
10-15 % av alle svangerskap utredes for langsom fostervekst.

Etiologi og risikofaktorer IUGR
Både genetiske og miljøforhold er bestemmende for fosterets vekst. årsaksforholdene kan deles inn i føtale, placentære, maternelle,
ofte spiller flere faktorer inn.

Føtale: flerlinger, kromosomfeil, misdannelser, infeksjoner (toksoplasmose, rubella, cmV herpes simplex, syfilis).

Placentære: Unormal placentering, infarkter, unormalt navlesnorsfeste, blødning i svangerskapet.

Maternelle: preeklampsi, tidligere født barn med IUGR eller intrauterin død, kronisk sykdom hos mor (hypertensjon, kronisk obstruktiv
lungesykdom, kollagenoser, diabetes mellitus, trombofilier, nyresykdommer, anemi), medikamenter (cytostatika, steroider), høy
maternell alder (>40 år)6, mor født med lav fødselsvekt7 ernæringssvikt, uterine malformasjoner, røyking, rusmisbruk.

Det kan skilles mellom tidlig (<34 uker) og sen IUGR.

Komplikasjoner
Veksthemning er assosiert med økt risiko for perinatal sykdom og død, og kan ha konsekvenser for helsen på lang sikt. Også
nevrologisk utvikling synes å være påvirket ved veksthemning15.

Diagnostikk, oppfølging, behandling og profylakse
Diagnostikk
Mål
Avklare om det foreligger maternelle tilstander som kan behandles, om det foreligger et friskt SGA-foster eller et foster med IUGR, og
planlegge overvåking av svangerskapet, vurdere forberedende tiltak før (preterm) fødsel betametason (Celeston®). Magnesium sulfat
kan vurderes (se ”Truende for tidlig fødsel”).

Indikasjon
Identifisert risikofaktor (-er), lavt symfyse-fundusmål (SF-mål) ved svangerskapskontroll, eller at mor kjenner lite liv eller synes at
magen er liten. Mistanke om lite foster ved annen ultralydundersøkelse.

Lavt SF-mål henviser til at ett SF-mål etter uke 24 ligger nedenfor det grønne feltet på referansekurven på helsekort for gravide. Ved
manglende eller redusert vekst av SF-mål mellom to observasjoner bør kvinnen henvises til ultralydundersøkelse (anbefaling). SF-mål
metoden har stor intra- og interobserver variabilitet og lav sensitivitet (men bedre spesifisitet) for å identifisere SGA-fostre. Man skal
derfor ha lav terskel for å henvise til ultralyd8.

Med lite liv menes at mor kjenner mindre fosterbevegelser enn hun har gjort tidligere i svangerskapet. Ved betydelig og vedvarende
reduksjon i fosterbevegelser på tross av adekvat konsentrasjon om å kjenne etter, foreslås at fødeavdeling kontaktes for utredning av
kvinnen9,10. Det foreligger ikke tilstrekkelig evidens til å anbefale rutinemessig telling av fosterspark for å unngå intrauterin død i en
uselektert populasjon11,12.

Undersøkelser
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Anamnese, blodtrykk og urinundersøkelse og kontroll av gestasjonsalders bestemmelse
Føtal biometri og vurdering av vekst

Biometri: hodestørrelse (HC), abdominalomkrets (AC) og femurlengde (FL) og estimering av fostervekt (EFW) ved hjelp av formler13-15. Ved måling av biparietal diameter (BPD) og
middel abdominal diameter (MAD) kan en beregne vektavvik i prosent (10 persentilen = ÷ 14 % vektavvik, 5 persentilen: ÷ 20 % vektavvik 2,5 persentilen = ÷ 22 % vektavvik)

Vurdering av vekst: både et tidligere og det aktuelle vektestimatet inkluderes i vurderingen som derfor gir informasjon om vekst16

Ved identifiserte risikofaktorer foreslås doppler av arteria uterina (UtA) ved ca. svangerskapsuke 22-24. Ved normal UtA-doppler foreslås vekstkontroll i 3. trimester, ved patologisk
UtA-doppler foreslås monitorering med vekstkontroller og dopplerundersøkelser hver 4. uke eller oftere

Evaluering av fostervannsmengde (fostervanns index, amniotic fluid index (AFI) eller dypeste vertikale lomme (DVP)), fosteraktivitet og fosteranatomi

anbefales. Det foreligger oligohydramnion når AFI < 5 cm eller DPV < 2 cm17. Ved anatomiske avvik, alvorlig tidlig IUGR eller polyhydramnion kan

undersøkelse av fosterets karyotype og infeksjons serologisk undersøkelse av kvinnen være indisert18

Dopplerundersøkelse av arteria umbilicalis (UA) anbefales. Dette bedrer presisjon ved diagnose av IUGR19, og klinisk håndtering veiledet av UA-

doppler reduserer antall intervensjoner (induksjon eller keisersnitt) og risiko for perinatal død1

Ved tidlig alvorlig IUGR foreslås monitorering med utvidet føto-maternell doppler evaluering (inkl. UA, arteria cerebri media (MCA), ductus venosus

(DV), vena umbilicalis20,21 (UV)) og CTG med korttidsvariabilitet (CTG STV)22 for å bestemme tidspunkt for forløsning. MCA-doppler har begrenset
prediktiv verdi i denne gruppen, mens endring i MCA-doppler til patologisk mønster kan være tegn på forverring av fosterets tilstand og tilsier tettere
kontroller.
Ved sen IUGR sees sjeldnere uttalte forandringer i UA og DV, mens MCA-Doppler og cerebro-placental ratio (MCA PI/UA PI), UtA-doppler,

fostervannsmengde og CTG med kortidsvariabilitet er nyttige i vurderingen av forløsningstidspunkt23-27.

Forslag til oppfølging og behandling avhengig av gestasjonsalder
Individuell vurdering der en sammenholder all informasjon om maternell co-morbiditet, risikofaktorer, tidligere funn, gestasjonsalder og
utvikling over tid anbefales og er bestemmende for svangerskapets prognose. Dagens forståelse foreslår forløsning dersom testingen
tyder på at risiko for fosterdød overskrider risiko for neonatal død (død som følge av prematuritet). Mellom gestasjonsuke 26-29 betyr
hver dag intrauterint bedret overlevelse med 1-2 %20. Ved preterm fødsel før uke 33+6 anbefales betametason (Celeston®) 12 mg
intramuskulært i 2 dager for å fremme lungemodning og redusere neonatal død og sykelighet28. Magnesiumsulfat gitt før preterm
fødsel er vist å ha nevroprotektiv effekt; færre barn får cerebral parese. Det er fortsatt usikkerhet om optimalt behandlingsregime
(dose og terapeutisk vindu), og effekten på veksthemmete fostre spesielt er ikke klarlagt29.

Tabellen er et forslag til håndtering av IUGR svangerskap i forhold til gestasjonsalder, men individuell tilpasning må alltid gjøres. Ved
tidlig og alvorlig veksthemning bør ivaretakelse skje av lege med fostermedisinsk kompetanse og i avdeling med neonatal intensiv
medisinsk service.

Uke 24+0-33+6 Uke 34-36+6 Uke >37

AU PI og MCA PI normal:

Vekst- og dopplerbedømming etter to uker

Ved alvorlig veksthemming med normal
doppler bør kvinnen henvises til
fostermedisinsk undersøkelse

AU PI og MCA PI normal:

Vekst- og dopplerbedømming
etter to uker

AU PI normal:

Kontroller MCA-doppler, fostervannsmengde og
CTG med STV

Hvis MCA PI<5 persentilen, CPR<1 og/eller
unormal CTG med STV vurder forløsning

Forløsning vurderes ved EFW <5 persentilen
(induseres innen svangerskapsuke 40+224,26), eller
oligohydramnion eller avflatet vekst (<10-
persentilen, eller økende vektavvik). Ved fortsatt
observasjon er tett oppfølging indisert11

AU PI >95 persentilen:

Ivaretakelse i samråd med fostermedisinsk
seksjon

Utvidet føto-maternell doppler- evaluering,
fostervannsmengde og CTG med STV

Hvis STV ≤3,0 ms vurder forløsning

AU PI >95 persentilen:

Kontroller MCA-doppler,
fostervannsmengde og CTG:

Hvis normal – kontroll etter en
uke

Hvis MCA PI<5 persentilen eller
CPR <1.0 og/eller
oligohydramnion: Utvidet føto-
maternell dopplerevaluering og
CTG med STV to ganger per
uke

AU PI >95 persentilen:

Kontroller MCA-doppler, fostervannsmengde, og
CTG

Forløsning vurderes ved MCA PI <5 persentilen
eller CPR <1 og/eller oligohydramnion eller
unormal CTG STV



Vurder forløsning dersom utvidet
dopplerundersøkelse eller CTG
ikke er normal

AU ARED:

Utvidet føto-maternell doppler- evaluering
daglig - hver 2.-3. dag og CTG med STV

Betametason 12 mg intra-muskulært i to
dager. Ved absent/reversert A-bølge i DV, UV
pulsasjoner, eller STV ≤3.0 ms vurder snarlig
forløsning. Vurder å gi magnesiumsulfat for
nevroproteksjon (<31+6 uker)

AU ARED:

CTG overvåking og snarlig
forløsning

Ved bortfall av blodstrøm i
diastolen (AED), CTG
overvåkning, vurder forløsning

AU ARED (uvanlig etter uke 37):

CTG overvåking og snarlig forløsning

Absolutte forløsningsindikasjoner ved IUGR
CTG-forandringer som: pre-terminalt mønster, kompliserte variable eller uniforme sene deselerasjoner, STV ≤ <3,0 ms22

Patologisk DV-doppler (reversert eller opphørt blodstrøm i A-bølgen) hos foster etter 26-28 uke30

UA-Doppler med reversert blodstrøm i diastole (ARED) etter uke 32, bortfall av diastolisk blodstrøm i UA (AED) etter uke 3431,32

Ved EFW ≤400 og gestasjonsalder < 26 uker bør en i samråd med kvinnen, hennes partner og neonataloger diskutere avventende holdning og vaginal
forløsning
Estimert fostervekt < 5 persentilen og sikker gestasjonsalder ≥ 40+2 uker

Forløsningsmetode
Fra uke 34-36 uker kan foster med unormal UA PI, men bevart positiv diastolisk blodstrøm forsøksvis forløses vaginalt med adekvat overvåkning,
dersom maternell historie og føtal tilstand tillater det. Oligohydramnion og endring i MCA, CPR eller patologisk UtA medfører større risiko for

asfyksitegn og akutt keisersnitt23,27,33

Ved UA ARED før 34 uke forløsning vanligvis med keisersnitt

Gjentagelsesrisiko og profylakse
Ved veksthemning foreslås patologisk undersøkelse av placenta. Det er økt risiko for gjentakelse av veksthemning i et påfølgende
svangerskap34. Planlegging av neste svangerskap anbefales med eventuell utredning av kvinnen, og tidlig datering av et nytt
svangerskap med ultralyd foreslås35,36. Monitorering med vekstevaluering og Doppler foreslås. Kontroll intervallet er avhengig av
resultater av vekst og Doppler undersøkelse i uke 22-24 og det kliniske bildet. Ved høy eller moderat risiko for preeklampsi utvikling
anbefales lavdose aspirin (75 mg per os daglig) fra 12. svangerskapsuke da dette reduserer risiko for utvikling av preeklampsi og
IUGR37

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi (Pasientinformasjon 2016)
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Sammendrag av anbefalinger
Reduksjon av risiko for hypertensive svangerskapskomplikasjoner
Anbefal kvinner med høy risiko for preeklampsi (slik som tidligere gjennomgått preeklampsi med start før 34-36 uker) inntak av 75 mg
acetylsalisylsyre per os fra 12 uker til fødsel. Gravide med SLE og fosfolipidantistoffer eller antifosfolipidsyndrom anbefales
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lavmolekylært heparin i tillegg (se aktuelt kapittel).

Kvinner med kronisk hypertensjon
Mål: Hold blodtrykket lavere enn 150/100 mmHg i svangerskapet.
Ikke bruk angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitorer eller angiotensin II reseptor-blokkere i svangerskapet pga. risiko for føtale
misdannelser.

Blodtrykksbehandling ved moderat og alvorlig preeklampsi
Ved BT ≥150/100 mmHg er det indikasjon for blodtrykksbehandling. Hensikten er å unngå maternelle komplikasjoner som
hjerneblødning, hypertensiv encephalopati og kramper (Ia)1. Målet er ikke en normalisering av blodtrykket, men diastoliske verdier rundt
80-100 mmHg og systoliske verdier <150 mmHg. Høyt systolisk trykk øker risikoen for hjerneblødning2.

Ved eklampsi eller alvorlig preeklampsi
Støtdose med MgSO4, deretter 24 timers vedlikeholdsdose med MgSO4. Halv dose ved truende eklampsi sammenlignet med
eklampsivedlikeholdsdose.

Postpartumoppfølging
Blodtrykkskontroll av alle kvinner som har gjennomgått preeklampsi. Informer kvinner med gjennomgått preeklampsi om økt risiko for
hypertensjon i et nytt svangerskap, spesielt dersom de har hatt alvorlig preeklampsi, HELLP, eklampsi og/eller forløsning før uke 34.

Søkestrategi
Ikke-systematisk søk og oppdatering av forrige veileder. Oppdateringer er gjort ut fra forfatternes erfaring fra klinisk arbeid og
forskning og ved bruk av “Pyramidesøk” via Helsebiblioteket med oppslagsverkene ”Up to date“, ”Best Practice“, samt NICE
guidelines.

Definisjoner1-3

Kronisk hypertensjon
Kjent hypertensjon før svangerskapet eller vedvarende BT (blodtrykk) ≥140 mmHg systolisk og/eller ≥90 mmHg før 20.
svangerskapsuke. ”Superimposed” preeklampsi diagnostiseres dersom pasienten i tillegg får proteinuri (uten kjent nyresykdom).

Svangerskapshypertensjon
Vedvarende BT ≥140 mmHg systolisk og/eller ≥90 mmHg diastolisk som inntrer etter 20. svangerskapsuke. Ikke proteinuri. BT normalt innen 12 uker
etter fødselen. Svangerskapshypertensjon kan utvikles til preeklampsi

Preeklampsi
Vedvarende BT ≥140 mmHg systolisk og/eller ≥90 mmHg diastolisk som oppstår etter 20. svangerskapsuke, og proteinuri ≥0.3 g per 24 timer eller
total protein/kreatinin ratio >0.3 (eller ≥ +1 på urin stix ved minimum to målinger)
I meget sjeldne tilfeller, slik som ved mola hydatidosa, kan preeklampsi debutere tidligere i svangerskapet

Alvorlig preeklampsi (preeklampsi samt tillegg av en eller flere av følgende funn/symptomer)

Tilstedeværelse av kliniske symptomer: Smerter i epigastriet, uvelhet, kraftig hodepine og/eller andre cerebrale symptomer (irritabilitet,
synsforstyrrelser, hyperrefleksi), raskt økende ødemer, lungeødem (dyspne, cyanose)
Eklampsi
Vedvarende BT≥160/110 mmHg
Laboratorieprøver: proteinuri ≥3 g per 24 timer, konsentrert urin med oliguri (<500 ml/24 timer), raskt fallende trombocytter, tegn på mikroangiopatisk
hemolytisk anemi (økende LD, fallende haptoglobin), forhøyede leverenzymer (partiell eller komplett HELLP-utvikling)

HELLP-syndrom
Hemolysis - Elevated Liver enzymes - Low Platelets
Hemolyse påvises ved lav haptoglobin i serum (<0.2 g/l) og forhøyet bilirubin og/eller LD
Leveraffeksjonen påvises ved forhøyet ASAT, ALAT og LD

Lave (gjentatte) trombocytter: <100 x 109/L

Eklampsi
Generelle kramper som opptrer under svangerskap, fødsel eller de første syv dager etter fødsel, der det samtidig foreligger preeklampsi eller
svangerskapshypertensjon (alle alvorlighetsgrader) uten at det foreligger andre nevrologiske årsaker til krampene

Forekomst1-4

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner sees hos 8-10 % av alle gravide i Norge:
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Kronisk hypertensjon: 1-2 %
Svangerskapshypertensjon: 4-5 %
Preeklampsi: 3-4 %
Eklampsi: Insidens 5/10.000 fødsler. Eklampsi kan opptre tidlig i svangerskapet (ved mola hydatidosa), men de aller fleste tilfeller
sees i siste del av graviditeten hos pasienter med alvorlig preeklampsi. 40 % av eklampsitilfellene skjer før fødselen, 30 % intrapartum,
og 30 % postpartum. Eklampsi intra- og postpartum forekommer oftest ved termin, mens eklampsi antepartum opptrer oftest før
svangerskapsuke 37.

Etiologi/patogenese2,3

Preeklampsi er en sykdom som forutsetter tilstedeværelse av placentært vev, men der maternell predisposisjon også spiller en
vesentlig rolle. Hos en del, men ikke alle, foreligger det en mangelfull utvikling av den maternoplacentære sirkulasjon (spiralarteriene).
Sentralt i utviklingen av de maternelle symptomene står en økt systemisk inflammasjon med vaskulær (endotelial) dysfunksjon. En
rekke organer påvirkes i varierende grad.

Det er mye som tyder på at tidlig innsettende preeklampsi (forløsning <34-36 svangerskapsuker) og sent innsettende preeeklampsi kan
ha forskjellig patofysiologi. Den tidlig innsettende preeklampsi preges i større grad av placentær insuffisiens. Føtal tilveksthemning
sees derfor oftere ved tidlig innsettende preeklampsi.

Kronisk hypertensjon kan være essensiell eller sekundær, særlig sekundært til nyresykdom.

Årsak til eklamptiske anfall er ikke kjent, men en teori er at de cerebrovaskulære forandringene er de samme som ved hypertensiv
encephalopati5. Dette inkluderer tap av autoreguleringen av den cerebrale blodstrømmen med påfølgende hyperperfusjon og utvikling
av cerebralt ødem. Årsaken kan være den raske blodtrykkstigningen. Med avansert CT-apparatur kan cerebrale forandringer sees i ca
50 % av tilfellene. EEG er ofte patologisk de første dager etter eklampsianfall, men vil som regel normaliseres etter noen uker.

Risikofaktorer2,3,6

Økt risiko for preeklampsi sees ved

Førstegangsfødende
Flerlingsvangerskap
Tidligere gjennomgått preeklampsi (spesielt dersom oppstått < 34 uker)
Tidligere gjennomgått alvorlig preeklampsi og/eller prematurt forløst pga. preeklampsi
Alder >40 år
Kronisk hypertensjon
Nyresykdom
Diabetes mellitus, også svangerskapsdiabetes
Bindevevssykdommer (spesielt SLE)
Antifosfolipidsyndromer (positiv lupus antikoagulant og/eller cardiolipin antistoff og klinisk anamnese)
Høy kroppsmasseindeks (lineært økende risiko fra KMI ≥26)
Familiehistorie med mor eller søster som har hatt preeklampsi
Vekstretardert foster (placentarsvikt)
Trombofili (klinisk er det ikke funnet kost-nytte-effektivt å screene for dette).
Notch/høy PI i arteria uterina gir økt risko for preeklampsi. Undersøkelsen har høy negativ prediktiv verdi slik at unødige undersøkelser i
spesialisthelsetjenesten kan reduseres med en normal test. Det er usikker helseøkonomisk gevinst av denne undersøkelsen. Gravide med høy risiko
for preeklampsi anbefales denne undersøkelsen, siden notch/høy PI kan være en faktor i en samlet vurdering
Lav konsentrasjon av PlGF (placenta growth factor) og høy sFlt1 (soluble Flt1) i den gravides blod fra andre trimester predikerer preeklampsi, spesielt
tidlig innsettende, og preeklampsi assosiert med vekstretardert foster. PlGF-konsentrasjonen har bedre prediksjonsevne enn de fleste klinske faktorer
nevnt over, men kost-nytte effekt er ukjent og er derfor ikke anbefalt som rutineanalyse i dag
Kombinasjoner av risikofaktorer gir bedre prediksjon av preeklampsi enn enkeltfaktorer alene. Likevel er anvendbarheten i praktisk klinisk arbeid
foreløpig begrenset, samt at den helseøkonomiske gevinst også her er uavklart

Diagnostikk2,3,7

Kliniske symptomer
Ved stigende blodtrykk (med eller uten proteinuri) skal en alltid vurdere kliniske symptomer som kan varsle om alvorlig
preeklampsiutvikling, slik som “dårlig form“, rask vektøkning/kliniske ødemer, (kraftig) hodepine, synsforstyrrelser, tungpust med trykk
for brystet, kvalme, oppkast, epigastriesmerter eller irritabilitet/uro. Tilstanden er uforutsigbar og kan utvikles til en alvorlig, livstruende
tilstand på kort tid, fra timer til dager. Tidlig innsettende preeklampsi er oftere assosiert med tilveksthemmet foster, men også sen
preeklampsi kan ha alvorlige maternelle og føtale konsekvenser, for eksempel ved eklampsiutvikling.

Eklampsiforvarsel
Svært mange (nesten 90 %) har kliniske symptomer (intens pannehodepine, men også kvalme, smerter i epigastriet, synsforstyrrelser,



irritabilitet eller uro) i tillegg til diagnostisert preeklampsi før de får eklampsianfall.

Kliniske tegn (objektive funn)
Preeklampsi diagnostiseres ved forhøyet BT og proteinuri som beskrevet under definisjoner. Preeklampsi gir klinisk et maternelt
syndrom (hypertensjon, proteinuri, ødem og aktivert koagulasjon) og i tillegg økt risiko for et føtalt syndrom (veksthemming,
fosterhypoksi, placentaløsning, intrauterin fosterdød og prematuritet). Ved sent innsettende preeklampsi dominerer oftest de
maternelle symptomer og funn, mens ved tidlig innsettende preeklampsi vil både de maternelle og føtal tegn sees i ulik grad. De føtale
tegn vil preges av placentasvikt med tilveksthemning og føtoplacentære sirkulasjonsendringer.

Differensialdiagnostikk2,3

Differensialdiagnoser til alvorlig preklampsi og HELLP-syndrom kan være
Nyresykdom
Hepatitt (autoimmun og infeksiøs)
Gastroenteritt/gastritt/ulcus
Gallesykdom/pankreatitt
Forverring av SLE
Akutt fettlever i graviditet (AFLP)
Hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), trombocytopenier ved autoimmunitet
Appendisitt/andre årsaker til akutt abdomen
Migrene (dersom debuterer i svangerskapet)
Infeksjoner, særlig ved nyreaffeksjon (f eks Hantavirus, CMV, etc)

Det kan være vanskelig å vurdere om en pasient med kronisk hypertensjon også har utviklet preeklampsi (ca. 20 % risiko), særlig når
proteinuri i utgangspunktet er ledd i sykdomsbildet ved den kroniske hypertensjonen.

Ved diagnostisering av preeklampsi hos pasienter med proteinurisk nefropati (før 20 uker) og kronisk hypertensjon må diagnosen
preeklampsi basere seg på andre preeklamptiske tegn, som kliniske symptomer, placentær affeksjon (tilveksthemming), raskt stigende
blodtrykk, transaminasestigning og aktivering av hemostasen (fallende trombocytter etc).
Spesielt vanskelig er det å skille ”flare up” hos pasienter med nefropatisk SLE og (forverring av) preeklampsi. Rådføring med
regionsykehusets kvinneklinikk foreslås.

Differensialdiagnoser til eklampsi er epilepsi eller andre sykdommer som kan gi kramper (delirium, tumor cerebri, infeksjoner etc).

Oppfølging2,3,8

Ved preeklampsi henvises pasienten til fødeavdelingen. Ved lette former for preeklampsi kan poliklinisk oppfølging i
spesialisthelsetjenesten med få dagers kontrollintervall være aktuelt. Situasjonen kan endre seg på kort varsel, og innleggelse ved
fødeavdeling er nødvendig ved alvorlig preeklampsi for å redusere maternell og føtal morbiditet og å unngå mortalitet. Klinisk
kontinuitet i oppfølgingen er viktig, også etter innleggelse.

Undersøkelser ved erkjent preeklampsi
BT-målinger: hyppighet avhengig av klinisk vurdering
Proteinuri: stix, total protein/kreatinin ratio eller kvantitering per 24 timer (brukes nå lite, men har vært referansemetoden)
Blodprøver: Hb, trombocytter, ASAT/ALAT/LD, urinsyre, kreatinin

Ved alvorlig preeklampsi og HELLP anbefales i tillegg: albumin, INR, APTT, fibrinogen, D-Dimer, antitrombin og haptoglobin
Ved mistanke om akutt fettlever bør det tas tilleggsundersøkelser som: plasma-glukose, leukocytter, triglyserider og totalkolesterol

CTG, eventuelt med korttidsvariabilitet
Ultralyd: Føtometri (vurdere asymmetri, tilvekstvurdering) og biofysisk profil Dopplerundersøkelse (arteria umbilicalis, og evt. arteria cerebri media og

ductus venosus etter vurdering) (Ia)9,10

Klinisk vurdering av forløsningstidspunkt ved erkjent preeklampsi
Den eneste endelige behandlingen av de maternelle symptomene ved preeklampsi eller ved utvikling av HELLP-syndrom er forløsning.
Ved svært tidlig innsettende preeklampsi (før 28-30 uker) anbefales at forløsning diskuteres med regionens kvinneklinikk.

Svangerskapsvarighet <34 uker
Tilstanden vurderes fra dag til dag, og særlig ved uttalt prematuritet prøver man å forlenge svangerskapet så sant det er
hensiktsmessig. Ved alvorlig tidlig innsettende preeklampsi må risikoen for ekstremt for tidlig fødte barn kontinuerlig balanseres mot
den maternelle risiko ved å fortsette svangerskapet8,11. Foreliggende randomiserte studier og observasjonelle studier indikerer at
ekspektans kan bedre det neonatale utkommet ved preeklampsi før 34 uker.

Tilstander som ikke er forenlig med ekspektans er eklampsi, progredierende HELLP, eller alvorlig preeklampsi som forverres klinisk



eller patofysiologisk (f. eks. DIC-utvikling).

Svangerskapsvarighet 34+0 uker til 36+6 uker
Det foreligger ikke randomiserte studier som kan legges til grunn for spesifikke anbefalinger for gruppen preeklamptiske svangerskap
mellom uke 34+0 og 36+6, men en totalvurdering av mors og fosters helsetilstand må gjøres, slik som for alle preeklampsitilfeller,
uansett svangerskapsvarighet.

Svangerskapsvarighet ≥37 uker
Det foreligger ikke metaanalyser av induksjon versus ekspektans ved hypertensive svangerskapskomplikasjoner omkring termin. Norsk
praksis har vært å forløse ved etablert preeklampsi etter 37 uker der milde/moderate former viser tydelige tegn til progresjon, men
uansett må totalsituasjonen for mor og foster vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ifølge en multisenter, randomisert ikke-blindet klinisk studie
hvor kvinner enten ble indusert eller ble behandlet med ekspektans ved svangerskapshypertensjon eller mild preeklampsi, hadde
induksjonsgruppen bedre maternelt utfall uten flere keisersnitt. Det var ikke forskjeller mellom gruppene i neonatalt utkomme.12

Symptomer og funn som indikerer behov for snarlig forløsning
Mor

Høyt blodtrykk (spesielt der det er vanskelig kontrollerbart) med alvorlige subjektive symptomer (se ovenfor)
Eklampsi
Trombocytopeni med raskt og sikkert fall
Alvorlig/økende leveraffeksjon
Lungeødem
Kreatininstigning
Raskt stigende proteinuri tillegges vekt, men det er lite formålstjenelig daglig å følge proteinuriutvikling når først preeklampsidiagnosen er satt, da
proteinurigrad samsvarer dårlig med klinisk utfall for øvrig

Pasienten bør før forløsning stabiliseres blodtrykksmessig, gjerne i samråd med anestesilege. Det må tas hensyn til uteroplacentær
sirkulasjon ved at maternelt blodtrykk ikke senkes for mye. Målet er ikke en normalisering av blodtrykket, men diastoliske verdier rundt
80-100 mmHg og systoliske verdier <150 mmHg.

Foster

Patologisk CTG, eventuelt med computerbasert registrering av korttidsvariabilitet13

Oligohydramnion/alvorlig intrauterin veksthemming/patologiske dopplerfunn
Funnene ved doppler bør diskuteres med kompetent kollega ved egen avdeling/eventuelt ved sykehus med høy spesialkompetanse. Det gjelder særlig
ved fare for betydelig prematuritet (<28-30 uker). Aktuelle alarmerende Dopplerparametre: opphevet eller reversert flow i art. umbilicalis, sentralisering
til art. cerebri media, eventuelt økt PI i ductus venosus

Vurdering av forløsningsmåte

Keisersnitt versus vaginal forløsning må vurderes individuelt, der mange faktorer må tas hensyn til (svangerskapsvarighet, modenhet
av cervix, paritet, alvorlighetsgrad av preeklampsi, fosterets tilstand, avdelingens generelle obstetriske og anestesiologiske beredskap
etc).

Behandling
Dersom prematuritetsfare
Lungemodning av fosteret med kortikosteroider til mor (svangerskapsuke 23/24-34) gir økt overlevelse (Ia)14.

Dersom væskebehandlingsbehov
Lungeødem kan utvikles ved tilførsel av væskemengder av en betydelig lavere mengde enn hos andre pasientgrupper, og det må
vurderes sirkulasjonsmonitorering.

Blodtrykksbehandling
Det er ingen holdepunkter for gunstig effekt av blodtrykksbehandling ved BT <150/100 mmHg. Det gir ingen maternelle fordeler og kan
føre til veksthemming hos fosteret (Ia)15. Det ene blodtrykksmedikament er ikke funnet bedre enn det andre, det viktigste er å få
erfaring med dem man velger å bruke.

De vanligste brukte antihypertensiva som brukes i graviditet i Norge er

Labetalol tabletter 100 mg x 2, stigende til 200 mg x 3-4. Maks plasmakonsentrasjon 1-2 timer etter inntak. Kombinasjon med nifedipin i doser som
anført nedenfor kan forsøkes. Vanskelig kontrollerbart blodtrykk kan være uttrykk for en forverring, og en samlet vurdering av indikasjon for forløsning
anbefales
Nifedipin tabletter 10 mg x 2, økende til maks 40 mg x 2/døgn. Virkning etter 45-60 minutter. Depottabletter kan være aktuelt, 30 mg x 1 evt. 30 mg x 2



Metyldopa tabletter 250 mg x 2-3. Kan økes til 500 mg x 3. Virkning etter 3-8 timer, full effekt etter 12 timer. Dette medikamentet egner seg ikke der
akutt blodtrykks-senkning er viktig. Vurderes høyere doser av metyldopa kan det være nyttig å velge kombinasjon med labetalol eller nifedipin på grunn
av fare for bivirkninger (munntørrhet, obstipasjon, depressive tegn)

Blodtrykksbehandling ved kronisk hypertensjon før forløsning
Kvinner som utenom svangerskap bruker ACE-hemmer/AT-receptor antagonister eller andre antihypertensiva som ikke bør brukes i
svangerskap skal skifte medikament (se medikamenter over) før de planlegger svangerskap, eventuelt ved påvist graviditet. I noen
tilfeller kan de være uten medikamenter en periode midt i svangerskapet på grunn av fysiologiske endringer i svangerskapet.

Blodtrykksbehandling ved moderat og alvorlig preeklampsi før forløsning
Ved BT ≥150/100 mmHg7 er det indikasjon for blodtrykksbehandling. Hensikten er å unngå maternelle komplikasjoner som
hjerneblødning, hypertensiv encephalopati og kramper (Ia)16. Målet er ikke en normalisering av blodtrykket, men å oppnå diastoliske
verdier rundt 80-100 mmHg og et systolisk blodtrykk <150 mmHg. Høyt systolisk trykk øker risikoen for hjerneblødning17.

Blodtrykksbehandling ved akutt høyt blodtrykk
Både labetalol tabletter og nifedipin tabletter har tilstrekkelig raskt innsettende effekt og kan brukes til gradvis senking av blodtrykket
(for rask senking av blodtrykk er ikke ønskelig pga truet uteroplacentær sirkulasjon og fosterdødfare), evt. i kombinasjon med
metyldopa. Dersom man ikke kommer til målet, kan intravenøs behandling startes.

Labetalol
Hvis oral terapi (se over for alternativer, for eksempel labetalol tabletter 200 mg, forventet effekt etter ca 30 minutter) ikke tolereres på
grunn av kvalme og oppkast, eller ved ustabil og rask stigning av blodtrykket gis labetalol intravenøst intermitterende eller i infusjon:
Labetalol støtdose intravenøst. 20 mg (4 ml av injeksjonsvæske 5 mg/ml) intravenøst. Effekt etter 5-10 minutter. Hvis ikke effekt etter
10-15 minutter kan dosen økes til 40-50 mg i.v. Maksimum dose 200 mg.
Labetalol kontinuerlig infusjon. Bland 200 mg labetalol, dvs 2 ampuller a 20 ml (5 mg/ml) i 160 ml fysiologisk NaCl. Dette gir 1mg
labetalol per ml infusjon.
Startinfusjonshastigheten er 20 ml/time (1 mg/ml), dvs 20 mg/time, som kan økes med 10-20 ml/time ca hvert 20-30 minutt inntil
tilfredsstillende blodtrykk oppnås. Maks infusjons-hastighet 160 ml/time.

Intrapartum blodtrykksbehandling
Blodtrykket øker under rier og spesielt i utdrivingsfasen, slik at kvinner med alvorlig preeklampsi som føder vaginalt bør overvåkes
nøye, både under fødsel og postpartum.
Epidural foreslås ved vaginal forløsning av hypertensive kvinner.

Postpartum blodtrykksbehandling

Siden uteroplacentær sirkulasjon ikke er et problem postpartum, bør blodtrykksgrensene være lavere etter forløsning enn før forløsning, f.eks 140/90
mmHg
Ved behandling av hypertensjon postpartum bør metyldopa seponeres først pga bivirkninger. Behandling bør fortsette med labetalol eller nifedipin, evt.
i kombinasjon
Et problem med store ødemer postpartum er at betydelige væskemengder mobiliseres til blodbanen og kan bidra til lungeødem, slik at det kan være
aktuelt å gi furosemid i små doser postpartum.Ved symptomer på overvæsking med dyspnoe og evt. redusert oksygenering vil det også nesten alltid
være indikasjon for intensivmedisinsk overvåkning. Pasienter med persisterende symptomer på overvæsking bør henvises til ekkokardiografi for videre
diagnostikk

Krampeprofylakse
Ved raskt innsettende, alvorlig preeklampsi bør krampeprofylakse gis med MgSO4. Det halverer risikoen for eklampsi og reduserer

risiko for maternell død (Magpie Trial)(Ia)18,19. Man må bruke klinisk skjønn på hvem som bør få profylakse, med vekt på
alvorlighetsgrad og hvor raskt tilstanden forverres (truende eklampsi). Startdosen er den samme som ved eklampsi (se under), men
vedlikeholdsdosen halveres (se eklampsi-behandling). Er man i tvil om det er indikasjon for MgSO4, vil det ofte være grunn til å gi det.
Det er vesentlig med overvåkning av kvinnen ved bruk av MgSO4. Lokale rutiner avgjør hvordan dette best kan gjøres (intensiv-
avdeling, post-operativ avdeling eller i fødeavdelingen).

Anestesi til kvinner med alvorlig preeklampsi17,20,21

Lav terskel for å gjøre ekkokardiografi ved kardielle symptomer i form av dyspnoe eller trykk i brystet
Noninvasivt systolisk blodtrykk er systematisk 20-30 mmHg lavere enn invasivt og kan være et argument for å legge inn arteriekran i forbindelse med
keisersnitt ved alvorlig preeklampsi

Ved keisersnitt: spinalanestesi er anbefalt ved trombocytter > 75 x109/L. Spinal er mindre vevstraumatisk enn epidural. Dersom et epiduralkateter er på
plass før kvinnen får fallende trombocytter, vil det være naturlig å fylle på epiduralen ved sectio. Hos kvinner med rask forverring av sin preeklampsi og
HELLP-utvikling er spinalanestesi førstevalg ved sectio. Risiko ved narkose (hypertensjon, overvekt, vanskelig luftvei) må vurderes opp mot risiko for
spinalt hematom hos kvinner med HELLP og raskt fallende trombocytter
Ved narkoseinnledning til kvinner med alvorlig preeklampsi bør det gis opioider (alfentanil, remifentanil, fentanyl) før intubasjon for å unngå potensiell



farlig blodtrykksstigning. Barnelege skal hvis mulig være tilstede og må informeres om opioid-bruk til mor pga effekt på det nyfødte barnets respirasjon
Oksytocin må titreres sakte til effekt pga risiko for alvorlige kardiovaskulære bivirkninger

Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser ved preeklampsi/HELLP-syndrom

Ved tegn på DIC må graden og utviklingen vurderes nøye fordi rask forløsning kan bli indisert. Forløsningen må planlegges fordi det kan bli aktuelt å gi
SAG, humant koagulasjonsaktivt plasma, trombocyttkonsentrat og fibrinogen. I noen tilfeller vurderes også antitrombinkonsentrat

Før kirurgisk inngrep bør trombocyttene helst være >50 x 109/l pga risiko for blødning ved lavere verdier. Ved vaginal forløsning kan man akseptere

trombocytter ned i 10-20 x 109/l hvis det ikke er kliniske tegn på blødningstendens
Pasienter med alvorlig preeklampsi/HELLP med koagulasjonsforstyrrelser bør ikke ha tromboseprofylakse med lavmolekylært heparin før
koagulopatien er i bedring og det ikke er kliniske blødningsproblemer. Ved alvorlige koagulasjonsforstyrrelser bør det rådføres med hematolog

Kortikosteroider ved HELLP-syndrom22

Systemiske steroider er ingen etablert behandling ved HELLP, men kan vurderes i spesielle tilfeller. I noen tilfeller sees forbigående
bedring i blodprøvene og klinikk ved HELLP der det gis på vanlig prematur indikasjon betametasonregime til mor for lungemodning av
fosteret (Celeston Chronodose 12 mg im, gjentas etter 24 timer). I flere mindre studier anbefales det at pasienter med HELLP-
syndrom bør behandles med steroider i form av deksamethason (pga bedre effekt på blodplater), dosering 10 mg x 2 intravenøst, men
flere studier er nødvendig (Ib). Deksametason passerer placenta, og mulige uheldige sider ved føtal steroideksponering (utover
Celeston) må vurderes. Deksamethason til mor er ingen anbefalt rutinebehandling ved HELLP.

Behandling av eklampsi

Frie luftveier. Pass på at pasienten ikke faller ut av sengen
Tilkall øyeblikkelig hjelp, vakthavende gynekolog og anestesipersonell
Magnesiumsulfat (MgSO4) er primær behandling av kramper ved eklampsi. Noen kvinner vil oppleve flushing-symptomer pga vasodilatasjon ved

MgSO4-bruk

Diazepam, 10-20 mg kan gis først, dersom magnesiumsulfat ikke er tilgjengelig. Diazepam gis som intravenøs injeksjon eller rektalvæske-oppløsning,
men har ikke like god krampeeffekt som magnesiumsulfat og vil påvirke barnet etter forløsning. Start med MgSO4 så fort dette er tilgjengelig

I situasjoner der stabilisering/behandlig av mor kommer i strid med at det er indikasjon for forløsning på føtal indikasjon, har mor
prioritet

Magnesiumsulfat metningsdose (17.5-20 mmol)

Alternativ A: Ferdigblandet MgSO4-bolus fra apotek: Magnesiumsulfat 0,5 mmol/ml. Injeksjonsvæske 50 ml. Gi 35 ml av dette (= 17,5 mmol) langsomt
intravenøst i løpet av minst 5 minutter, bruk helst 10-15 minutter
Alternativ B: Lag MgSO4-bolus-blanding selv:
b1) Bland magnesiumsulfat 20 mmol (2 ampuller med 10 ml magnesiumsulfat 1 mmol/ml) i 20 ml NaCl 9mg/ml, gir totaltvolum 40 ml. Bolusdosen
intravenøst kan med fordel gis med sprøytepumpe. Gitt over 15 minutter er hastigheten 140 ml/t.
b2) Bland magnesiumsulfat 20 mmol (2 ampuller med 10 ml magnesiumsulfat 1 mmol/ml ) i 100 ml glukose (1mmol/ml, 1 ampulle =10 ml), gis
intravenøst over 5 (-15) minutter. Husk å trekke ut 20 ml glukose før magnesiumsulfat tilsettes

Magnesiumsulfat vedlikeholdsdose

MgSO4: 4-6 mmol/time. Maks døgndose: 150 mmol.
Magnesiumsulfat 100 mmol (10 amp a 10 ml magnesiumsulfat 1mmol/ml) i 500 ml glukose etter å ha trukket ut 100 ml glukose før tilsetting.
Infusjonsstart 20 ml/time = 4 mmol/time. Kan økes til 30 ml/time (6mmol/t)

Ved nye eklampsianfall
Dersom dette skjer under pågående infusjon (eller etter at infusjon er avsluttet) gis på nytt metningsdose MgSO4 (17.5-20 mmol,
avhengig av kroppsvekt) intravenøst i løpet av 5 minutter. Blanding: se over.

Kontroll av MgSO4-terapi
Toksiske bivirkninger av MgSO4 kan sees ved opphevet patellar-refleks, respirasjonshemming og nedsatt urinproduksjon.

De første 2 timer kontrolleres patellar-refleks og respirasjonsfrekvens hvert 10. minutt, senere med 15-60 minutters intervaller
Timediurese måles
Dersom patellarefleks bortfaller: avbryt magnesuminfusjon. Observer respirasjonen. Når patellar-refleksen kommer tilbake, begynn infusjonen igjen
med redusert dose, forutsatt at respirasjonen er normal
Hvis respirasjonsfrekvens <16/minutt: avbryt infusjon. Gi O2 på maske. Hold frie luftveier. Ved uttalt respirasjonsdepresjon gis antidot (se under)

Ved respirasjonsstans intuber og ventiler umiddelbart. Gi antidot (se under)
Dersom nedsatt urinproduksjon (<25 diurese ml/time) som antas skyldes magnesium-effekt, uten andre symptomer på magnesium-intoksikasjon,
reduseres infusjonshastighet til 0,5 g/time (2 mmol/time)
Serumnivåer av magnesium kontrolleres ved behov. Terapeutisk nivå: 2-4 mmol/l.
Behandlingen med magnesiumsulfat bør fortsette ca 24 timer etter fødsel ved krampeanfall ante- eller intrapartum og 24 timer etter krampeanfall ved
eklampsi postpartum



Antidot til MgSO4-terapi

Kalciumglubionat: 10 ml. Calcium-Sandoz® (9 mg kalciumglubionat/ml) skal finnes i rommet og gis langsomt intravenøst ved behov.

Videre oppfølging ved eklampsi

Behandle blodtrykk hvis dette er nødvendig (se over)
Hvis pasienten ikke er forløst ved eklamptisk anfall: Hvis det er forløsningsindikasjon på føtal indikasjon, vurderes det om stabilisering/behandling av
mor lar seg kombinere med forløsning. Hvis det ikke er mulig, må mor ha prioritet. Ofte vil keisersnitt være nødvendig hvis ikke vaginal forløsning kan
forventes snarlig
Intensivovervåkning etter eklamptisk anfall er nødvendig. Som regel bør dette skje på intensivavdeling i nært samarbeid mellom anestesilege og
gynekolog. God laboratorieservice med tanke på oppfølging/behandling av mulitorganaffeksjon er viktig. Hvis slik service ikke er tilgjengelig bør
pasienten overflyttes etter stabilisering til sykehus der slike fasiliteter foreligger
Skriftlige behandlingsregimer anbefales og avdelinger bør ha "eklampsiboks" som ligger klar til bruk til enhver tid. Den skal inneholde handlingsplanen
for behandling av eklampsi, skjema for overvåking av pasientene, nødvendige medikamenter og annet utstyr.

Komplikasjoner2,3,17

Alvorlige komplikasjoner ved preeklampsi
Eklampsi
Hjerneblødning (hyppigste dødsårsak globalt)
HELLP-syndrom
Lungeødem
Nyresvikt
Placentaløsning
Fosterdød
Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
Leverruptur
Postpartum trenger disse pasientene ofte mange ukers rekonvalesens. Økt forekomst av forbigående kognitive forstyrrelser og mental
ubalanse/depressive reaksjoner

Alvorlige komplikasjoner ved eklampsi
Maternell og føtal død og hjerneskade

Klinisk oppfølging etter hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi
Oppfølging etter svangerskap avhenger av alvorlighetsgrad av preeklampsi i dette svangerskapet og risiko for gjentakelse eller fremtidig hjerte- og
karsykdom
Det anbefales at pasienten vurderes nevrologisk etter eklampsianfall med tanke på differensialdiagnoser

Postpartumoppfølging på sykehus
Unngå å bruke NSAIDs i postpartum smerteregimet så lenge kvinnen har dårlig regulert hypertensjon, oliguri, tegn på dårlig nyrefunksjon, eller
trombocytopeni
Fragminprofylakse ved lave trombocytter, se pkt "Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser ved preeklampsi/HELLP-syndrom" over
Samtaler og gjennomgang av forløpet med involverte leger og jordmødre under barseloppholdet. Hvis kvinnen har hypertensjon ved utskrivning avtales
kontroll enten ved fødeavdelingen eller hos egen lege

Postpartum kontroll/prekonsepsjonell veiledning før senere svangerskap
BT- og urinkontroll etter utskriving fra sykehus er avhenging av blodtrykk og andre kliniske variabler som eventuelle grunnsykdommer etc. Utvikling av
kronisk hypertensjon må vurderes
Kontroll ved fødeavdelingens poliklinikk anbefales etter 2-3 måneder ved alvorlig preeklampsi, eklampsi og HELLP med ny gjennomgang av
graviditeten, informasjon og planlegging av neste svangerskap. Det bør vurderes videre utredning (hypertensjon, nyrefunksjon, trombofili,
antifosfolipidsyndrom)

Neste svangerskap etter preeklampsi
Ved senere svangerskap hos disse kvinnene bør kontrollene foregå i samarbeid med fødeavdelingene fra svangerskapsuke 23-24. Doppler-
undersøkelser av a. uterina i risikogrupper for preeklampsi og vekstretarderte fostre foreslås
I neste svangerskap har kvinner med alvorlig, tidlig innsettende preeklampsi, eklampsi eller HELLP økt risiko for å få preeklampsi på nytt (10-40 %,
høyere jo tidligere sykdommen starter, se over)
ASA-profylakse bør vurderes (se under)

Senere i livet23-26

Tidligere preeklampsi og hypertensjon i svangerskap gir økt risiko for senere hjerte- og karsykdom. Generelt er risikoen for senere hjerte- og
karsykdom sterkest assosiert med tidlig innsettende sykdom (og dermed tidlig forløsning) og alvorlige former for preeklampsi, spesielt der
placentafunksjonen er affisert (med tilveksthemmet foster eller intrauterin fosterdød)
Kvinnene bør få informasjon om fordelaktig livsstil og kostholdsvaner for å forebygge hjerte- og karsykdommer etter avsluttet svangerskap og følges



perimenopausalt med tanke på tidlig diagnostikk og behandling

Preeklampsiprofylakse7

ASA
Kvinner med høy risiko for preeklampsi (spesielt ved tidligere alvorlig preeklampsi, dvs forløsning før <34-36 uker (Ia)27,28), men også
kvinner med kronisk nyresykdom eller autoimmun sykdom (systemisk lupus erythematosus og antifosfolipidsyndrom): Inntak av 75 mg
acetylsalisylsyre per os daglig fra 12 uker til fødsel. Ved SLE med fosfolipidantistoffer eller antifosfolipidsyndrom anbefales
lavmolekylært heparin i tillegg (se aktuelt kapittel).
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Anbefalinger
Ha oppmerksomhet på påfallende slapphet og trøtthet de siste 4-6 uker av svangerskapet.
Rekvirer blodprøver med henblikk på leversvikt/nyresvikt/koagulasjonsforstyrrelser (DIC)
Rask forløsning anbefales

Søkestrategi
Litteratursøk er utført Helsebiblioteket.i McMaster PLUS, pyramidesøk, UptoDate, Pubmed

Symptomer
Tidlig diagnose er viktig for utfallet. Anbefaler å reagere raskt på følgende symptomer hos gravide kvinner i 3. trimester

Påfallende slapp og trett (dager til uker)
Kvalme, oppkast, magesmerter, dårlig matlyst
Tørste, polyuri
Ikterus, hudkløe
Hodepine
Blødning (vaginalt og gastrointestinalt)
Feber

Mors sykdomsbilde
Anbefaler at man raskt rekvirerer blodprøver ved mistanke om denne tilstanden for å diagnostisere

http://www.dsog.dk/sandbjerg/120403 PIH 2012 final.pdf
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Leversvikt (høy ASAT, ALAT, LD og bilirubin)
Nyresvikt (høy kreatinin)
Koagulasjonsforstyrrelser/DIC (lavt antitrombin, lave trombocytter, økt INR og cephotest, lav fibrinogen, høy D-dimer)
Anemi, hemolyse (lav haptoglobin)
Leukocytose, hypoglykemi, høy urinsyre, metabolsk acidose
Hepatisk encefalopati (forhøyet ammoniakk)
Sårkomplikasjoner, infeksjon
Sepsispreget tilstand
Preeklampsi hos 50-70 %

Differensialdiagnoser
Anbefaler å vurdere følgende tilstander

Alvorlig preeklampsi/HELLP-syndrom (hyppigste differensialdiagnose)
Hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
Hepatitter (virus, autoimmun etc.)

Oppfølging/behandling
Anbefaler

Fosterovervåkning (CTG, ultralyd)
Ultralyd lever/CT lever
Rask forløsning (Keisersnitt hvis hun ikke er i aktiv fødsel med rask fremgang)
Intensivavdeling etter forløsningen, symptomatisk behandling av mors organsvikt
Blodprøver rettet mot mors multiorgansvikt gjentas etter behov
Kontinuitet og teamarbeid (obstetriker og anestesilege, andre spesialister etter behov)

Definisjoner
Tilstand spesifikk for svangerskapet med leversvikt som gir multiorgansvikt hos mor

Forekomst
Rapportert mellom 1:7000 til 1:20000 fødsler1

Etiologi/patogenese
Ukjent årsak. I noen tilfeller ses en sammenheng med enzymsvikt i mitokondrienes fettsyreoksidasjon hos fosteret. Det foreligger hos mor

mikrovesikulær fettinfiltrasjon i levercellene1

Risikofaktorer
Ingen kjente risikofaktorer

Komplikasjoner
Multiorgansvikt med fortsatt høy maternell mortalitet (varierer): 10,2-48,1 %2 og 2-18 %3

Perinatal mortalitet (varierer): 10,6-26,5 %2 og 7-58 %3

Litteratur
1. Qiang Wei, Li Zhang and Xinghui Liu. Clinical diagnosis and treatment of acute fatty liver of pregnancy: A literature review and 11 new cases.

J.Obstet.Gynarcol. Res. 2010;  36: 751-756.
2. Mackillpop L, Williamson C. Liver disease in pregnancy. Postgrad Med J. 2010; 86: 160-164.
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Anbefalinger
Viktig å kjenne karakteristiske symptomer og intervenere raskt

Tilkalle hjelp, anestesi
Gi oksygen, start assistert ventilasjon og kardiopulmonal resuscitering om nødvendig
Gi intravenøs væske
Korriger DIC/gi blod/plasma
Vurder å gjøre keisersnitt raskt/umiddelbart - kan være livreddende for både mor og barn
Vurder overflytting til universitetssykehus etter initial behandling

Søkestrategi
Litteratursøk er utført i McMaster PLUS, pyramidesøk, UpToDate, Pub med og lærebøker i obstetrikk

Definisjon
Akutt situasjon som gjerne oppstår under fødsel eller kort etter med hypotensjon, kardiovaskulær kollaps, utvikling av DIC, blødning og eventuelt
kramper. Diagnosen er en eksklusjonsdiagnose. Tilstanden kan også oppstå før fødselen, da ofte i forbindelse med abort, traume, amniocentese

Forekomst
Varierer i forskjellige studier; 1: 8 000 – 1: 80 000 fødsler. Utgjør ca 10 % av maternelle dødsfall i industrialiserte land1-3

Etiologi/patogenese
Usikker etiologi. Risikofaktorer nevnt under vil ofte innebære at man har en trykkgradient som favoriserer overgang av fostervann eller andre
bestanddeler til uterine vener og mors sirkulasjon. Tilstanden debuterer ofte i forbindelse med vannavgang eller amniotomi

Risikofaktorer
Assosierte faktorer er1,3,4

Høy alder
Indusert fødsel og ristimulering
Uterustraume
Operativ forløsning inkludert keisersnitt
Hypertone uteruskontraksjoner
Placenta previa
Abruptio placentae
Flerlinger
Større cervixrifter
Polyhydramnion

Klinisk forløp
Oppstår i forbindelse med vaginal fødsel (70 %), keisersnitt (19 %) eller innen 30 minutter postpartum (11 %). Tilstanden er ofte
tofaset. Initialt oppstår ofte plutselig systemisk hypotensjon, dyspne og eventuelt cyanose, ofte med kardiovaskulært kollaps. Denne
fasen kjennetegnes ved en kraftig pulmonal vasokonstriksjon og høyre ventrikkelsvikt. Hvis pasienten overlever første fase (som ofte
varer 30-60 minutter), utvikles ofte annen fase som kjennetegnes ved en aktivering av koagulasjonssystemet, forbrukskoagulopati og
etter hvert eventuelt store blødninger, ARDS, multiorgansvikt og venstre ventrikkelsvikt. Noen dør også i denne fase på grunn av
komplikasjoner1,3

Diagnostikk
Fostervannsembolisyndromet er hovedsakelig en klinisk diagnose

Akutt hypoksi (dyspne, cyanose, lungeødem eller respirasjonsstans)
Akutt hypotensjon, arytmi eller hjertestans
Koagulopati, DIC eller uforklarlig blødning

Oppstår under fødsel, keisersnitt, eller innen 30 minutter postpartum7

Fravær av annen forklaring på symptomene
Eksklusjonsdiagnose (autopsi er viktig der mor dør)
Histologifunn ved obduksjon gir støtte for den kliniske diagnosen ved funn av barnets mucin, plateepitel eller lanugohår i mors lunger. Histologi kan
verken bekrefte sikkert eller utelukke den kliniske diagnosen

Differensialdiagnostikk
Lungeemboli



Bilateral pneumothorax
Septisk sjokk
Anafylaktisk sjokk
Alvorlig preeklampsi/eklampsi
Hjerteinfarkt/hjertestans
Cerebralt insult
Aspirasjon
Aortadisseksjon

Tiltak/behandling
Oksygen, assistert ventilasjon
Opprettholde sirkulasjonen, intravenøs væske (hjertekompresjon i venstre sideleie hos gravide)
Keisersnitt bør gjøres umiddelbart hos kritisk syk mor for vellykket resuscitering av mor og for å unngå hypoksiskader eller død hos barn
Intensivbehandling

I de alvorligste tilfellene bør man vurdere overflytting til et universitetssykehus som kan tilby avansert intensivbehandling
Respiratorbehandling, eventuelt NO-gass (pulmonal hypertensjon og uttalt høyre ventrikkelsvikt)
Kontinuerlig invasiv monitorering av sirkulasjon (arteriekran, CVK, PA-kateter)
Ekkokardiografi
Understøttende sirkulasjonsstøtte (væske, vasopressor, eventuelt intra aortal ballongpumpe ECMO (hjerte-lungemaskin?))

Behandle DIC/transfusjoner

Komplikasjoner3,5,7

Maternell død (20-40 %)
Multiorgansvikt hos mor
Hjerneskade hos mor 85 %
Perinatal mortalitet (10-45 %), hypoksiskadet barn

Emneord
Fostervannsemboli
Akutt sirkulasjonskollaps
Anafylaktoid syndrom i svangerskapet

Litteratur
1. Knight M, Berg C, Brocklehurst P, Kramer M, Lewis G, Oats J, Roberts C, Spong C, Sullivan E, Zwart J. Amniotic fluid embolism incidence, risk
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3. Conde-Agudelo A, Romero R. Amniotic fluid embolism: an evidence-based review. Am J Obstet Gynecol 2009; 201: 445 e1-445.
4. Ellingsen CL, Eggebø TM, Lexow K. Amniotic fluid embolism after blunt abdominal trauma. Resuscitation. 2007;75:180.
5. Kayem G, Kurinczuk J, Lewis G, Golightly S, Brocklehurst P, Knight M. Risk factors for progression from severe maternal morbidity to death:
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9. Neligan PJ, Laffey JG. Clinical review: Special populations – critical illness and pregnancy. Critical Care 2011, 15:227–236.
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Anbefalinger for dem med tidligere keisersnitt
Hos de aller fleste kvinner med ett tidligere keisersnitt og lavt tverrsnitt i uterus ligger forholdene til rette for å prøve å føde vaginalt ved neste fødsel.
Tidligere vaginale fødsler, enten før eller etter keisersnittet øker sjansen for å lykkes med en vaginal fødsel etter keisersnitt. Sjansen for å fullføre
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vaginal fødsel etter et keisersnitt er 67-85 %
To tidligere keisersnitt er ingen absolutt kontraindikasjon mot forsøk på vaginal fødsel, men de fleste steder i Norge frarådes dette. Pasienten må
informeres om økt fare for uterusruptur (ca. 2 %)
Vaginal tvillingsfødsel etter tidligere keisersnitt er ikke kontraindisert

Ved induksjon og umoden cervix bør det brukes ballongkateter. Prostaglandiner som dinoproston (Minprostin®) eller misoprostol (Cytotec®) skal bare
brukes under nøye overvåkning pga økt fare for ruptur
Ved pasient i sjokk (bevisstløs, ikke målbart BT) vurdér aortakompresjon

Søkestrategi
McMaster Plus Pyramidesøk: «Uterine rupture» + uavhengig litteratursøk (Pubmed)

Definisjon1

Fullstendig ruptur
Komplett ruptur av myometrium med ruptur av peritoneum og amnionhinne.

Truende/nesten ruptur/dehisjon
Innkomplett ruptur = diastase i uterint arr, men intakt peritoneum og intakt amnionhinne.

Forekomst
Forekomst av uterusruptur er lav i land med rimelig organisert helsevesen (0,05 – 0,1 %)2. De fleste rupturer forekommer da etter
tidligere keisersnitt, avhengig av antall keisersnitt og avhengig av type uterotomi: 0,2-1 % etter ett lavt tverrsnitt, ca. 2 % etter to eller
flere lave tverrsnitt2. Den alvorligere formen, ruptur uten tidligere kirurgi på uterus, er sjelden, 0,005–0,02 %3, men i utviklingsland
likevel den vanligste. Om type lukking av uterotomien med ett eller to lag har betydning for økt fare for ruptur er usikkert Det er
holdepunkter for å unngå låste suturer8,9. Betydelig høyere fare for ruptur, opp til 10 %, etter bruk av andre typer uterotomi (lav vertikalt
snitt, T-snitt, klassisk lengdesnitt)2.

Vaginal fødsel (også uten tidligere kirurgi på uterus) utelukker ikke at det kan tilkomme ruptur under fødsel.

Etiologi
Ruptur pga svakhet i uterinveggen etter tidligere operasjoner (keisersnitt, myomektomi)
Mekanisk misforhold i aktiv fødsel
Langvarig fødsel
Traume mot gravid uterus inkludert operativt vaginal forløsning, manuell intrauterin manøver og instrumentell fjerning av placenta/placentarester

Risikofaktorer1-12

Tidligere keisersnitt eller andre operasjoner på uterus
Avvikende leie/stort barn
Langvarig fødsel
Induksjon av fødselen
Alder > 40 år
Overtid
Uforsiktig bruk/overstimulering med prostaglandiner eller oksytocin
Uterusanomalier
Operativ vaginal forløsning
Placenta accreta
Høy paritet (særlig i utviklingsland)

Klinikk/diagnostikk
Akutte magesmerter, også mellom riene, oftest, men ikke alltid i området av tidligere uterotomi
Plutselig opphør av rier/avtagende rier
Protrahert fødselsforløp
Blødning – vaginalt/intraabdominalt
Peritoneal irritasjon (slippøm)
Sjokk/hjertestans
Forliggende fosterdel forsvinner ved vaginal eksplorasjon
Lett palpable fosterdeler ved abdominal palpasjon
Patologisk CTG med deselerasjoner, bradykardi og/eller nedsatt variabilitet, bortfall av fosterlyd
Ultralyd: herniering av amnion gjennom myometriet/arret (tidlig fase), foster/fosterdeler/placenta utenfor uterus, kontrahert og tom fundus uteri,
hemoperitoneum, paralytisk tarm, fri luft i buken
Postpartum (etter vaginal fødsel)

Vedvarende smerter, peritoneal irritasjon
BT-fall/takykardi/sjokk
UL/CT: fri væske i buken, defekt i myometriet/luft i buken



Overvåkning ved fødsel etter tidligere keisersnitt
Den aktive fase av fødselen skal overvåkes med kontinuerlig CTG-registrering, det er ikke dokumentert at intern overvåkning med skalpelektrode er
bedre en ekstern overvåkning
Smertelindring med epidural/fødespinal kan tilbys og er ikke kontraindisert
Oksytocinstimulering er ikke kontraindisert, men dosering over 20 mU/min (tilsvarende 12 ml/t ved konsentrasjon 10 IE i 100 ml Ringer = 120 ml/t ved

konsentrasjon 10 IE i 1000 ml Ringer) gir økt fare for ruptur (4 ganger økt risiko) og bør bare brukes under nøye overvåkning10

Tiltak/behandling
Stabilisering av pasienten, sjokkbehandling. Er pasienten bevistløs og har ikke målbart BT, vurdér aortakompresjon: Finn abdominale aorta og klem mot
columna. Grepet kan holdes frem til laparotomien starter og kan eventuelt fortsettes intraabdominalt til blødningen er under kontroll
Laparotomi/keisersnitt

Forløsning av barnet (og fjerning av placenta)
Kontroll av blødning (husk muligheten for strikk på iliaca interna bilateralt eller aortakompresjon)
Sutur av ruptur og eventuelt organskade (ha spesielt fokus på cervix, øvre vagina og urinveier)
Hysterektomi/uterusamputasjon hvis nødvendig

Komplikasjoner
Maternell

Massiv blodtap/anemi
DIC
Organskade (særlig urinveier)/hysterektomi/tap av fertilitet

Føtal
Fosterdød (ca. 12 %11, men 99 % i lavkostland)
Asfyksi

Litteratur
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study of successive pregnancies in Sweden. BJOG 2007;114:1208–1214
7. Spencer C, Robarts P. Risk factors for uterine rupture and neonatal consequences of uterine rupture: a population-based study of successive

pregnancies in Sweden. BJOG. 2008 Feb;115(3):415; author reply 415-6.
8. Roberge S, Chaillet N, Boutin A, Moore L, Jastrow N, Brassard N, Gauthier RJ, Hudic I, Shipp TD, Weimar CH, Fatusic Z, Demers S, Bujold E.

Single- versus double-layer closure of the hysterotomy incision during cesarean delivery and risk of uterine rupture. Int J Gynaecol Obstet.
2011;115:5–10

9. Bujold E, Goyet M, Marcoux S, Brassard N, Cormier B, Hamilton E, Abdous B, Sidi EA, Kinch R, Miner L, Masse A, Fortin C, Gagné GP, Fortier A,
Bastien G, Sabbah R, Guimond P, Roberge S, Gauthier RJ. The role of uterine closure in the risk of uterine rupture. Obstet Gynecol. 2010
Jul;116(1):43-50

10. Cahill AG, Waterman BM, Stamilio DM, et al. Higher maximum doses of oxytocin are associated with an unacceptably high risk for uterine rupture in
patients attempting vaginal birth after cesarean delivery. Am J Obstet Gynecol 2008;199:32.e1-32.e5

11. Fitzpatrick KE et al. Fitzpatrick KE, Kurinczuk JJ, Alfirevic Z, Spark P, Brocklehurst P, Knight M. Uterine rupture by intended mode of delivery in the
UK: a national case-control study. PLoS Med. 2012;9(3):e1001184.

12. Dansk Selskab  for Obstetrik og Gynækologi, Guidelines: Vestimulation, hyperstimulation og uterusruptur, Sandbjergmødet jan 2005, dsog.dk

Uterusinversjon

Liv Ellingsen
Bjørg Lorentzen
Pål Øian
Per E. Børdahl
Christian Tappert
Anne Ragnhild Kjus 
Torvid Kiserud
Iqbal Al-Zirqi

Anbefalinger
Vi anbefaler rask intervensjon, tilkall hjelp, gi sjokkbehandling og profylakse. Seponer oksytocin, prøv å reponere. Kan lykkes hvis tilstanden nettopp er
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inntrådt
Vi anbefaler at når sjokk er kontrollert og pasienten i dyp nok anestesi, bruk TID med jevnt trykk for å reponere, det vil si med en hånd mot inversjonen i
vagina eller cervix og en hånd på abdomen som mothold
Vi anbefaler å la placenta være på plass til etter reponering hvis den er festet. Er den delvis løs foreslås å fjerne den, men ikke mot motstand
Vi anbefaler bruk av nitroglycerin eller annen uterusrelaksant ved reponeringen
Vi anbefaler å gi et støt med antibiotika, helst før reponering
Vi anbefaler kirurgisk intervensjon hvis ikke manuell reponering lykkes. Sjelden nødvendig ved akutt inversjon
Vi anbefaler ultralydkontroller for å sikre vellykket reponering, gjentas det første døgnet
Vi anbefaler oksytocindrypp kontinuerlig i et døgn etter vellykket intervensjon

Søkestrategi
I. Helsebiblioteket. McMaster PLUS, pyramidesøk. Søkeord: Uterine inversion. Oppslagsverk. UpToDate

II. Et meget bredt utvalg av lærebøker i obstetrikk
III. Pubmed. Relevante artikler

Vi har valgt få og praktisk anlagte tekster som forholder seg til at dette er en meget sjelden og potensielt livstruende komplikasjon som
krever rask diagnostikk og behandling. Vi har tatt utgangspunkt i den nyeste oversikt (UpToDate)1 og de to lærebøker der dette vies
god plass og er mest praktisk anlagt2,3.

Definisjon
Fundus uteri vrenges ned i endometriehulen slik at livmoren helt eller delvis får innsiden ut. Kan skje ved både vaginal fødsel og
keisersnitt. Kapittelet tar for seg den akutte inversjon.

Typer
1. Inkomplett, fundus er inne i livmoren
2. Komplett, livmoren er vrengt, men fundus ligger innenfor introitus
3. Uterint prolaps, fundus ses utenfor introitus. Sjelden

Ved den akutte form (80 %) skjer vrengningen innen 24 timer etter fødselen.

Insidens
Varierer veldig 1/1200 – 1/57 000 fødsler, avhengig av standarden på fødselshjelp og registrering.

Etiologi og risikofaktorer
Atoni, ses ikke ved velkontrahert uterus
Placenta festet i fundus
Trekk i navlesnoren med placenta festet i fundus, eller sterkt press på fundus ved atoni sannsynlige risiko-faktorer, men komplett inversjon ses så
sjelden at en årsakssammenheng er vanskelig å vise
Placenta accreta, -percreta, -increta
Bindevevssykdom hos mor, Marfan og Ehlers-Danlos, disponerer sannsynligvis

Diagnose
Viktig at diagnosen stilles så raskt som mulig
Sterk, vedvarende hypogastrisk smerte etter at barnet er født
Sjokk, graden ofte ikke i forhold til diagnostisert blødning. Kan utvikle seg svært raskt, noen ganger katastrofalt raskt
Fundus kjennes ikke, eller kjennes med innsynkning ved ytre palpasjon. Vaginal inspeksjon. Ved tvil, rask undersøkelse med ultralyd, kan da
diagnostisere type 1 og 2

Tiltak/behandling
Er pasienten bevisst? Puls, BT. Tiltak som ved sjokk; Vipp bordet, hodet ned, bena opp. Alarmknapp, aortakompresjon, to grove venflon. Væske,
katastrofeblod
Seponer eventuelt oksytocindrypp
Prøv umiddelbar reposisjon, men cervix lukker seg ofte til etter ett til to minutter. Avvent anestesi til nytt forsøk
La placenta sitte, hvis den ikke allerede er ved å løsne. Forsøk på å løsne placenta kan forsterke blødning
Nitroglyserin eller annen uterusrelaksasjon før nytt forsøk i anestesi. Jo tidligere reposisjonen kan foregå, jo lettere. Bruk tid, om nødvendig, mange
minutter på selve reponeringen
Kontrollér umiddelbart med ultralyd at reponeringen er komplett og ikke re-inverterer delvis (kan skje med inversjon som har stått lenge)
Dersom placenta fortsatt er i uterus, vent fem timinutter om det går, gjerne med ultralydproben på abdomen for å kontrollere, og øv et slags Credé-
trykk. Deretter uthenting av placenta og ny ultralydkontroll. Tilpass i takt med grad av blødning
Oksyytocindrypp kontinuerlig et døgn etter reposisjon
Ett støt med antibiotika, så snart sjokket er under kontroll. Før reposisjonen, hvis mulig. Bredspektret antibiotika i ett til to døgn

Er det gått for lang tid eller en ikke får det til, konsulter litteraturen1,2



O’Sullivan’s hydrostatique replacement technique
Laparotomi med Huntington’s operation, evt Haultain’s operation.

Komplikasjoner
Sjokk
Livstruende blødning

Emneord
Uterusinversjon
Sjokk

Litteratur
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Depresjoner i svangerskapet og ammeperioden

Hedvig Nordeng
Marte Jettestad

Anbefalinger
Depresjoner bør behandles fordi ubehandlet vil sykdommen i seg selv kunne ha store negative konsekvenser for mor og barn (sterk anbefaling)
Ikke-medikamentell behandling (samtaleterapi, kognitiv terapi osv.) er førstelinjebehandling ved milde til moderate symptomer (anbefaling)
Kvinner med alvorlig depresjon som står på antidepressiva når de blir gravide kan fortsette med det etter grundig risiko-nyttevurdering (anbefaling)
Gravide med alvorlig depresjon i svangerskapet og med tidligere god respons på legemidler, kan tilbys behandling med legemidler etter grundig risiko-
nyttevurdering (anbefaling)
Bytte fra et antidepressivum til et annet kan imidlertid være problematisk, og hvis kvinnen har alvorlig depresjon og allerede er gravid, frarådes ofte slikt
bytte (forslag)
Valg av antidepressiva bør gjøres ut i fra sikkerhetsprofil i svangerskapet og evt. tidligere god respons:

SSRI’er (citalopram (Cipralex®, Cipramil®), escitalopram (Cipralex®), sertralin (Zoloft®), fluoxetin (Fontex®) foretrekkes fremfor de eldre TCA (amitriptylin (Sarotex®), klomipramin
(Anafranil), trimipramin (Surmontil®) pga. toksisitet (anbefaling)

Paroxetin (Seroxat®) er ikke førstevalget i første trimester pga. en mulig liten økt risiko for hjertefeil hos barnet (anbefaling)

Mindre data er tilgjengelig for de nyere antidepressiva (agomelatin (Valdoxan®), mirtazapin (Remeron®), reboxetin (Edronax®), duloxetin (Cymbalta®), venlafaxin (Effexor®)
(anbefaling)

Ved bruk av antidepressiva eller lamotrigin (Lamictal®) anbefales det monitorering av serumkonsentrasjon pga. farmakokinetiske endringer i løpet av
svangerskapet (forslag)
Nyfødte som har blitt eksponert for antidepressiva tett opp mot fødsel bør observeres for perinatale komplikasjoner, særlig respirasjonsvansker
(forslag)
Kvinner som bruker antidepressiva kan amme (anbefaling)

Fluoxetin (Fontex®) er ikke førstevalget til ammende pga. høy overgang i morsmelk og lang halveringstid (forslag)

Litteratursøk
Pyramidesøk, Up to date, pub-med, National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE), Cochrane Database, Royal College of
Obstetricians & Gynecologists, danske og svenske retningslinjer.

Definisjon
En depresjon som inntreffer i svangerskapet eller etter fødselen.
Tradisjonelt har man brukt følgende tre begrepskategorier i tiden etter fødsel: Barseltårer (engelsk: maternity blues),
postpartumdepresjon (ofte kalt fødselsdepresjon) og barselpsykose1.

Forekomst og epidemiologi
I følge internasjonale tall forekommer depresjon hos 10-15 % av alle gravide og ammende1,2. Omtrent 1/3 av alle
postpartumdepresjoner starter under svangerskapet. Forekomst av barselpsykose er på 0,1- 0,2 %. I Norge bruker ca. 2 % av alle
gravide antidepressiva i løpet av svangerskapet3. Dette tilsvarer ca. 1200 svangerskap årlig. I Nord Amerika anslås bruken av
antidepressiva i svangerskapet å ligge mellom 8 og 13 %4. En studie viste at av de 27 mødredødsfallene i Norge i perioden 2005-
2009 var fire pga. selvmord og ett mord5.

Etiologi/symptomer
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En depresjon som oppstår i svangerskapet eller barseltiden har de samme symptomene som en depresjon som oppstår i andre
perioder av livet, men det kliniske bildet kan være farget av omstendighetene1,2.

Risikofaktorer
Negative livshendelser, dårlige partnerforhold, tidligere depressive episoder, rus-problematikk2.

Konsekvenser
Depresjon under svangerskapet og i tiden etter fødsel bør behandles fordi ubehandlet eller inadekvat behandlet psykisk sykdom i seg
selv er forbundet med økt risiko for komplikasjoner hos både mor og barn4,6. Blant annet øker risikoen for dårlig oppfølging av
svangerskapskontroller, dårlig ernæringstilstand, bruk av alkohol og/eller andre skadelige stoffer, og selvdestruktiv adferd. Det
foreligger også økt risiko for f.eks preeklampsi og spontanabort. For barnet øker blant annet risiko for prematuritet og lav fødselsvekt.
Alvorlig depresjon postpartum er også vist å kunne ha negativ innvirkning på mor–barnrelasjonen og barnets kognitive og
sosioemosjonelle utvikling. Deprimerte gravide som seponerer antidepressiva har økt risiko for tilbakefall sammenlignet med gravide
kvinner som fortsetter med farmakoterapi4,6.

Diagnostikk
Et instrument som fokuserer på de psykiske symptomene på depresjon bør velges da mange av de somatiske symptomene vil være
normaltilstander i svangerskapet. Relevante diagnostiske instrumenter er EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) (validert for
norske forhold)7 og MADRS (Montgomery And Åsberg Depression Rating Scale).

Behandling
Depresjon under graviditet og i barseltid behandles som andre depresjoner, men ikke-farmakologiske metoder som samtalebehandling
og psykososiale intervensjoner er viktigere enn ellers. Ikke-medikamentell behandling (samtaleterapi, kognitiv terapi osv.) er
førstelinjebehandling ved milde til moderate symptomer6. The American College of Obstetricians and Gynecologists og The American
Psychiatric Association anbefaler at kvinner med alvorlig depresjon som planlegger graviditet eller som allerede er gravide, kan starte
med eller fortsette å bruke antidepressive legemidler6. Legemiddelbehandling bør alltid kombineres med ikke-farmakologisk behandling
(samtalebehandling, psykososiale intervensjoner, familieterapi etc.)4,6.

Antidepressiva
SSRI (selektive serotonin-reopptakshemmere)
Studier gir noe motstridende resultater med hensyn til risiko for effekter på fosteret3,4,8, men er trolig liten. Motstridende resultater kan
trolig forklares med vanskeligheter med å skille mellom effektene av den underliggende psykiske sykdommen og legemiddeleffekter.

Følgende funn fremheves

Data fra den norske Mor og barn-undersøkelsen viste ingen økt risiko for strukturelle misdannelser3. Bruk av paroksetin (Seroxat®) frarådes i 1.

trimester pga. en mulig økt risiko for hjertemisdannelser4

Bruk av SSRI sent i graviditeten er assosiert med en noe økt risiko for vedvarende pulmonal hypertensjon hos den nyfødte (absolutt risiko: 1-2 av 1000

eksponerte)4

Bruk av SSRI tett opp mot fødsel økter risiko for perinatale komplikasjoner (irritabilitet, hypertonisitet, dieproblemer) (absolutt risiko: 20-30 % av de

eksponerte)4

Få studier har undersøkt risiko for svangerskapskomplikasjoner (blødninger, preeklampsi) eller langtidseffekter på sentralnervesystemet hos barn

eksponert for SSRIer in utero4

SNRI (Serotonin-noradrenalinreopptakshemmere)
Det foreligger mindre dokumentasjon på sikkerhet av SNRIer (f.eks. venlafaksin (Effexor depot®, duloxetin (Cymbalta®) i
svangerskapet enn for andre antidepressiva. Derfor anbefales vanligvis andre antidepressiva til gravide4,6.

TCA (trisykliske antidepressiva)
Hovedparten av studier har ikke vist øker risiko for strukturelle misdannelser eller psykomotoriske og kognitive utviklingsforstyrrelser.
Behandling med TCA i tredje trimester gir økt risiko for forbigående neonatale symptomer (respirasjonsproblemer, kramper, irritabilitet
og tremor)4,6.

Lamotrigin (Lamictal®)
Det har ikke blitt påvist fosterskadelige effekter av lamotrigin brukt i svangerskapet i doser opp til 400 mg daglig8. Store individuelle
farmakokinetiske forskjeller i løpet av svangerskapet tilsier behov for jevnlig monitorering av serumkonsentrasjonen av dette legemidlet
i svangerskapet.



Oppfølging
Kvinner som bruker antidepressiva trenger tett oppfølging under svangerskapet og i barselperioden. Noen kvinner vil kunne trenge
lengre liggetid på sykehuset etter fødsel, både for vurdering av mors psykiske tilstand og for observasjon av barnet med tanke på
eventuelle reaksjoner.

Amming og antidepressiva
Kvinner som bruker antidepressiva kan amme10,11. Lavest overgang til morsmelk er rapportert for sertralin (Zoloft®). Fluoxetin
(Fontex®) er ikke førstevalget til ammende pga. relativt høy overgang i morsmelk, lang halveringstid (inklusiv aktiv metabolitt
norfluoxetin) og enkelte rapporter om bivirkninger hos barnet. I de tilfellene hvor bivirkninger (irritabilitet, sedasjon) har vært rapportert,
har barnet som regel også vært eksponert for legemidlet før fødsel og vært under to måneder (umoden nyre- og leverfunksjon). Det
anbefales stor forsiktighet med bruk av lamotrigin ved amming11.

Pasientinformasjon
Noen gravide må fortsette med eller begynne med antidepressiva i svangerskapet fordi sykdommen i seg selv utgjør større fare for
mor og barn enn medisinene. Kvinner som bruker antidepressiva kan amme.

Emneord
Antidepressiva
Svangerskapsdepresjon
Postpartumdepresjon
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Hjertesykdom og graviditet/fødsel

Anne-Sofie Letting
Mette-Elise Estensen
Eldrid Langesæter
Bjørg Lorentzen

Generelle anbefalinger
Prekonsepsjonell veiledning bør tilbys alle hjertesyke kvinner. En slik veiledning bør inneholde en risikovurdering for mor og foster,
medikamentgjennomgang med tanke på fosterskadelige medikamenter, råd angående mosjon og livsstil, ekko cor og funksjonstesting
Kvinner med moderat og høy risiko bør henvises regionsykehus som har spesiell kompetanse på dette området. Oppfølging bør skje i et tverrfaglig
team for hjertesyke gravide
Kvinner med medfødt hjertesykdom bør tilbys tidlig prenatal ultralyd.
Ved diagnostisering/oppfølging av hjertesykdom hos mor foretrekkes ekko cor, funksjonstester og MR (uten kontrast)
Hjertekateterisering og kirurgisk intervensjon hos mor bør unngås, men er mulig.
Vaginal forløsning er mulig hos de fleste med hjertesykdom. Forløsningsmetode bør individualiseres og det bør utarbeides en fødselsplan for alle
hjertesyke gravide

Litteratursøk
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Pyramidesøk, Up to date, pub-med, Cochrane Database, amerikanske og europeiske guidelines. I våre søk har vi så langt ikke funnet
noe land som har nasjonale retningslinjer for hjertesyke gravide.

Forekomst
Medfødt hjertefeil opptrer hos ca 1 % av alle nyfødte. 85 % av disse barna overlever og vokser opp. I Norge er det ca 16.000–18.000
pasienter med GUCH (grown up congenital heart disease), hvorav halvparten er kvinner.
Hjertesykdom (både medfødt og ervervet) kompliserer 0,2-4 % av alle svangerskap i vestlige industrialiserte land. Andelen gravide
med koronar hjertesykdom er økende pga eldre førstegangsfødende og økt forekomst av risikofaktorer som diabetes, hypertensjon
og overvekt. Det er flere som i dag behandles og vokser opp med medfødt hjertefeil. Revmatisk klaffesykdom dominerer blant
innvandrere fra ikke-industrialiserte land.

Tverrfaglig team
Alle gravide med moderat til alvorlig hjertesykdom bør veiledes og følges opp av et tverrfaglig team ved sykehus som har den
nødvendige kompetansen. Det tverrfaglige teamet bør minimum bestå av gynekolog, kardiolog med GUCH kompetanse og
anestesilege. I tillegg anbefales involvering av hematolog, thoraxkirurg og nyfødtlege. Det tverrfaglige teamet bør tilby
prekonsepsjonell veiledning, tverrfaglig utredning og oppfølging gjennom svangerskapet med en individuell plan for fødselen og
postpartumperioden.

Prekonsepsjonell veiledning
Informasjon og veiledning
Risiko mor
Risiko foster
Arvelighet
Medikamentgjennomgang
Kardiologisk utredning
Informert valg
Aktiv forberedelse

Risikoinndeling
Lav risiko (mortalitet < 1 %)
Ikke-hjerteopererte og små defekter

Pulmonal stenose (PS)
Septum defekter (ASD, VSD)
Persisterende duktus arteriosus (PDA)

Vellykket korrigert for og uten tilleggsrisiko

Septumdefekter
Koarktasjon av aorta (CoA)
Fallots tetrade (ToF)

Små til moderate klaffeinsuffisienser (aortainsuffisiens (AI), mitralinsuffisiens (MI), trikuspidalinsuffisiens (TI) og pulmonalinsuffisiens
(PI))

Ved større defekter eller korrigerte tilstander med tilleggsrisiko flyttes disse opp en risikogruppe.

Moderat risiko (mortalitet 1-10 %)
Hjertetransplanterte
Marfan syndrom
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)
Kunstig hjerteklaff
Ischemisk hjertesykdom
Systemisk høyre ventrikkel /Transposisjon (TGA)
Cyanose uten pulmonal hypertensjon
Fontanopererte

Høy risiko (mortalitet > 10 %)
Pulmonal hypertensjon (PHT)
NYHA III-IV
Aorta aneurysme
Alvorlig venstresidig obstruksjon (Aortastenose (AS), mitralstenose (MS), hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM))
Tidligere peripartumkardiomyopati med redusert venstre ventrikkelfunksjon



Marfan syndrom med aortadilatasjon > 40 mm

Kvinnens tilstand kan forverres under graviditeten, noe som kan medføre at hun da må klassifiseres i en høyere risikogruppe enn ved
starten av svangerskapet.  

Kardiologisk utredning
Anamnese: nye symptomer, endring av livsstil og medikamenter må vurderes
Klinisk undersøkelse: auskultasjon, blodtrykk og tegn på hjertesvikt må undersøkes
EKG og pulsoksymetri
Ekko kardiografi: I de fleste tilfeller gir ekkokardiografi en god vurdering av hjertets anatomi. Det gir god evaluering av kammerdimensjoner, ventrikkel
funksjon, klaffemorfologi og funksjon, og deteksjon og vurdering av shunter
MR: har fått økt betydning hos GUCH pasienter. MR er mulig å gjennomføre under svangerskap da det ikke utsetter mor og barn for stråling
AEKG: Arbeidsbelastning før et eventuelt svangerskap er av stor verdi for å se om kvinnen tåler den fysiske belastningen et svangerskap medfører

Oppfølging i svangerskapet
BT, puls, urin, cor/pulm, allmenntilstand, dyspnoe, svikttegn
UL med fostervekst, evt. CTG
Kardiologisk undersøkelse, evt. ekko cor, EKG
Vurdering av funksjonsnivå, evt. trappetesting

Svangerskapskontrollene bør skje tverrfaglig og bør individualiseres.
Gravide som står på betablokker bør følges med ekstra tilvekstkontroller av fosteret.
Innvandrerkvinner kan komme til første svangerskapskontroll med en ikke erkjent hjertefeil.

Prenatal ultralydscreening
En viss arvelighet er forbundet med medfødt hjertesykdom hos mor og varierer fra 2 til 20 % avhengig av type hjertefeil 
Det foreligger 50 % arvelighet ved enkelte autosomal dominante tilstander som Marfan syndrom, hypertrofisk kardiomyopati og lang QT-tid 
Morfologiske avvik ved Marfan syndrom påvises helst etter fødsel så disse pasientene bør henvises til genetiker tidlig i graviditeten og evt. få tilbud om
invasiv diagnostikk. Det gjelder også andre tilstander med genetisk påvisbare funn
Kvinner med medfødt hjertesykdom, bør henvises til tidlig ultralydundersøkelse rundt uke 12 på fostermedisinsk senter. De kan senere gå gjennom den
lokalt organiserte rutineundersøkelsen i uke 17-19. Det kan videre være aktuelt å henvise til utvidet hjerteundersøkelse ved fostermedisinsk senter rundt
uke 20

Fødselsplan
Alle hjertesyke gravide bør i god tid før fødselen få utarbeidet en individuell fødselsplan. Fødselsplanen bør inneholde
forløsningsmetode (vaginal/keisersnitt), tid for forløsning (spontan/indusert), smertelindring, nødvendig monitorering,
endokardittprofylakse, terskel for operativ forløsning, grad av postpartumovervåkning og informasjon om spesielle risikofaktorer.

Fødested
Hjertesyke gravide med moderat og høy risiko svangerskap bør føde ved regionsykehus som har nødvendig tverrfaglig team med
kompetanse og erfaring med hjertesykdom hos gravide.

Forløsningsmetode
De fleste hjertesyke gravide kan føde vaginalt. Vaginal forløsning er assosiert med mindre blodtap og lavere infeksjonsrisiko
sammenliknet med keisersnitt som også gir økt risiko for tromboemboli. Det foreligger ingen konsensus med absolutt kontraindikasjon
mot vaginal forløsning fordi mye avhenger av mors tilstand ved forløsningstidspunkt. I hovedsak bør keisersnitt være på obstetrisk
indikasjon, dog bør keisersnitt planlegges hos pasienter med:

peroral antikaogulasjon (warfarin)
Marfansyndrom med aortadiameter >45 mm (vurderes også mellom 40-45 mm)
aortadisseksjon (akutt eller kronisk)
alvorlig hjertesvikt (EF < 20 %, NYHA klasse III-IV)

Keisersnitt kan også overveies ved

alvorlig aortastenose/mitral stenose
alvorlig pulmonal hypertensjon (inklusive Eisenmenger syndrom) og cyanotisk hjertesykdom
tilstander der akutt keisersnitt kan bli fatalt
symptomgivende ischemisk hjertesykdom

Overvåkning/tiltak under fødsel
Minimering av hemodynamiske endringer

Intravenøs tilgang (1-2 venfloner og Ringer infusjonsvæske klar til bruk)
Leie - unngå aortocaval kompresjon



Tiltak mot postpartumblødning
Titrerte doser oksytocin (infusjonspumpe)
Misoprosol rektalt

Overvåking av mor og foster
CTG/STAN
Telemetri
Evt. arteriekran

Adekvat smertelindring med epidural
Assistert utdrivning

Tang/vakuum vurderes ved behov for å forkorte utdrivningsfasen

Endokardittprofylakse
Endokarditt i svangerskap er sjelden med en insidens på 0,006 % (1 per 100.000 svangerskap). Blant gravide med medfødt
hjertesykdom eller klaffefeil er insidensen 0,5 %. Pasienter med høyest risiko er de med kunstig klaff eller tidligere gjennomgått
endokarditt. Anbefalinger vedrørende endokardittprofylakse ble endret i 2010. Endokardittprofylakse anbefales ikke ved vaginal fødsel
eller keisersnitt ifølge europeiske guidelines. Ved Rikshospitalet gir vi fremdeles endokardittprofylakse ved:

tidligere gjennomgått endokarditt
innsatte klaffeproteser eller rørgraft i større kar
hjertetransplanterte med klaffefeil
Medfødte hjertefeil: komplekse ukorrigerte cyanotiske medfødte hjertefeil, kirurgisk konstruerte pulmonale shunter eller conduit, komplett reparerte
medfødte defekter første 6 mnd etter operasjon eller kateterbasert intervensjon, korrigerte medfødte hjertefeil med restdefekter nær reparasjonstedet.

Vi gir endokardittprofylakse med engangsdose amoksicillin 2 g intravenøst 1 time før keisersnitt eller ved start av fødselen. Ved
penicillinallergi gir vi clindamycin 600 mg intravenøst.

Anestesi til hjertesyke
Ved anestesi til lavrisiko pasienter følges standard opplegg for spinalanestesi til friske gravide ved keisersnitt.
Kvinner med moderat og høy risiko i svangerskapet bør forløses på regionssykehus med kompetanse og erfaring på denne type
pasienter. Regionalanestesi er anbefalt bortsett fra ved kontraindikasjoner (blødningsforstyrrelser, antikoagulasjon). Hos kvinner med
alvorlig hjertesvikt, f.eks. pga peripartumkardiomyopati (PPCM) eller dilatert kardiomyopati (DCM) kan det være aktuelt å legge inn
aorta-ballongpumpe (IABP) før keisersnitt.

Leie/unngå aortocaval kompresjon
Viktig å tippe pasienten godt over i venstre sideleie, og lett elevert overkropp
Rask vasking og dekking av operasjonsfelt

Monitorering
Standard: EKG, SaO2

Arteriekran for å se raske hemodynamiske forandringer
CO-monitorering kan være indisert perioperativt hos enkelte høyrisikopasienter (alvorlig PPCM, alvorlig PHT)

Titrert anestesi
Spinal, kombinert spinal og epidural (CSE)
Kontinuerlig spinal anbefales til gravide kvinner med alvorlig hjertesvikt (PPCM) for å unngå raske hemodynamiske forandringer

Fenylefrininfusjon og titrerte boluser
Hos pasienter med venstresidige obstruksjoner (AS, HOCM) er det viktig med ekstra volum for å ha god fylning, og høye doser vasopressor for å unngå raske fall i perifer motstand

Unngå takykardi
Titrert oksytocin

Oksytocin gis sakte i titrerte doser (0,1 IE) til effekt
Kan kombineres med små boluser fenylefrin (30 µg) for å motvirke takykardi og hypotensjon

Ved narkose til hjertesyke gravide bør man gi en titrert anestesi med opioider og reduserte doser Pentothal (evt. Ketamine) for å
redusere hemodynamisk instabilitet.

Postoperativ overvåking
Pasienter med moderat eller høy risiko bør overvåkes på postoperativ avdeling første døgn.
Pasienter med svært høy risiko, som alvorlig pulmonal hypertensjon eller alvorlig hjertesvikt kan trenge lenger postoperativ
overvåkning og bør ha kontinuerlig CO-monitorering og hyppig ekkokardiografi postoperativt. Det er svært viktig med negativ
væskebalanse de første 72 timer postpartum.

Anbefalinger til spesifikke tilstander
Medfødt hjertefeil

De fleste kvinner med medfødt hjertefeil tåler svangerskapet. Risikoen avhenger av type medfødt hjertefeil og kompleksiteten i denne, særlig når det



gjelder ventrikkel- og klaffefunksjon, NYHA-klasse og cyanose
Alle bør sees på av kardiolog og gynekolog i slutten av 1. trimester og deretter bør det legges en individuell oppfølgingsplan avhengig av hjertefeilens
alvorlighetsgrad. Kvinner med moderat til høy risiko bør henvises til senter for pasienter med medfødt hjertesykdom (GUCH-senter)
Cyanose er en risikofaktor for fosteret og sannsynligheten for levende født barn er < 12 %, dersom O2-metningen hos mor er < 85 %

Irreversibel nedsatt ventrikkelfunksjon er sett hos 10 % av pasienter som er operert for TGA med Senning/Mustard- korreksjon.
Fontanopererte kan ha vellykkede svangerskap, men risikoen hos disse er moderat til høy. Risikoen for denne pasientgruppen avhenger av NYHA
klasse og ventrikkel funksjonen

Pulmonal hypertensjon
Svangerskap frarådes hos pasienter med pulmonal hypertensjon (PHT)/Eisenmenger syndrom pga 30-50 % risiko for død eller alvorlig
maternell hendelse under svangerskapet. Det er de store hemodynamiske endringene som skjer under svangerskapet som gir økt
risiko for hjertesvikt og kardial dekompensering, hovedsakelig i forbindelse med fødsel og postpartum.

Aortapatologi
Svangerskap er av høy risiko for pasienter med aortapatologi
Disseksjon oppstår oftest i siste trimester (50 %) eller tidlig postpartum (33 %)
Aortadisseksjon bør overveies som mulig diagnose hos alle med brystsmerter i svangerskapet
Kvinner med Marfan syndrom og aortadiameter > 45 mm bør frarådes svangerskap.
Ca 50 % av kvinner med bikuspid aortaklaff og aortastenose har dilatasjon av aorta ascendens. Disseksjon kan forkomme, men sjeldnere enn hos
Marfanpasientene
Forløsning med keisersnitt bør overveies når aortas diameter er > 45 mm

Klaffefeil
Moderat til alvorlig mitralstenose tolereres dårlig i svangerskap og bør behandles før en eventuell graviditet
Perkutan ballongdilatasjon av klaffestenose overveies kun når symptomer persisterer til tross for medikamentell terapi (betablokker)
Intervensjon på aortastenose bør utføres før svangerskapet dersom det foreligger symptomer, redusert venstre ventrikkelfunksjon eller symptomer ved
funksjonstesting
For mekanisk klaff og tromboembolisk behandling henvises til kapittel ”Trombose, antikoagulasjon og svangerskap”
Insuffisienser tolereres bedre enn stenoser. Intervensjon før svangerskapet er kun indisert når stor insuffisiens ledsages av hjertesvikt, betydelig
ventrikkeldilatasjon eller dysfunksjon
Obs. dyspnoe. Risiko for lungeødem hos kvinner med alvorlig MI og AI som utvikler preeklampsi

Koronarsykdom
Diagnose som er lett å overse pga av alder. Husk å tenke tanken, og ta EKG og blodprøver av kvinner med brystsmerter (infarktstatus; CKMB og
troponin)
I den akutte fasen skal gravide utredes og behandles som andre pasienter med koronarsykdom
Primær PCI (med ren metall stent) anbefales hos gravide med akutt hjerteinfarkt

ACE-hemmere og statiner er kontraindisert under svangerskap. Foreløpig foreligger det liten erfaring med klopidogrel (Plavix®). ACE-hemmeren

enalapril (Renitec®) anses trygg under amming
Svangerskap kan overveies hos kvinner med koronarsykdom uten restangina og med god ventrikkelfunksjon (EF > 40 %)

Kardiomyopatier
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM/HOCM)

Hypertrofisk kardiomyopati med obstruksjon (HOCM) er høyrisikosvangerskap
Asymptomatiske pasienter uten obstruksjon (HCM) tolerer svangerskap godt
Det anbefales bruk av betablokker (metoprolol). Atrieflimmer tolereres dårlig, rytme kontroll til sinusrytme er nødvendig

Dilatert kardiomyopati (DCM)

Kvinner med dilatert kardiomyopati har økt risiko for forverring under svangerskap og postpartum
Symptomer vil være hjertebank, økende dyspnoe og tegn på hjertesvikt. EF < 40 % gir økt risiko
Dersom EF er < 20 % er det meget høy risiko for mortalitet og svangerskap bør frarådes.

Peripartum kardiomyopati (PPCM)

Forekomst er 1 per 3000–15 000 svangerskap
Defineres som hjertesvikt med redusert venstre ventrikkelfunksjon, EF < 45 % siste mnd av svangerskap, eller i løpet av de fem første måneder
postpartum. Mortalitet opp til 20 %. Det foreligger økt risiko for de med hypertensjon, preeklampsi, flerlingsvangerskap
Man bør ha lav terskel for å ta ekko cor ved dyspnoe, ødemer og takykardi
50 % av kvinnene får persisterende venstre ventrikkel dilatasjon og dysfunksjon

Hjertesvikt
ProBNP (pro-B-natriuretisk peptid) er en markør på hjertesvikt som kan være nyttig å ta for å følge utvikling av hjertesvikt. Selv om
proBNP kan øke noe i svangerskapet, så vil man se høyere verdier ved utvikling av hjertesvikt.



proBNP kan øke noe i svangerskapet, så vil man se høyere verdier ved utvikling av hjertesvikt.
Behandlingen ved hjertesvikt hos gravide og postpartum er som ved konvensjonell sviktbehandling med betablokker, ACE-hemmer
(postpartum) og diuretika. Ved EF < 30 % bør antikoagulasjon overveies.

Arytmier
Hjertefrekvensen kan normalt øke 10-15 slag/min i svangerskapet
Arytmier kan forverres eller oppstå for første gang i et svangerskap
Behandlingstrengende arytmier forekommer hos opptil 15 % av gravide kvinner med strukturelle og medfødte hjertefeil
Livstruende ventrikulære arytmier under svangerskap er svært sjeldent
Betablokker, hovedsakelig metoprolol er førstevalg når det gjelder antiarytmika
Ved hemodynamisk ustabile pasienter med takykardier bør direkte elektrokonvertering overveies
AV nodal re-entry takykardi eller AV re-entry takykardi kan stoppes med vagusstimulering, eller med intravenøs adenosin
ICD (intra cardiac device) er ingen kontraindikasjon mot svangerskap

Hjertetransplanterte
Hjertetransplanterte gravide bør følges opp og behandles av tverrfaglig team ved regionsykehus med transplantasjonssenter (RH)
Det er anbefalt å vente minst 2 år etter transplantasjonen før svangerskap planlegges for å oppnå stabilitet og reduksjon av de immunsuppressive
midlene
Immunsuppressive midler må tas kontinuerlig – serumkonsentrasjonen bestemmes og dosejusteres
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Anbefalinger
Det anbefales at diagnosen intrauterin fosterdød (IUFD) stilles ved ultralyd og bekreftes av to leger
Det anbefales at årsak søkes med en utfyllende undersøkelse av mor, fosteret og placenta
Det foreslås uselektert basisutredning i følge en liste av anbefalte undersøkelser
Det foreslås at det går kortest mulig tid imellom død og utredning
Det anbefales obduksjon av fosteret
Det anbefales nøye informasjon til foreldre angående hvor viktig obduksjon er i utredelsen av årsak

Søkestrategi
Søk i Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), The Perinatal Society of
Australia and New Zealand (PSANZ), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), Svensk förening för obstetrik og
gynekologi (SFOG), National Institute for Health and Care Excellence (NICE), American College of Obstetricians and Gynecologists
(ACOG), International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO).

Definisjoner
Dette kapittelet er tenkt å gi hjelp ved utredning av årsaken til intrauterin fosterdød (IUFD) etter fullgåtte 22 (≥ 22+0) svangerskapsuker
eller > 500 g og omhandler i hovedsak de tilfeller der det ikke har vært tegn til liv før fødselsstart1. Alle fødsler/aborter etter utgangen
av 12. svangerskapsuke skal meldes til Medisinsk fødselsregister.

Forekomst
Dødfødsler etter 22 uker/500 g utgjorde i Norge i 2010 3,7 dødsfall per 1000 fødsler2. Dødfødsler utgjør halvparten til to-tredjedeler av
perinatal mortalitet i vestlige land3. I 3. trimester forekommer hovedtyngden av dødsfall antepartum. Risiko for IUFD øker gradvis fra
36 uker4. Internasjonalt har det vært gradvis nedgang i dødfødselsrater i vestlige land frem til 20005, men uendrede rater etter det i
mange land6. Det har vært størst nedgang i intrapartum dødsfall og dødsfall på grunn av misdannelser og maternell sykdom.
Dødfødsler av ukjent årsak har også gått ned, men utgjør like stor andel av dødfødsler som før.

Etiologi/patogenese
De vanligste årsakene til IUFD i høyinntektsland er placenta patologi (29 %) (for eksempel morkakeløsning eller morkakesvikt med
intrauterin veksthemming), infeksjoner (12 %), navlesnorskomplikasjoner (9 %), maternell sykdom (7 %) (for eksempel diabetes,
hypertensjon eller intrahepatisk kolestase), misdannelser eller kromosomavvik (6 %), intrapartum patologi (3 %) (i hovedsak asfyksi),
og føtal patologi (4 %)7. I 20-30 % av tilfellene forblir dødsårsaken ukjent7,8.
Transplacentære infeksjoner assosiert med IUFD er cytomegalovirus (CMV), syfilis, parvovirus B19, listeria, rubella, toksoplasmosis,
herpes simplex (HS), coxsackievirus, leptospira, Q-feber, Lyme sykdom og malaria. De mest vanlige oppadstigende infeksjonene som
årsak til IUFD i industrielle land er E. coli, klebsiella, gruppe B-streptokokker, enterokokkus, mykoplasma/ ureoplasma, H. influensa og
klamydia9.

Risikofaktorer
IUFD har en rekke ulike årsaker, med ulike risikofaktorer10

Svangerskap med veksthemming
Andre placentakomplikasjoner
Mors alder over 35 - 40 år
Overvekt/fedme (BMI > 25)
Tidligere dødfødsel
Flerlingsvangerskap
Dårlige sosioøkonomiske forhold
Lav utdannelse
Røyking
Rusmisbruk
Maternelle medisinske tilstander som diabetes/glukoseintoleranse, hypertensive tilstander, intrahepatisk kolestase, tyroidealidelser og Hb > 13,5 eller
manglende fysiologisk hemodilusjon

Utredning
Diagnostikk
Diagnosen stilles ved ultralyd og bør bekreftes av to leger.

Basisutredning
Generelt er det en fordel med kortest mulig tid mellom død og prøvetaking, men dette må avstemmes i forhold til foreldrenes ønsker
og behov.



Hensikten med utredning er å evaluere mors kliniske tilstand og finne dødsårsaken. Det vil være nyttig i forebyggende arbeid generelt
og spesielt i veiledning til foreldre med tanke på gjentakelsesrisiko og forebygging/oppfølging i senere svangerskap9.

Det er viktig å forstå at et unormal prøvesvar ikke alltid er forklaringen på dødfødselen. Det er derfor viktig med utfyllende
undersøkelse selv om det tilsynelatende er en åpenbar årsak (f.eks. ved en åpenbar årsak som massiv placentaløsning kan det også
være en misdannelse til stede). Sammenheng mellom prøvesvar og obduksjonsfunn hos fosteret bør søkes.

Obduksjon og placentahistologi gir mest informasjon og kan bekrefte klinisk mistanke, gi tilleggsinformasjon eller endre klinisk
mistanke. De siste tiårene er det blitt mer anerkjent at placentaundersøkelse, helst utført av spesialiserte patologer, gir viktig
informasjon og bidrar til at færre dødsfall blir uforklarte11. Prøvetaking bør være rettet mot å identifisere kjente årsaker til IUFD9.

Følgende liste kan være til hjelp ved utredning av IUFD og er oppdatert etter PSANZ12 og RCOG Green-top Guideline No. 559.

Basisutredning - undersøkelser som anbefales for IUFD ved diagnosetidspunkt
Anamnese og klinisk undersøkelse
Hendelser/sykdom i svangerskapet, obstetrisk historie, familiesykdommer, utenlandsreiser, sosiale forhold, røyking, rusmisbruk,
medikamentbruk, infeksjonstegn, blodtrykk, trombosetegn.

Ultralyd
For bekreftelse av fosterdød. Det foreslås vurdering av fostervannsmengde, biometri samt orienterende undersøkelse av føtal
anatomi. Vurder bruk av individualiserte vekstkurver (customized growth charts). Vurder utvidet undersøkelse dersom det er sannsynlig
at foreldre ikke ønsker obduksjon.

Amniocentese
For mikrobiologisk undersøkelse og kromosomanalyse. Kan være eneste mulighet til å få uforurenset prøve til dyrkning. Bemerk at
dyrkning ofte er negativ til tross for kliniske tegn på chorioamnionitt.

Maternell bakteriologi
Blod, urin-, cervix- og vaginal/perianalprøve til mikrobiologisk dyrkning, inklusiv chlamydia og listeria. Positive prøver er av tvilsom
betydning hvis det ikke er kliniske eller histologiske tegn på chorioamnionitt.

Blodprøver

Hemoglobin, hematokrit med maskinell diff. telling (blodstatus) og infeksjonsstatus (blødning, HELLP, sepsis, infeksjoner, kronisk sykdom)
Koagulasjonsstatus (preeklampsi, DIC (10 % utvikler DIC de første fire ukene etter IUFD dersom barnet ikke er født)
Nyrefunksjonsprøver (preeklampsi (urinsyre er bedre prediktor for perinatal utfall en blodtrykk))
Leverfunksjonsprøver med gallesyre (lett forstyrrelse i leverfunksjonsprøver kan være markør for intrahepatisk kolestase, viral hepatitt, CMV og
toksoplasmose i tillegg til akutt fettlever og HELLP)
Blodsukker og HbA1c
Tyroideaprøver: TSH, FT4 og FT3

Blodtype om ikke utført tidligere og antistoffanalyse (for eksempel D og Kell) (spesielt viktig ved hydrops føtalis)
Blodplatetyping og blodplateantistoffer (alloimmun trombocytopeni hos fosteret kan forårsake intrakraniell blødning)
Kleihauer-Betke*(eller andre metoder med samme formål): Måler føtale blodlegemer i mors blod (indikerer føto-maternell blødning, som kan være
”silent”). Bør gjøres før fødsel siden føtale blodlegemer forsvinner fort ut av mors blod etter forløsning
Antifosfolipid antistoffer (antikardiolipin- og anti β2 glykoprotein 1 antistoffer og lupus antikoagulant. IUFD er en av kliniske kriterierfor antifosfolipid

antistoff syndrom (APS)13

Maternell serologi: Virusscreening (parvovirus B19, rubella, CMV og herpes simplex), toksoplasmose og Syfilis. Sammenligne med prøver tatt i tidlig
svangerskap hvis tilgjengelige. Andre på indikasjon, f.eks. hvis utenlandsopphold

Basisutredning - prøver som tas etter fødselen
Morkake

Detaljert makroskopisk undersøkelseog beskrivelse av placenta og navlesnor, eventuelt med bilder

Mikrobiologisk dyrkning (allmenn dyrkning/listeria)(tas i mellom chorion og amnion)

Biopsi fra placenta (ca. 1 cm i diameter fra den føtale siden i nærheten av navlesnorfestet for å unngå å få med maternelt vev) og hinner til
kromosomanalyse (legges på saltvann). Det er størst sannsynlighet for en vellykket kromosomanalyse fra fostervann (82-92 %), men vevsprøve fra
hinner og placenta øker sannsynligheten for vellykket analyse. Spesielt viktig hvis amnoicentese ikke er gjort
Histologisk undersøkelse Morkake, hinner og hele navlestrengen sendes. Sendes fersk

Barn

Ytre beskrivelse (med vekt og lengde) og klinisk fotografering (bilder som viser fram detaljer i barnets ytre utseende), i tillegg til bilder til foreldrene.
Det anbefales at barnet undersøkes kort tid etter fødsel av helst to helsearbeidere (jordmor, gynekolog, sykepleier eller neonatolog) og ytre utseende
og kjønn beskrives detaljert i journal. Dette kan være viktig for patologen særlig dersom det drøyer mellom fødsel og undersøkelse. Spesielt viktig hvis



foreldrene ikke ønsker obduksjon. Det foreslås at barnets ytre undersøkes (hvis tilgjengelig) av perinatalpatolog, neonatolog eller barnelege dersom det
ikke blir utført obduksjon
Obduksjon. Det anbefales at foreldrene informeres nøye om hvor viktig obduksjon er og om at den gir mer informasjon om dødsårsak i forhold til

andre undersøkelser. Skriftlig informasjon til foreldre er en fordel. Se for øvrig ”Veileder ved obduksjon av fostre og barn, kapittel 4 og 514

MR- undersøkelse. Anbefales kortest mulig tid etter fødsel dersom foreldre ikke ønsker obduksjon

Røntgen skjelettundersøkelse. Alternativt til MR

Mikrobiologisk undersøkelse fra øre og svelg

Blodprøver fra navlestreng eller barnets hjerte (hvis ikke mulig å få navlestrengsblod) til mikrobiologi, infeksjonsparametrer, blodstatus, blodtype og
antistoffer, analyse av kjente genetiske sykdommer (samme prøve som tas av nyfødte; Følling med mer) og eventuelt kromosomanalyse (om det
ikke er gjort amniocentese eller tatt placentabiopsi
Hælsenebiopsi til kromosomanalyse (om det ikke finnes noe annet materiale til kromosomanalyse (se kommentar om kromosomanalyser senere))

Innsamling av materiale/forsendelse til patolog
Det kan ta flere døgn fra død/fødsel til fosteret ankommer patologisk avdeling. Derfor er det viktig at kliniker sikrer materiale til
genetiske og mikrobiologiske undersøkelser og celler til dyrkning med henblikk på metabolske sykdommer. Det er større sannsynlighet
for vellykkede undersøkelser jo kortere tid fra fødsel til prøve tas. Forsendelse til patologisk anatomisk avdeling bør skje så fort som
mulig. Barnet skal, etter obduksjon, være i en slik tilstand at det kan vises foreldrene (se ”Veileder ved obduksjon av fostre og barn” fra
2004 angående informasjon om hvordan en obduksjon av barn/fostre foregår14). Viktig at fullstendige, relevante kliniske opplysninger
om mor og far, det aktuelle svangerskap og evt. tidligere svangerskap gis til patologen.

Basisutredning – prøver som tas 8-12 uker postpartum

Fastende glukose og glukosebelastning dersom forhøyet HbA1c ved diagnosetidspunkt
Antifosfolipidantistoffer (lupus antikoagulant, anticardiolipin- og anti β2 glykoprotein 1 antistoffer) dersom positive ved diagnosetidspunkt.

Diagnostiske kriterier for APS tilsier positive prøver ved to anledninger med minst 12 uker i mellom, i tillegg til kliniske kriterier13. Profylakse med
heparinpreparater i tillegg til albyl-E anbefales kvinner med habituelle aborter (>3) som fyller laboratoriekriterier for APS. Det er usikker effekt, men
mangelfull evidens, av heparinprofylakse blant kvinner med APS og andre placentarelarerte svangerskapskomplikasjoner (en enkel fosterdød etter uke
10, IUGR eller preeklampsi)
Fastende homocystein dersom leppe/gane spalte, neuraltube defekter eller hjertefeil. Ved positiv prøve undersøkes det for MTHFR genmutasjon

Tilleggsundersøkelser -prøver foreslått tatt på indikasjon

Trombofiliscreening. Diskuterbart siden sammenheng mellom arvelige trombofilier og IUFD er svak. Det er påvist svak sammenheng mellom
fosterdød og Faktor V Leiden-mutasjon, men usikkerhet rundt sammenheng med andre arvelige trombofilier. Derfor er det usikkert hvorvidt screening
for arvelige trombofilier er til nytte for pasientene. Av evidens som foreligger er det ikke påvist at antikoagulasjonsprofylakse forbedrer

svangerskapsutfall15. I nye ACCP guidelines er screening for arvelige trombofilier hos kvinner med tidligere svangerskapskomplikasjoner ikke

anbefalt15

Maternal anti-Ro og anti-La ved hydrops, endomyokardial fibro-elastosis eller AV-node kalsifisering funnet ved obduksjon. Identifiserer skjult
autoimmun sykdom hos mor
Urin for narkotikascreeningved mistanke om narkotikamisbruk
Fars blod for kromosomanalyse ved translokasjon hos foster, føtal aneuploidi eller mistanke om kromosomfeil og kromosomanalyse fra foster er
mislykket

Tilleggsnotater
Kromosomanalyse(dyrkning av levende celler)
Det er beste muligheter for vellykket kromosomanalyse fra amnionvæske, dernest (i rekkefølge etter mulighet for vellykket analyse) fra
placentabiopsi, hjerteblod, hælsene og hud. Preparatene må ikke fikseres. Det foreslås at det primært foretas amniocentese. Dersom
det ikke lykkes eller det er sterkt misfarget fostervann anbefales placentabiopsi eller hælsenebiopsi som tredje alternativ. Det ønskes i
utgangspunktet bare et prøvemateriale. Dyrkning av celler med full karyotyping gir mest informasjon. Dersom dyrkning mislykkes eller
det er for lite materiale kan det gjøres polymerase chain reaction (PCR) analyse for trisomi 13, 18 og 21. Diskuter med
genetiker/laboratorie/fostermedisiner ved mistanke om konkrete genetiske sykdommer.

Bestemmelse av kjønn
Det kan være vanskelig å registrere riktig kjønn, spesielt ved ung gestasjonsalder. Men det er viktig og dersom kjønn ikke blir registrert
velger fødselsregisteret automatisk gutt. Det anbefales at barnet undersøkes av to personer.
Til hjelp: gutter vokser sammen bak penis, hvilket piker ikke gjør, men de har en smal spalte bak klitoris.
Ved usikkerhet angående barnets kjønn kan hurtig kromosomanalyse anbefales ved bruk av kvantitativ fluorsent PCR (QF-PCR).

*Omregning av føtal blodtap ut i fra Kleihauer-Betke test
Andel (%) føtale erytrocytter i mors blod omregnes til andel (%) av barnets totale blodvolum. Dette gjøres for en gjennomsnittlig kvinne
slik: (( % føtale erytrocytter) x 3200)/fostervekt i kilo. Blodtap estimert til 20 % av fosterets blodvolum anses å være alvorlig nok til å
forårsake død.



Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
Forløsningsmetode/induksjon avhenger av cervixmodning og mors tilstand. Amniotomi, oksytocin og prostaglandiner i forskjellige
tilberedninger er aktuelt. 80 % går i spontan fødsel i løpet av 72 timer. Se kapittel ”Cervixmodning/induksjon av fødsel”.

I 2012 har FIGO anbefalt følgende doser misoprostol16 (ikke hvis tidligere keisersnitt):
IUFD 18-26 uker: 100 µg vaginalt hver sjette time, maks 4 ganger.
IUFD >26 uker: 25 µg vaginalt hver sjette time eller per oralt annen hver time.

Laktasjonshemming vurderes (f.eks. cabergolin (Dostinex®)).
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Definisjoner og teori
Induksjon av fødsel
Kunstig igangsetting av fødselen ved svangerskapslengde >24+0 uker, der det grunnet maternell eller føtal indikasjon er ønskelig å
avslutte svangerskapet, og hvor det ikke foreligger kontraindikasjoner mot vaginal fødsel.

Cervixmodning
Prosessen der en lang, fast, lukket cervix forvandler seg til en kortere, mykere og åpnere cervix. Hos gravide skjer dette fysiologisk
mot slutten av svangerskapet.

http://www.figo.org/
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Teorien bak cervixmodning
Den eksakte mekanismen som fører til cervixmodning er ikke kjent. Før i tiden trodde man at cervixmodning ble forårsaket av rier. Nå
heller man til at cervixmodning er en inflammatorisk prosess som fører til at cervix blir myk, kortere og åpner seg.

Man tror at økt prostaglandindannelse forårsaker omsettingen og reguleringen av kollagen i cervix. Mifepriston (antiprogesteron)har
også en modningseffekt på cervix og stimulerer uteruskontraksjoner.

Cervixmodning tar tid. Den fysiologiske cervixmodningsprosessen kan inndeles i fire stadier, men flere stadier kan foregå parallelt:

Cervixvevet blir mykt ved at kollagenfibrenes mengde og struktur endrer seg. En langsom prosess, som antas å foregå over dager/uker
Modning av vevet ved at prostaglandinkaskaden aktiveres. Dette stadiet foregår raskere og antas å ta timer/dager
Livmorhalsen dilaterer seg i løpet av timer
Etter fødselen gjenoppbygges vevet i cervix tilbake til den opprinnelige strukturen

Epidemiologi
Ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister (MFR) for året 2011, ble 19 % av alle fødsler indusert. Dette er trolig lavere enn den reelle
forekomsten. I 2008 ble 15,1 % av alle fødsler i Norge indusert. I statistikken fra MFR 2011 ble 11 % av fødslene indusert med
prostaglandin, 5,3 % med amniotomi, 2 % med oksytocin og 3,4 % med annen metode (kateter?).

Indikasjoner og kontraindikasjoner
Induksjon av fødsel bør foretas når fordelene for mor eller barn antas større enn risikoen ved å fortsette svangerskapet.
Steroider for lungemodning skal gis ved induksjon før 34 fullgåtte uker. Kfr. kapittel 23 i ”Veileder i fødselshjelp 2014: ”Truende for
tidlig fødsel”.
Alle induksjoner bør ha en indikasjon, og indikasjonsstillingen bør være dokumentert i journalen.

Indikasjoner
Overtidig svangerskap (sterk anbefaling)
Preeklampsi/hypertensjon/PIH (Pregnancy Induced Hypertension) (sterk anbefaling)
Diabetes mellitus (sterk anbefaling)
Intrauterin tilveksthemning (forslag)
Vannavgang >24 timer uten oppstart av rier (sterk anbefaling)
Tvillingsvangerskap (sterk anbefaling)
Polyhydramnion/oligohydramnion (anbefaling)
Svangerskapskolestase (forslag)
Andre medisinske/sosiale indikasjoner

Kontraindikasjoner
Alvorlig preeklampsi der forløsning innen kort tid ikke kan forventes
Tegn på føtal distress ved CTG-registrering eller doppler hvor man har grunn til å tro at fosteret ikke har tilstrekkelige ressurser til å tåle fødsel
(Evidensnivå III)
Annen kontraindikasjon for vaginal forløsning

Vesentlig ved induksjon er vurdering av cervix modningsgrad (se vedlegg 1 ”Skjema for fødselsinduksjon”). Merk at Bishop’s Score ble
i sin tid utviklet for induksjon av multipara uten svangerskapskomplikasjoner (Bishop EH. Pelvic scoring for elective induction. Obstet
Gynecol 1964). 50 år senere er den fortsatt det mest brukte verktøyet verden rundt til å vurdere induksjonsmetoden. En forenklet
metode med bare tre variabler har nylig vært brukt på å vurdere cervix før induksjon av nullipara (Laughon SK et al. Using a simplified
Bishop score to predict vaginal delivery. Obstet Gynecol 2011). Det anbefales å bruke en høyere poengsum som grense for ”moden
cervix” hos førstegangsfødende, enn hos flergangsfødende ved bruk av Bishop’s Score med 5 variabler.

Poengsum  ≥8: moden cervix hos nullipara (Bishop’s score med 5 variabler)

≥6: moden cervix hos multipara (Bishop’s score med 5 variabler)

Pasientinformasjon
Det er viktig at den gravide i forkant får informasjon om behandlingen og forventet forløp ved modning av cervix/induksjon av fødsel.
Det anbefales at fødeavdelingen lager skriftlig pasientinformasjon tilpasset sykehusets rutiner (se vedlegg 2 ”Pasientinformasjon
fødselsinduksjon”).

Journalnotat
Det skal journalføres når fødselen induseres. Det anbefales at fødeavdelingen lager en standard mal for induksjon (se vedlegg 3 ”Mal
for fødselsinduksjon”).
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Modning av cervix
Metoder
Alternativer
Rekkefølgen er ikke uttrykk for prioritering. På den enkelte avdeling må man beslutte hva som skal være hovedmetode og rekkefølgen
av eventuelle øvrige metoder.

Mekanisk tøyning av cervix/”stripping”/hinneløsning (Evidensnivå I)
Mekanisk tøyning av cervix (”stripping of the membranes”) forårsaker økt phospholipase A2- og prostaglandin F2α aktivitet. Ved
vaginalundersøkelse innfører man inn pekefingeren gjennom indre mormunn og løsner fosterhinner fra nedre uterinsegment ved at man
dilaterer cervix med sirkulære bevegelser. Tøyning av cervix kan utføres mens kvinnen ligger på undersøkelsesbenk eller i benholdere i
GU-stol. Det er ukjent hvor lenge man må tøye cervix for å modne cervix. Stripping av hinner kan med fordel gjøres ved
svangerskapskontroller etter termin (sterk anbefaling).

Komplikasjoner
Ubehag for kvinnen og litt blødning er vanlig ved denne metoden.

Bruk av ballongkateter i cervix, f.eks latex Foleykateter 18-22 Ch (BARD®) eller Cervical Ripening Balloon (Cook®)
(Sterk anbefaling)
Modning av cervix med kateter har fått en renessanse de siste år. Denne metoden ble tilsidesatt da prostaglandiner ble tatt i bruk uten
at det noen gang var vist at prostaglandiner var tryggere eller mer effektive. Fordi man nå er mer bekymret for fødselsinduksjon med
prostaglandiner etter tidligere keisersnitt pga. risiko for uterusruptur, har interessen for kateterinduksjoner økt. Randomiserte kliniske
studier som sammenligner kateter mot prostaglandiner viser at kateter er like effektivt som prostaglandiner til å indusere fødsel (I).
Induksjon med kateter har flere tilleggsfordeler fremfor prostaglandiner. Det er lavere risiko for hyperstimulering av uterus med kateter
og lavere risiko for mekoniumavgang fra foster (II). Kvinner trenger ikke nødvendigvis innleggelse eller overvåking av fosteret, dersom
ikke svangerskapet ellers har tegn til patologi. Mekanismen for cervixmodning er ikke kjent, men man har fremmet teorien om at lokal
vevsnekrose forårsaket av trykk fra kateteret igangsetter prostaglandin-kaskaden.

Vaginalvask med klorhexidin har ikke vist forebyggende effekt mot infeksjon

Foleykateter Ch. 18-22/Cook® cervical ripening balloon føres gjennom cervix forbi indre mormunn. Kan enklest gjøres ved hjelp av selvholdende
spekel og korntang. Ikke grip cervix med kuletang pga. risiko for rift og blødning
Fyll ballongen med 40-50 ml NaCl. Dersom ballongen ligger i cervix, vil kvinnen ofte få smerter umiddelbart. Trekk da ut noe av væsken og skyv
kateteret litt lenger inn.
Trekk forsiktig i kateteret for å være sikker på at ballongen ligger på plass og ikke i cervicalkanalen. Transvaginal ultralyd kan brukes for å bekrefte riktig
plassering.
Fest kateteret uten stramming med tape til kvinnens lår ved bruk av Foley
Kateteret kan ligge inne 24-36 timer

Komplikasjoner
De svenske studiene indikerer ikke større risiko for amnionitt ved kateterinduksjoner når PROM foreligger, men maksimal
innleggelsestid for kateter i studiene har vært 24 timer. Mer kortvarig kateterinduksjon anbefales dersom det foreligger PROM (12-24
timer) (forslag).

Følgende muligheter foreligger etter ballonginnleggelse (24-36 timer)
Kvinnen har født
Kvinnen har fått rier og er i fødsel
Fostervannet har avgått, ikke rier

Induksjon med prostaglandin eller oxytocin

Ikke vannavgang eller rier
Moden cervix → amniotomi
Umoden cervix → videre modning med prostaglandin

Induksjon med prostaglandin (Sterk anbefaling)
Intravaginal applikasjon av misoprostol: vaginalinnlegg (Misodel®/Ferring) og tablett (Cytotec® tabletter/Pfizer, peroral
dosering med Angusta® (tabletter/Azanta).

Misoprostol er en syntetisk prostaglandin E1-analog som har tilsvarende virkningsmekanisme som dinoproston (Minprostin®, Pfizer)
endocervical gel og (Prostin E2®, Orifarm) vaginaltablett. Misodel® vaginalinnlegg er registret i Norge til ”induksjon av fødsel hos
kvinner med umoden cervix, fra uke 36 i svangerskapet, hvor induksjon er klinisk indisert”. Se Felleskatalogen for dosering og bruk.
Angusta® 25 µg misoprostol tabletter har indikasjon “induksjon av fødsel." Se Felleskatalogen for dosering og bruk. Preparatet
Cytotec® er ikke registrert på indikasjonen modning av cervix/induksjon av fødsel av Pfizer. I Norge er det fortsatt Cytotec® som



brukes ved mange sykehus i stedet for andre prostaglandiner. Misoprostol er mer effektiv til modning av cervix med hensyn til
induksjon av fødsel (I) og har mye kraftigere modningseffekt på cervix nærmere termin, sammenlignet med i tidlig graviditet og hos
ikke-gravide. Misoprostolkapsler på ca 25 µg lages fra Cytotec® ved flere større norske sykehusapotek.
Dosering: Misoprostol (Cytotec®) 25 µg i bakre fornix. Samme dose kan gjentas hver 4. - 6. time dersom regelmessig riaktivitet ikke
er etablert (sterk anbefaling).

”Up To Date” (august 2014) anbefaler vaginal misoprostol som anbefalt metode, basert på en Cochrane Review fra 2010 (Hofmeyer
GJ, Gülmezoglu AM, Pileggi C). WHO har i 2011 gjennomgått Cochrane reviewer fra 2010, 2006 (Alfirevic Z, Weeks A) og 2004
(Muzonzini G, Hofmeyer GJ) om misoprostol og fødselsinduksjon og konkluderer at peroral lavdose misoprostol (20-25 µg hver 2.
time) er tryggere og mer effektiv enn vaginal misoprostol. Vaginal misoprostol i doser over 25 µg er mer effektiv enn andre metoder
for fødselsinduksjon men er forbundet med større risiko for hyperstimulering av uterus (I).

Intracervikal applikasjon av prostaglandin E2/PGE2 – dinoproston (Minprostin® endocervicalgel, Pfizer)
I følge pakningsvedlegg fra produsenten er det denne måten preparatet skal doseres. Dosering: 0,5 mg. Samme dose hos
førstegangs- og flergangsfødende. Kan gjentas etter seks timer. Maks dose 1,5 mg/døgn. Intracervical PGE2 gel har vist seg i studier
å være mindre effektiv til induksjon sammenlignet med intravaginal applikasjon (Evidensnivå I).

Intravaginal applikasjon av PGE2 gel (Minprostin® gel) i bakre fornix
Dette er en doseringsmåte utenfor godkjenningsområdet fra produsenten. Det er gjort flere studier som har sammenlignet forskjellige
doser intravaginal applikasjon av PGE2 gel I-II).

Det tidligere doseringsregime i Veileder for Obstetrikk er basert på noen få studier fra 1990-tallet og vi anbefaler heller induksjon med
misoprostol, som er bedre undersøkt og dokumentert.

Intravaginal applikasjon av PGE2 tablett (Prostin E2® vaginaltablett Orifram)
Dosering: 1 tablett à 3 mg. Kan gjentas etter seks timer. Maks dose 9 mg/døgn.

Komplikasjoner
Hyperton riaktivitet (overstimulering) av uterus kan forekomme ved induksjon med alle prostaglandiner. Prostaglandin gitt ved moden
cervix er forbundet med økt risiko for hyperstimulering (I). Uterusruptur kan forekomme. Ved tidligere keisersnitt og tidligere
operasjoner på uterus bør kateter være første valg for induksjon (III).

Andre alternativer
Amniotomi hvis mulig (cervix >2 cm), Bishops score fortrinnsvis >5 hos multipara, fortrinnsvis >7 hos nullipara. Hvis ingen riaktivitet
etter en til tre timer, stimuleres med oksytocin intravenøst. Amniotomi eventuelt etterfulgt av oksytocin anbefales som første valg ved
moden cervix (III).

Oksytocin intravenøst
Komplikasjoner
Amnionitt og hyperton riaktivitet kan forekomme ved amniotomi/oksytocininduksjon.

Overvåkning (gjelder både ved bruk av oksytocin og PGE)
CTG-registrering før modning/induksjon
Ny CTG-registrering, eventuelt STAN, ved endring i forløpet som begynnende riaktivitet eller vannavgang. Deretter intermitterende, evt. kontinuerlig
overvåkning

Komplikasjoner
Hyperton riaktivitet (fem eller flere kontraksjoner per 10 minutter): Risiko 1-5 %

Behandling

Atosiban (Tractocile®, Ferring Pharmaceuticals A/S) 7,5 mg/ml, 0,9 ml (hetteglass) = 6,75 mg i.v. over minst ett minutt eller
Inj. terbutalin (Bricanyl®, AstraZeneca) (0,5 mg/ml) 0,25-0,5 mg subkutant eller 0,25 mg intravenøst

Induksjon ved senabort/intrauterin fosterdød
Metode: Før svangerskapsuke 24: (sterk anbefaling) 200 mg mifepriston (Mifegyn®, Mifepristone) per os. 36-48 timer senere: 800 µg
misoprostol vaginalt. Dette er 4 stk. 200 µg tabletter misoprostol (Cytotec®, Pfizer) (ikke det samme som 25 µg kapsler misoprostol
Cytotec® til fødselsinduksjon). Om kvinnen ikke får rier skal det etter 3 timer gis 400 µg misoprostol (dvs. 2 stk 200 µg tabletter
Cytotec®) peroralt eller sublingualt og hver tredje time deretter til hun får rier.



Ved svangerskapsuke 24 til uke 26: (sterk anbefaling) 200 mg mifepriston (Mifegyn®, Mifepristone) per os. 36-48 timer senere: 100
µg misoprostol vaginalt. Om kvinnen ikke får rier skal det etter tre timer gis 100 µg misoprostol peroralt eller sublingualt og hver tredje
time, maksimalt fire doser. Dersom kvinnen fremdeles ikke får rier må det vurderes om forholdene ligger til rette for amniotomi og
stimulering med oksytocin. Oksytocin gis vanligvis i dobbel styrke. Amniotomi vurderes individuelt - tilbakeholdenhet ved umoden
cervix og forventet lang induksjonstid.

Svangerskapsuke 27-43: (forslag) Vurdere modenhetsgraden av cervix. 25 µg misoprostol vaginalt hver 6. time eller 25 µg
misoprostol per oralt hver 2. time. Vurdering etter seks doser dersom ingen effekt. Kan vurdere vanlig induksjonsprosedyre med
ballongkateter, misoprostol (25 µg kapsler hver 6. time), eller amniotomi.
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Anbefalinger
Definer start av fødsel (sterk anbefaling)
Bruk WHO sin definisjon med 4 cm mormunnsåpning og regelmessige rier (anbefaling)
Bruk partogram (sterk anbefaling)
Definer langsom framgang (sterk anbefaling)
Bruk varsellinje og tiltakslinje med fire timers forsinkelse (anbefaling)
Start med ufarlige ristimulerende tiltak som stillingsendring, tøm urinblære og gi mat og drikke (forslag)
En-til-en-oppfølging (sterk anbefaling)
Amniotomi før evt. oksytocinstimulering (sterk anbefaling)
Oksytocinstimulering anbefales ved langsom framgang som skyldes ineffektive rier (sterk anbefaling)
Oksytocinstimulering kan være aktuelt hos førstegangsfødende kvinner med ineffektive rier i latensfasen og avflatet cervix med åpning < 3-4 cm
(forslag)
Overvåk riaktivitet og fosterlyd med CTG ved bruk av oksytocinstimulering (sterk anbefaling)
Vurder operativ fødsel etter én times aktiv trykking (anbefaling)

Litteratursøk
Pyramidesøk, Up to date, pub-med, National Institute for Health and Clinical Exellence (NICE), Cochrane Database, Royal College of
Obstetricians & Gynecologists, danske og svenske retningslinjer.

Definisjon
Tiltak for å øke hyppighet og styrke på riene hos kvinner som er i aktiv fødsel. Overstimulering defineres som > 5 rier/10 min eller
varighet av ri > 2 minutter1. Stimulering av rier bør oppfattes som en videreføring av en fysiologisk prosess kroppen selv allerede har
startet (i motsetning til induksjon av fødsel)2.

Fødselens stadier
Fødselen inndeles i tre stadier. Første stadium varer fra riene starter frem til mormunnen er utslettet. Dette stadiet deles i latens fase
og aktiv fase. Aktiv fase starter etter WHO sin definisjon ved mormunnsåpning 4 cm og regelmessige kontraksjoner3-6. Noen vil
definere start av aktiv fase med åpning <4 cm hvis livmorhalsen er avflatet. Andre stadium varer fra mormunnen er utslettet til barnet er
født og dette stadiet deles også i en latensfase (fram til ledende del har nådd bekkenbunnen) og en aktiv fase (trykketid)5. Tredje
stadium er tiden fra barnet er født til placenta er forløst.

Partogram
Forskjellig type partogrammer har ikke vist forskjell i perinatal eller maternal morbiditet eller mortalitet7 og et Cochrane review
konkluderer med at nytten av å bruke partogram ikke er vist8. Likevel er partogrammet det viktigste hjelpemiddelet for å følge
progresjonen i fødselsforløpet og bruk av partogram anbefales sterkt9 [IV]. Mormunnsåpningen og nivå av ledende del registreres
grafisk i partogrammet. WHO anbefaler et partogram med varsellinje (alert line) og tiltakslinje (action line) forskjøvet fire timer.
Varsellinjen følger 1 cm åpning/time.

WHO partogram med varsellinje og tiltakslinje

Langsom framgang
Det finnes ikke god dokumentasjon på hvor lenge en fødsel kan vare10 eller hvilken definisjon av langsom framgang som er best11.



Hver avdeling bør ha en tydelig definisjon på langsom framgang slik at man unngår tilfeldig bruk av oksytocinstimulering12. Strukturert
organisering av omsorgen under fødselen bedrer resultatene13 [Ib].

Første stadium
Latensfasen kan normalt vare opptil 20 timer hos førstegangsfødende og 14 timer hos flergangsfødende3,14. Generelt anbefales det
at kvinnene ikke blir innlagt i latensfasen fordi det er forbundet med økt bruk av obstetriske intervensjoner15 [Ib]. Imidlertid har noen
kvinner så mye smerter at de har behov for innleggelse og evt. smertelindring. Oppfølgingen må tilpasses den enkeltes behov5.
Epiduralanalgesi kan startes i latensfasen uten å forlenge fødselen16.

Det finnes flere ulike definisjoner på langsom framgang i den aktive fasen av fødselen.

Hvis åpningen krysser tiltakslinjen
WHO partogram med fire timer mellom varsellinje og tiltakslinje6,17

Tre timer mellom linjene18

To timer mellom linjene7

Ingen endring av åpningen eller nivå av ledende del i løpet av to timer3

<2cm endring av åpningen i løpet av fire timer5

Langsom endring i første stadiums aktive fase3

< 1,2 cm/time hos førstegangsfødende
< 1,5cm/time hos flergangsfødende

I en prospektiv studie fant man at kvinner med tiltakslinje forskjøvet to timer var mest fornøyde,19 men bruk av tiltakslinje tidligere enn
fire timer øker behovet for fødsels-stimulering uten å bedre fødselsutfallet5,7 [Ib]. NICE anbefaler å bruke WHO sine anbefalinger5, og
vi foreslår det samme.

Andre stadium
Vent med aktiv trykking til hodet er kommet på bekkenbunnen hvis det ikke er tegn til asfyksi eller infeksjon. Mange avdelinger har
praktisert å bruke en time som grense for varigheten av latensfasen i andre stadium, men andre avdelinger bruker to timers grense.
Det finnes lite vitenskapelig dokumentasjon på hva som er best praksis. Noen land tillater to timer med aktiv trykking hos
førstegangsfødende5, men den aktive trykketiden er forbundet med økt risiko for asfyksi allerede når trykketiden overstiger 30 min.
Sannsynligheten for spontan fødsel avtar med varigheten av trykketiden20 [Ib]. Vi foreslår operativ forløsning etter 60 minutter med
aktiv trykking både for første og flergangsfødende. Dette gjelder også hos kvinner med epiduralanalgesi.

Årsaker til langsom framgang av fødselen
Langsom framgang i fødselen kan skyldes ineffektive rier (power), feilinnstillinger, misforhold mellom mors bekken og fosterets
størrelse (pelvis and passenger) eller kombinasjon av disse faktorene, og det er oftest et problem hos førstegangsfødende.
Stimulering med oksytocin er aktuelt når man mistenker utilfredsstillende rier, men er kontraindisert ved mekanisk misforhold. Det er
viktig å gjøre en klinisk undersøkelse av den fødende når fødselen går langsomt. Nye studier har vist at fosterets posisjon og nivå kan
vurderes med ultralyd (21), men nytteverdien er ikke godt nok dokumentert til at ultralyd kan anbefales rutinemessig i klinisk praksis22.
Høy likestand, panneinnstilling, ansiktinnstilling med haken bakover (mentoposterior) og bakre asynklitisme er ofte ikke forenlig med
vaginal fødsel. Men innstillingene kan være labile og endres spontant. Occiput posterior innstilling er også oftest en labil tilstand og de
fleste fostre roterer spontant (også i andre stadium)22 [IIb].

Tiltak ved langsom framgang i fødselen
Generelle tiltak

Mat og drikke til den fødende i latensfasen er viktig. Det anbefales ofte også i aktiv fødsel og kan ha betydning for varighet av
fødselen23,24 [III]. Tom urinblære. Stillingsendring og aktivitet.
En-til-en-oppfølging øker sannsynligheten for en ukomplisert vaginal fødsel25 [Ia].

Akupunktur
Noen studier har vist at akupunktur kan forkorte fødselsforløpet26,27 [Ib].

Amniotomi
Amniotomi forkorter fødselsforløp, men er ikke anbefalt rutinemessig11,28. Kombinasjonen av amniotomi og oksytocinstimulering er
mer effektiv enn bruk av faktorene enkeltvis29 [Ib]. Amniotomi bør gjøres før oksytocinstimulering.

Stimulering med oksytocin



Oksytocinstimulering anbefales ved langsom framgang i den aktive fase av fødselen hvis det er ineffektive rier. Stimulering med
oksytocin forkorter fødselsforløpet [Ia], men det er ikke vist at bruk av oksytocin reduserer behovet for operative forløsninger, selv om
medikamentet har vært brukt til denne indikasjonen i over 40 år1,30,31. Vurdering av styrken på riene er subjektiv og derfor er start av
ristimulering ofte tilfeldig. Det er beskrevet store variasjoner ved bruk av oksytocin som ristimulerende middel. Henholdsvis 32-60 %
hos førstegangsfødende og 14-27 % hos flergangsfødende32,33. Én svensk studie har dokumentert at bruken av oksytocin er
tilfeldig12. Det er ikke sett forskjell i operative forløsninger hos kvinner med spontan start av fødsel og epiduralanalgesi som ble
stimulert med oksytocin sammenlignet med kvinner som fikk placebo34. En randomisert studie på tilfredshet i fødsel viste ikke at
kvinner som ble tidlig stimulert med oksytocin var mer fornøyde35.

Risiko ved langvarige fødsler
Langvarig latensfase og langvarig aktiv fødsel har vist sammenheng med operativ vaginal fødsel, keisersnitt, chorioamnionitt,
postpartumblødning, lav apgarpoeng, dårlig fødselsopplevelse og dermed ønske om keisersnitt ved neste fødsel19,36-42.
Partogrammet er et viktig hjelpemiddel til å vurdere når en fødsel går så seint at stimulering er nødvendig, men også viktig for å
vurdere når en fødsel går så seint at operativ forløsning er nødvendig9. Én til én oppfølging er viktig for disse kvinnene25.

Risiko ved oksytocinstimulering
Oksytocin er et potent ristimulerende medikament, og feil bruk kan gi alvorlige skader på mor og foster43. Følsomheten for
medikamentet er individuell og overstimulering er derfor relatert til den enkelte kvinnes respons1. Overstimulering kan resultere i
redusert blodstøm i placenta og truende asfyksi for fosteret1,44,45. Overstimulering er beskrevet som den viktigste årsaken til
fødselsasfyksi43,46,47.
Bruk av oksytocin er også forbundet med risiko for uterus ruptur. Spesielt gjelder dette kvinner med tidligere keisersnitt eller annet
inngrep på uterus48,49.

To spesielle håndteringer av fødselshjelp
Aktiv fødselshjelp (Active management of labour)2
Dette begrepet kommer fra National Maternity Hospital i Dublin og understreker at aktiv fase av fødselen ikke skal vare > 12 timer.

Kvinnene skal følges opp en til en
Det blir klart definert når kvinnen er i aktiv fødsel
Rutinemessig tidlig amniotomi
Vaginal undersøkelse hver andre time
Stimulering med oksytocin hvis mormunnen åpner seg < 1 cm/time etter to timer hos førstegangsfødende og etter fire timer hos flergangsfødende

Det er beskrevet en mulig reduksjon i keisersnittfrekvensen ved bruk av aktiv fødselshjelp11, men metoden krever intensiv
overvåking50,51. En ytterligere evaluering av metoden er anbefalt4,51,52.

Proactiv labor
Forlenget latensfase er assosiert med komplikasjoner for både mor og barn53,54. En liten gruppe førstegangsfødende (< 10 %) har
dysfunksjonelt riarbeid i latensfasen og kan ha hjelp av tidlig amniotomi og oksytocinstimulering for å komme over i aktiv fase55.
Kortvarig bruk av oksytocin i denne fasen er sannsynlig forbundet med mindre risiko sammenlignet ved bruk sent i fødselsforløpet. En-
til en støtte er viktig under hele fødselen for disse kvinnene.

Dosering av oksytocin
10 IE (=10.000mU), som finnes i ampuller på 1 ml, fortynnes i 1 liter 0,9 % NaCl eller Ringer-acetat. Bruk infusjonspumpe for nøyaktig
dosering.

Dosering
Start med en lav dose og øk gradvis til tilfredsstillende respons. Når denne er oppnådd, skal ikke dryppet økes ytterligere. Responsen
på oksytocin er svært individuell. Startdose er 30ml/time = 300 mU/time = 0,5 ml/min. = 5 mU/min. Deretter kan dosen økes hvert 15.
minutt med 15ml/time = 150 mU/time = 0,25 ml/min = 2,5 U/min. Maksimaldose er 180 ml/time = 1800 mU/time = 3 ml/min = 30
mU/min.

Bruk av 0,1ml (1 IE) oksytocin intravenøst (eller intramuskulært) ved risvekkelse i sluttfasen av fødselen er forbundet med risiko for
overstimulering med påfølgende fosterasfyksi og bør unngås. Dersom risvekkelse oppstår i sluttfasen kan dette noen ganger vurderes
som et alternativ når fosterhodet kroner og man regner med at hodet vil bli forløst ved neste ri. Oksytocinstimulering må ikke brukes
ved skulderdystoci.

Overvåkning
Fosteret skal overvåkes kontinuerlig med CTG (evt. STAN) når den fødende blir stimulert med oksytocin(5) [IV]. Rienes varighet,



stryke og frekvens må vurderes kontinuerlig(56). Vær nøye med dokumentasjonen. En må hele tiden være observant på eventuell
overstimulering. Ved tegn på overstimulering må man redusere infusjonshastigheten eller seponere.
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Overtidig svangerskap

Nils-Halvdan Morken
Camilla Haavaldsen
Runa Heimstad
Bjørn Holdø
Pål Øian

Anbefalinger
Alle kvinner bør tilbys rutinemessig vurdering 7-9 dager over termin ultralyd (289-291 dager)
Induksjon av fødsel anbefales ved

Estimert fostervekt <2,5 percentilen (<2900-3000 g for 41-42 svangerskapsuker)
Redusert fostervannsmengde (AFI <5cm og/eller dypeste lomme <2 cm)
Termin ultralyd >14 dager senere enn sikker termin Naegele
Mors alder >38 år

De kvinner som ikke induseres bør følges med ultralyd (fostervannsmengde) og CTG med 2-3 dagers intervall
Vi foreslår at alle disse kvinnene bør induseres mellom dag 294-296 i svangerskapet så sant dette er praktisk gjennomførbart for institusjonen

Søkestrategi
Kunnskapsgrunnlaget for dette kapittelet er hentet fra søk i elektroniske databaser. Det ble utført pyramidesøk og søk i databasene
Up-to date og Cochrane. Engelske søkeord ble benyttet (postterm pregnancy, postterm delivery, prolonged pregnancy kombinert med
complications in pregnancy, delivery and perinatal period). Det foreligger en oppdatert Cochrane review om overtid og induksjon1. For
øvrig er det publisert lite på området siden siste oppdatering. Norske og skandinaviske studier er tatt med der dette var mulig.

Definisjon
Et svangerskap defineres som overtidig fra og med dag 294 (≥42 uker + 0dager)2,3.

Forekomst
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Andelen kvinner i Norge som føder i svangerskapsuke 42 har gått ned fra 8 % i 1999 til 4.7 % i 2011 (fhi.no). Andelen kvinner i Norge
som føder i uke 43 eller senere har gått ned fra 0,5 % til 0,1 % i samme tidsrom (fhi.no).

Andelen overtidige svangerskap influeres av flere faktorer
1. Andelen førstegangsfødende
2. Forekomsten av overvekt
3. Metode for ultralyddatering
4. Andelen spontant preterme fødsler

5. Obstetrisk induksjonspraksis i den aktuelle populasjonen4 (III). Det foreligger stor grad av variasjon i andelen overtidige svangerskap mellom ulike

studier, tidsperioder og land 5-8

Etiologi/patogenese
Årsaken til overtidig svangerskap er ikke fullstendig klarlagt, men genetiske og familiære faktorer spiller sannsynligvis en rolle9,10 (III).

Risikofaktorer
Den viktigste risikofaktoren er et tidligere overtidig svangerskap (Relativ Risiko [RR] på 2-3)11-13 (III). Andre svakere assosierte
risikofaktorer (RR<2) er førstegangsfødende, guttefoster, maternell overvekt og familiær historie.

Oppfølging/behandling
Alle kvinner bør tilbys rutinemessig vurdering 7-9 dager over termin ultralyd (289-291 dager). Undersøkelsen bør omfatte føtometri,
estimering av fostervannsmengde, CTG-registrering og vaginal eksplorasjon med vurdering av livmorhalsstatus.

Induksjon av fødsel anbefales ved
Estimert fostervekt <2,5 percentilen (<2900-3000 g for 41-42 svangerskapsuker)14,15

Redusert fostervannsmengde (AFI ≤5cm og/eller dypeste lomme ≤2 cm)16

Termin ultralyd >14 dager senere enn sikker termin Naegele17,18

Mors alder >38 år19

De kvinner som ikke induseres bør følges med ultralyd (fostervannsmengde) og CTG med 2-3 dagers intervall. Kvinnens ønsker skal
tas med i vurderingen20,21, men induksjon av fødsel skal primært gjøres etter vurdering av spesialist og på medisinsk grunnlag. Vi
foreslår at alle disse kvinnene bør induseres mellom dag 294-296 i svangerskapet så sant dette er praktisk gjennomførbart for
institusjonen.

Komplikasjoner
Oligohydramnion og mekoniumaspirasjon forekommer hyppigere ved overtidig svangerskap22. Det foreligger ingen dokumentasjon for
at induksjon i svangerskapsuke 41 reduserer risikoen for perinatal død (intrauterin fosterdød + død 1.-7. levedøgn) sammenlignet med
ekspekterende behandling1,22. For svangerskapsuke ≥42 viser en metaanalyse redusert risiko for perinatal død ved induksjon1. Det
konkluderes imidlertid med at risikoen for fosterdød på overtid er meget liten og at kvinnen bør informeres om dette1. De inkluderte
RCT-studiene har svært varierende kvalitet, for få inkluderte til å besvare spørsmålet for sjelden alvorlige komplikasjoner (perinatal
død) og belyser heller ikke sikkerhetsaspektet ved utstrakt bruk av induksjon (risiko for asfyksi). Det er ikke utenkelig at utstrakt bruk av
induksjon på en betydelig del av populasjonen (bestående av friske graviditeter) vil kunne ha uheldige effekter1,22,23. I Norge er
risikoen for fosterdød hos overtidige meget liten19,24.
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Smertelindring

Britt-Ingjerd Nesheim
Anne Sejersted Bødtker
Cecilie Fredvik Torkildsen
Elin Bjørnestad
Vegard Dahl

Steriltvannspapler
Definisjon
Intra- eller subkutan applikasjon av sterilt vann.

Forekomst
Utføres på de fleste fødeinstitusjoner i Norge, men i begrenset grad. Lite utbredt internasjonalt.

Effekt
Moderat analgetisk effekt med varighet ca 60-75 minutter er mulig, men evidensen er tvilsom1 (I).

Etiologi
Virker sannsynligvis via motirritasjonsprinsippet eller portteorien, dvs. at et kraftig sensorisk stimulus i samme dermatomområde som
uterusrelatert smerte "konkurrerer" bort smertestimuli fra uterus.

Risikofaktorer
Ingen/få. Applikasjon av sterilt vann er svært smertefullt i ca 30 sekunder.

Komplikasjoner
Ingen kjente.

Teknikk
En liten mengde sterilt vann (0,1-0,3 ml per punkt) deponeres over smertefulle områder enten intra- eller subkutant. Utføres av jordmor.

Anbefaling
C. Kan gi smertelindring i åpningsfasen, men metoden begrenses av at det gjør vondt å applisere sterilt vann.
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Varme bad
Definisjon
Ligge i varmt bad under åpningsfasen.

Effekt
Varmt bad fører teoretisk til at musklene slapper av, og teoretisk bedring av uterusperfusjon, avslapping og bedre kontraksjoner.
Cochraneanalyse viser en viss analgetisk effekt i første stadium, målt i kvinnens angivelse av smerte (RR 0,69, 95 % konfidensintervall
0,54-0,87) og noe reduksjon i bruk av regional analgesi (RR 0,90, 95 % konfidensintervall 0,82-0,99). Det er litt forkortelse av 1.
stadium av fødselen2 (I).

Risikofaktorer ved bad
Hypertermi, redistribusjon av blodvolum til hud med hypotensjon. Kontaminering av vannet. Et friskt barn aspirerer ikke hvis det fødes
under vann, fordi glottis refleksmessig lukkes. Et asfyktisk barn kan tenkes å aspirere vann. Selv små mengder av ikke-isotont vann kan
være skadelig (kfr. drukning i ferskvann). Økt antall infeksjoner har ikke vært påvist.
Sederende medikamenter (opioider, lystgass) skal ikke brukes.
Epidural skal ikke brukes. Skal ikke brukes hvis det er nødvendig med elektronisk fosterovervåking.

Anbefalinger
A. Kan forsøkes av alle som vil og som er i normal fødsel uten komplikasjoner. Obs fare for hypertermi.

Massasje/strykninger
Kvinnene setter pris på det, det gir nedsatt engstelse og noe nedsatt smerte3 (I).
Anbefalinger: A.

Transkutan nervestimulering (TENS)
Definisjon
Elektrisk stimulering av bestemte punkter i ryggen ved hjelp av et spesielt apparat.

Effekt
TENS har ingen effekt ved smerter under fødsel4 (I).

Risikofaktorer
Ingen kjente.

Anbefalinger
A. Bør ikke brukes.

Akupunktur
Definisjon
Innføring av spesielle nåler (akupunkturnåler) på spesielle steder. Nålene kan videre beveges eller roteres.

Effekt
I tradisjonell kinesisk folkemedisin virker akupunktur ved å påvirke livsenergien (Ch´i) som flyter langs de såkalte meridianene. Ut fra
moderne, vestlig smertefysiologiske forklaringsmodeller virker akupunktur dels ved frigjøring av endorfiner (naloxone-reversibelt) og
dels ved å "konkurrere" ut fødselssmertene (portteorien). Akupunktur kan ha en viss smertelindrende effekt og kan redusere bruk av
andre analgetika5 (I).

Risikofaktorer
Ingen rapportert ved bruk i fødselshjelp. Ellers er det rapportert (sjelden) komplikasjoner som følge av for dyp innføring av nåler (eks:
pneumothorax).

Anbefalinger
A. Kan benyttes hos pasienter som ønsker det. Akupunkturnåler settes av kvalifisert jordmor som benytter meridianpunkter.

Lystgass
Definisjon



Inhalasjon av opp til 50 % lystgass (N2O) i oksygen i forbindelse med ri med maske som fødekvinnen selv holder.

Effekt
Rask effekt, moderat til dårlig analgesi6. Raskt opptak og utskillelse gjennom placenta og lunger. Ingen kjente bivirkninger for mor eller
barn (I).

Risikofaktorer
Kvalme, ørhet, må i konsentrasjon på 50 % for å ha noe særlig effekt og derved konkurrere vekk andre gasser (oksygen).

Anbefalinger
B. Kan benyttes blandet med oksygen i forholdet 50/50 under ri. Moderat til dårlig smertelindrende effekt, men den fødende blir sedert.

Systemiske opioider
Definisjon
Opioider (morfin, petidin, fentanyl, alfentanil, remifentanil) administreres intravenøst, intramuskulært, peroralt eller subkutant for
analgesi. Administreres av jordmor etter delegasjon fra lege.

Effekt
Virker egentlig mer sederende enn analgetisk6. Remifentanil er et alternativ med rask effekt og gunstig farmakokinetisk profil7 (Ib).
Petidin er det dårligste alternativet på grunn av metabolitter med lang halveringstid som senker krampeterskel på nyfødt (I).

Risikofaktorer
Kvalme og obstipasjon. Sedasjon av den fødende, redusert variabilitet, respiratorisk påvirkning av den nyfødte. Barnet kan være
søvnig og mindre sugevillig. Fare for nedsatt krampeterskel ved bruk av petidin. Størst påvirkning av barnet hvis det er gått mellom en
og fire timer siden injeksjon ble gitt.
Antagonist: Nalokson 0,4 mg intra muskulært  Bør kun benyttes dersom det er reell mistanke om påvirkning.

Anbefalinger
C. Opioider har mer sederende effekt enn direkte smertestillende effekt. Er et alternativ når det ikke er tid eller mulighet for annen
analgesi, eller der hvor fødselen ikke er kommet ordentlig i gang. Bruk av remifentanil krever overvåkning av oksygenmetning og
respirasjon. Petidin bør ikke benyttes. Virkning av morfin: 2-4 timer, kan gjentas8.

Regional analgesi - epidural
Definisjon
Epiduralanalgesi er anestesiologens ansvar. Ved hjelp av såkalt "loss of resistance" teknikk identifiseres epiduralrommet i
lokalbedøvelse. Det tres deretter inn et tynt kateter som blir liggende til fødselen er over. Det benyttes vanligvis en blanding av lavdose
lokalanestestikum og et hurtigvirkende, fettoppløselig opioid (fentanyl eller sufentanil). Dette gir god analgesi med lite påvirkning av
motorikken. Det skal være etablert venevei (veneflon), men intravenøs væske er ikke nødvendig.

Effekt
Epidural er, i likhet med de andre regionale teknikker, svært effektive smertelindrende metoder. Epidural analgesi er gunstig ved
enkelte tilstander som for eksempel preeklampsi, flerlingsvangerskap og setefødsel (Ia).

Risikofaktorer
Epidural kan forlenge fødselen noe. Det er også vist mer bruk av oksytocin og noe mer instrumentelle vaginale forløsninger. Det er
ingen øket keisersnittfrekvens. Regionale teknikker skal benyttes med forsiktighet hos fødende med øket risiko for blødning
(tromboseprofylakse, HELLP osv). 
Andre relative kontraindikasjoner: Hypovolemi, lokal infeksjon, alvorlig nevrologisk sykdom.

Anbefalinger
A. Fødende med sterke smerter, særlig i forbindelse med ristimulering ved langsom fremgang i fødselen. Preeklampsi. Fødende som
ønsker epidural og hvor det ikke foreligger kontraindikasjoner. Fødselen bør være i gang med regelmessige rier. Det er ingen
minimumsgrense for mormunnsåpning9-12.

Regional analgesi - kombinert spinal/epidural (KSE)
Definisjon
KSE er anestesiologens ansvar. Etter identifikasjon av epiduralrommet med nål tres en spinalnål 25-27 Gauge med pencilpoint (butt)



spiss gjennom epiduralnålen inn til spinalkanalen. Det settes gjerne kun et rent opioid spinalt. Deretter tres epiduralkateteret inn i
epiduralrommet og det startes med en analgetisk blanding av lavdose lokalanestesi og et opioid som ved epiduralanalgesi.

Effekt
Som med epiduralanalgesi, men raskere effekt (5 minutter) (Ia).

Risikofaktorer
Noe mer kløe enn ved ren epidural. Teoretisk risiko for meningitt, men kun et fåtall tilfeller er rapportert. Rapporter om øket forekomst
av forbigående bradykardi hos fosteret (se under spinal). For øvrig samme risiki som ved epiduralanalgesi.

Anbefalinger
A. Som epiduralanalgesi13.

Regional analgesi - spinal
Definisjon
Regionalanalgesi er anestesiologens ansvar. En tynn spinalnål (25-27 Gauge med pencilpoint spiss) settes i mellomrommet L3-L4 eller
L4-L5 og en blanding av en liten dose lokalanestesi (bupivacain, ropivacain) og et opioid (fentanyl, sufentanil) injiseres. Nålen trekkes
deretter ut.

Effekt
Raskt innsettende (5 minutter) og svært god analgesi. Varighet ca 120 minutter (Ia).
Risikofaktorer: Rapporter om forbigående føtale bradykardier14,15.

Anbefalinger
A. Egnet for multipara med rask fødselsprogresjon og smerter. Begrenset varighet (2-3 timer).

Regionalanalgesi - paracervikalt blokk (PCB)
Definisjon
Settes ved mormunn 4-8 cm. 20 ml 0,25 % bupivakain settes med Kobaks nål fordelt på fire doser rett under slimhinnen paracervikalt
ca kl 3, 5, 7 og 9. Aspirasjon er viktig før injeksjon av anestesimiddel for å hindre utilsiktet intravenøs injeksjon. Fosterhodet beskyttes
med fingre.

Effekt
Det er god smertelindring16 (I b). Median varighet av smertelindringen er ca to timer (Ib).

Risikofaktorer
Fosterbradykardi hos ca 2 %. Bradykardien varer sjelden mer enn 10 minutter og betinger ikke umiddelbar forløsning (III). Dødsfall har
vært sett i meget sjeldne tilfelle, og skyldes mest sannsynlig injeksjon direkte i fosteret. Fosteret bør CTG-overvåkes 10 minutter før
anestesien settes og etterpå. Forsiktighet utvises hvis CTG viser deselerasjoner på forhånd.

Anbefalinger
A. Kan være et alternativ ved rask fødselsprogresjon og smerter.

Regionalanalgesi - pudendalanalgesi
Definisjon
Infiltrasjon med lokalanestesi rundt pudendalnerven i nivå med spina ischiadica. 10 ml 0,2 % ropivacain, 0,5 % bupivakain eller 1 %
lidocain med eller uten adrenalin settes på hver side med Kobaks nål transvaginalt. Palper spina ossis ischii. Kobaks nål innføres og
settes medialt og posteriort for spina (III).

Effekt
Ved korrekt applikasjon god smertelindring som oppstår etter 3-4 minutter (III). Adrenalin er antatt å øke intensiteten på analgesien,
forlenge virkningen og redusere risikoen for systemisk toksisitet pga. nedsatt absorbsjon. I en randomisert undersøkelse var det
imidlertid ingen forskjeller i effektivitet på bedøvelsen med eller uten adrenalin17. 10-50 % er ineffektive på en eller begge sider17,18.
Den gir hovedsakelig smertelindring til den bakre delen av perineum, og ved suturering i den fremre delen er det nødvendig med
tilleggsbedøvelse.

Risikofaktorer



Få. Påvirker ikke kontraksjonene. Trykketrang nedsettes hos ca 30 %, hyppigere med enn uten adrenalin17,19 (IIb). Komplikasjoner er
intravaskulær injeksjon og hematomdannelse.

Anbefalinger
B. Bør brukes ved vaginale operative forløsninger når det ikke er gitt annen adekvat analgesi. Kan også brukes ved sterke smerter i
utdrivningsfasen uavhengig av operativ forløsning.

Lokalanalgesi - infiltrasjonsanalgesi
Definisjon
10 ml 0,5 % lidokain med eller uten adrenalin. Settes når vevet er kommet på strekk (III). God smertelindring opptrer i løpet av 3-4
minutter (III).

Risikofaktorer
Intravaskulær injeksjon.

Anbefalinger
C. Ingen systematiske studier er gjort, men all erfaring tilsier god nytte under siste del av fødselens 2. stadium.
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Anbefaling
Det foreligger kunnskap som anbefaler seleksjon til vaginal setefødsel eller keisersnitt. Seleksjon vil redusere risikoen for
komplikasjoner (I)1-10.

Litteratursøk
Det har vært utført litteratur søk via Helsebiblioteket med utgangspunkt i pyramidesøk, up-to-date og pub-med.

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

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

Undersøkelse før fødsel1-3,5,11

Det foreslås at diagnosen verifiseres ved ultralydundersøkelse
Det foreslås en ultralydundersøkelse med vektestimering ved fødselens start, med mindre det er utført de siste 14 dager (IV)
Det kan tas pelvimetri >36 uker. Pelvimetri er ingen betingelse for vaginal forløsning (III). Det foreligger ingen dokumentasjon for bekkenmål vurdert ved
CT sammenlignet med røntgen
Dersom pelvimetri utføres er det tradisjon for å anvende følgende mål for vurdering til vaginal fødsel:

Sagittal inngang ≥ 11,5 cm. Individuell vurdering 11,0-11,5 cm. Sum utgangsmål ≥ 32,5 cm (sum av interspina vidde, intertubaravstand og nedre sagittaldiameter). Individuell vurdering
sum utgang 31,5-32,5 cm

Betingelser for vaginal fødsel1-6,12-17

1. Foreslås ved svangerskapsvarighet ≥ 34 uker (II). Ved svangerskapsvarighet <34 uker foreslås individuell vurdering (III)
2. Foreslås ved estimert fødselsvekt ≥2000 g og ≤4000 g (III). Foreslår individuell vurdering ved 4000-4500 g (III)
3. Foreslår rent seteleie eller sete-fotleie (enkelt/dobbelt) (OBS ikke mistolk sete-fotleie som fotleie) (II)
4. Anbefaler at vaginalforløsning ikke vurderes hvis det er kontraindikasjoner mot vaginal forløsning i form av maternell eller foster sykdom (III)

Krav til fødeinstitusjon1-6

Vaginal seteforløsning anbefales planlagt på fødeavdeling med mulighet til å utføre akutt keisersnitt umiddelbart og der barnelege er til stede
Det foreslås at vurdering og forløsning skjer av eller under supervisjon av spesialist

Fødselsforløpet1-3,5,6

1. Det foreslås å indusere på kriterier tilsvarende hodeleie (IV)
2. Det foreslås å gi adekvat anestesi/analgesi (IV)

A. Epidural
B. Pudendusblokade

3. Det foreslås at setefødselen overvåkes med CTG eller CTG med ST analyse (intermitterende/kontinuerlig etter vurdering i åpningsfasen, fortrinnsvis
kontinuerlig i trykkefasen) (IV)

4. Det foreslås å anvende ristimulerendebehandling (oksytocin) ved behov (IV)
5. Det foreslås å være tilbakeholdende med amniotomi pga økt risiko for navlesnorsfremfall spesielt ved sete-fotleie (III)
6. Det foreslås å utføre vaginalundersøkelse umiddelbart etter spontanvannavgang for å utelukke navlesnorsfremfall (III)
7. Det foreslås at aktiv trykketid ikke overstiger 60 min (III)

Forløsningen1-6

Det foreslås å legge episiotomi hos førstegangsfødende og etter vurdering hos flergangsfødende (IV)
Det foreslås å anvende vanlig fremhjelp som hovedmetode dvs at barnet fødes spontant til navlestedet er synlig, deretter aktiv forløsning av skuldre og
hode.
Det foreslås å bruke Løvsets manøvre og Pipers tang ved behov
Total uttrekning anbefales ikke, men kan i sjeldne tilfelle vurderes etter at mormunnen er utslettet

De som ikke oppfyller betingelsene for vaginalforløsning anbefales forløsning med keisersnitt (I)1-6

Seteleietyper18

Rent seteleie



Fosteret ligger med ekstensjon i begge kneledd og fleksjon i begge hofteledd

Enkelt/dobbelt sete-fotleie
Fosteret ligger med fleksjon i et eller begge kneledd og fleksjon i begge hofteledd

Enkelt/dobbelt fotleie
Fosteret ligger med ekstensjon i et eller begge kneledd og ekstensjon i et eller begge hofteledd

Enkelt/dobbelt kneleie
Fosteret ligger med fleksjon i et eller begge kneledd og ekstensjon i hofteledd
Avhengig av hvor høyt ledende fosterdel står kan det ved enkelt/dobbelt sete-fotleie være vanskelig å palpere føtter og sete samtidig. Det er viktig å
være oppmerksom på ikke å mistolke palpasjonsfunnet som et fotleie

Ytre vending ved seteleie
Definisjon på ytre vending

En prosedyre hvor barnets leie ved utvendige håndgrep korrigeres til hodeleie

Indikasjon
Kan gjøres ved ultralydverifisert seteleie hos gravid kvinne med gestasjonsalder > 36 fullgåtte uker (I). Den behandlende avdelingen avgjør praksis19-

21.

Kontraindikasjoner
Flerlingesvangerskap, alvorlig preeklampsi, alvorlig veksthemming, vannavgang, oligohydramnion, placenta previa eller annen maternell eller føtal

sykdom og der det er indikasjon for umiddelbar forløsning med keisersnitt uansett leie) (II)21,23,24

Tiltak før prosedyren
Det foreslås at kvinnen møter fastende (IV)
Det foreslås at det skal foreligge en normal reaktiv non-stress test (varighet ca 30 min)tatt før vendingsforsøk (III)
Det foreslås at diagnosen seteleie verifiseres med ultralyd (II)

Rhesus status bør være kjent (II)19-21

Tiltak ved vendingsforsøk
Det foreslås at vendingsforsøk kun foretas ved sykehus med keisersnittberedskap (III)
Det foreslås at kvinnen legges til sengs, evt. med hevet fotende (IV)
Det anbefales å gi tokolyse ca 30 min før vendingsforsøket (I)
Fosterpolene identifiseres og en hånd løfter foster setet opp fra bekkeninngangen mens den andre hånden holdes rundt fosterhodet. Det forsøkes å
vende fosteret forlengs ved samtidig mobilisering av setet og hodet. Ved mislykket forsøk kan det forsøkes å vende fosteret bakover (IV)

Det foreslås å foreta hyppig kontroll av fosterhjertelyden under prosedyren (III)25-28

Vendingsforsøket avbrytes
Det foreslås å avslutte etter tre mislykket forsøk (IV)
Det foreslås å avslutte ved bradykardi hos fostret (III)
Det foreslås å avslutte hvis kvinnen får smerter (IV) eller vaginal blødning (III)

Det foreslås å avslutte hvis uterus blir hyperton (III)21,24,29,30

Etter vendingsforsøk
Det anbefales at Rhesus negative kvinner får anti-D immunprofylakse (II)
Det foreslås at det skal foreligge en normal reaktiv non stress test før kvinnen sendes hjem (minst 30 min) (III)
Det foreslås å tilby ukentlige kontroller etter vendingsforsøk inntil fødsel (IV)
Det foreslås at kvinnen informeres om å ta kontakt med avdelingen ved redusert/opphør av fosterbevegelser, smerter, eller episoder med vaginal
blødning (III)

Et nytt vendingsforsøk kan tilbys 1 uke etter mislykket forsøk (IV)19,20,23,29

Komplikasjoner ved vendingsforsøk
Selve prosedyren er forbundet med en økt risiko for uønsket utfall som perinatal dødelighet, for tidlig løsning av morkaken og akutt
keisersnitt. Føto-maternell blødning forekommer hos opptil 18 %. Påvirkning av hjertelyden ses hos opptil 56 % og er oftest
forbigående, men kan resultere i akutt keisersnittforløsning29-32. Det foreslås at den enkelte avdeling holder oversikt over
komplikasjoner relatert til vendingsforsøk.

Emneord/søkeord



Breech presentation (Seteleie)
Delivery, mode of delivery (Forløsningsmetode)
Vaginal breech delivery (Vaginal)
Breech cesarean section (Keisersnitt)
External cephalic version (Ytre vending)
Procedure (Prosedyre)

Vurderinger
Anbefalingene for seleksjon av seteleie til vaginal- eller keisersnitt- forløsning bygger på grad I og II dokumentasjon samt norsk
utredning33. De enkelte kriteriene og grensene for disse bygger på grad III og IV dokumentasjon. Ytre vending til termin kan redusere
antall fødte barn i seteleie og antall keisersnitt utført på indikasjonene seteleie bygger på grad I dokumentasjon. Metode for vending og
seleksjon til vendingsforsøk bygger på grad III og IV dokumentasjon. Det anbefales å gi tokolyse da det øker sannsynligheten for et
vellykket vendingsforsøk (grad I), men anbefalt type medikament, mengde og tidspunkt er uavklart.
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Tvillinger

Per E. Børdahl
Synnøve Lian Johnsen
Johanne Kolvik Iversen 
Christian Tappert

Anbefalinger
Ved mistanke om flerlinger bør ultralyd med chorionisitetsbestemmelse utføres så tidlig som mulig, helst i første trimester (1b). Man bør konsultere mer
erfaren kollega, eventuelt annen avdeling, hvis det er vanskelig å bestemme chorionisitet. Kan en heller ikke da avklare, skal tvillingene følges opp som
om de er monochoriale til annet eventuelt er vist (IIa). Ved detaljert morfologisk vurdering uke 18-21 anbefales særlig vekt på hjerteundersøkelse hos
de monochoriale (Ib)
Kontrollintervallene og kontrollene anbefales forskjellig hos MC og DC. Kontroller der det ikke samtidig planlegges ultralydsundersøkelse, kan foregå i
primærhelse-tjenesten
Det anbefales ikke å måle cervixlengden rutinemessig ved 24 uker. Det finnes ikke kjente effektive tiltak for å forhindre tidlig preterm fødsel (IIa)
DCDA-svangerskap bør ikke vare lenger enn 38-39 uker, MCDA 36-37 uker og MCMA 32-34 uker (III). Tvillingsvangerskap skal ikke vare lenger enn 40
uker
Vi foreslår at planlagt tvillingfødsel bare foregår på avdeling med erfaren fødselslege, barnelege i vakt, tilgang til kontinuerlig EFM av begge, god tilgang
til anestesi og muligheten for raskt akutt keisersnitt
Forløsningsmetoden kan, hvis andre forhold ikke tilsier noe annet, avgjøres av hvordan TV 1 ligger (III-IV). Vi foreslår at mor kan føde vaginalt hvis TV 1
ligger i hodeleie og det ikke er vektdiskordans > 20-25 % med TV 2 i seteleie. Ligger TV 1 i seteleie bør avdelingens retningslinjer for setefødsel
følges. Keisersnitt bør være forløsningsmetoden ved MCMA

Søkestrategi
Helsebiblioteket. McMaster PLUS, pyramidesøk. Søkeord: Twins. Oppslagsverk.
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Twin Pregnancies: Prenatal issues
Twin Pregnancies: Labor and delivery
Monoamniotic twin pregnancy
Pathogenesis and diagnosis of twin-twin transfusion syndrome
Management of twin-twin transfusion syndrome
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National Institute for Health and Clinical Excellence. Multiple pregnancy. The management of twin and triplet pregnancies in the antenatal period. NICE Clinical guideline 129. 2011.

Multiple pregnancy (CG129)
The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Clinical practice guideline. Ultrasound in twin pregnancy. J Obstet Gynaecol Can 2011;33:643–656

Pubmed
Relevante artikler

Definisjoner
Svangerskap med to fostre. Karakteriseres etter genetikk eller placentatype

Genetikk
Eneggede (monozygote (MZ)) tvillinger

Tvillingene stammer fra ett egg som deler seg etter befruktningen. Samme genetikk. Kan være fenotypiske forskjeller
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Toeggede (dizygote (DZ)) tvillinger
To egg, befruktet av hver sin sædcelle. Forskjellig genetikk

Placenta
Dichoriotisk, diamniotisk placenta (DCDA). Knapt 80 % av alle tvillingsvangerskap1. To placentaer, evt ligger de så tett at det er én masse, da er
fostersekkene adskilt ved fire-laget septum (chorion, amnion, amnion, chorion)

Alle toeggede
Den tredjedel av eneggede der delingen skjer innen tre døgn etter befruktningen, før morulastadiet

Det vil si at noe under 90 % er toegget ved DC placenta.

Monochoriotisk, diamniotisk placenta (MCDA). Ca. 20 % av alle tvillingsvangerskap1. Felles morkake, hver sin fostersekk med tynt, tolaget septum
(amnion, amnion).

Eneggede, de 2/3 der delingen skjer 4-8 døgn etter befruktningen

Monochoriotisk, monoamniotisk placenta (MCMA). 1/10 000 svangerskap. Én fostersekk uten skillevegg.
Eneggede. 1 % av de tvillinger, som ikke skyldes assistert befruktning. Delingen 8-12 døgn etter befruktningen

Sammenvokste (siamesiske) tvillinger
Eneggede. Delingen 13- 14 døgn etter befruktningen

Forekomst
Hyppigheten av eneggede er globalt stabil, 3-5/1000 fødsler. Hyppighet av toeggede varierer med sted og tid, bestemt av genetikk
(mor), mors alder, høyde og vekt, fruktbarhet, ernæringsforhold, bruk av assistert befruktning og faktorer vi ikke kjenner2,3. Sjansen for
spontant å få tvillinger er størst i slutten av 30-årsalderen3.
Fra 1989 til 2002 steg andelen tvillinger fra 1,2 % til 1,9 % av fødslene, deretter har hyppigheten avtatt4. Med reduksjonen av toeggede
tvillinger øker igjen den relative andelen eneggede (tabell 1 (Weinbergs formel))1.

Tabell 1. Tvillinger Norge 20111

 % av
fødslene

% av
tvillingene

Antall
(ca.)

Tvillinger 1,6 %  980

Dizygote  69 % 680

Monozygote  31 % 300

DCDA  79 % 780

MCDA  21 % 200

MCMA   4-6

Diagnose
Ultralydundersøkelse en forutsetning for sikker diagnostikk og monitorering av vekst (Ia)2. Internasjonalt er det praksis å bestemme
svangerskapets varighet ut fra målene på den største tvilling5,6. Mellom hver tredje og fjerde tvilling er vekstretardert ved 36 uker
(konstitusjonelt (DZ), TTTS (MZ), abnorm placentering, perifer eller velamantøst feste av navlesnor, fosteranomalier (begge).

Diagnostikk av chorionisitet (T-tegn, Lambdategn, antall plommesekker, morkaker, tykkelse på skilleveggen) er mest presist i første
trimester, spesifisitet og sensitivitet godt over 90 % i flere materialer5, men er nylig publisert nær 100 %7 (Ib). Lambdategnet
forsvinner ofte etter 18-20 uker. Grundig ultralyd for å fastsette chorionisitet bør derfor utføres snarlig ved mistanke om flerlinger2. Er
chorionisitet vanskelig å fastslå, konsulter mer erfaren kollega eller vurder henvisning til annen avdeling5,8. Ved usikker chorionisitet
følges svangerskapet opp som om det er MC5.

Hyppighet av misdannelser er større hos MC, ved ultralyd 18-21 uker gjøres en organgjennomgang med tanke på føtale anomalier
(IIa)6 med særlig vekt på kompetent hjertevurdering hos de MC9 (IIa), og en bør merke seg morkakenes beliggenhet og
navlesnorsfeste.

Risikofaktorer. Komplikasjoner
Tvillingsvangerskap medfører hyppigere komplikasjoner for mor og barn. For tvillingene er så å si alle risikofaktorer økt, bortsett fra
makrosomi2.



Mor2

Større hemodynamiske endringer enn ved ett barn, 20 % høyere cardiac output og 10 % økning i plasmavolum10.
Spontanabort: tre-firedoblet hyppighet.
Hyperemesis gravidarum: Økt forekomst, debuterer tidligere, ofte kraftigere.
Preeklampsi: to-tre doblet hyppighet. Hyppigere tidlig alvorlig preeklampsi og HELLP. Urinsyrenivået uten- og med preeklampsi
høyere enn i svangerskap med ett barn2.
Lavere Hb, oftest – men ikke alltid - uttrykk for hemodilusjon. Plasmavolumets økning i forhold til erytrocyttmassen større enn ved ett
foster.
Akutt fettlever. Sjelden, men hyppigere enn ved en.
Tidligere rapportert økt tromboserisiko, men sannsynlig relatert til sengeleie og hyppigere keisersnitt, ikke selve tvillingsvangerskapet2.

Fostre/barn
Ca. fire ganger høyere perinatal dødelighet enn ved ett foster, omtrent det samme gjennom 40 år (1967-2009, opplysning MFR). Placenteringen
prognostisk viktigere enn zygositeten. MCMA medfører høyest risiko, DCDA lavest
Økt perinatal dødelighet først og fremst knyttet til stor hyppighet av tidlig preterm fødsel. De siste 40 år (1967-2009, opplysning MFR) har tvillinger
utgjort 2,5 % av alle fødte barn, men hvert femte av de som ble født før 32 uker
Økt forekomst av intrauterin vekstretardasjon (IUGR)
Tre-fem ganger økt insidens av misdannelser hos MZ sammenlignet med DZ eller ett barn. Ingen spesiell type, men flere hjertemisdannelser hos MC
med TTTS
Økt risiko for unormalt navlesnorsfeste og vasa previa, størst risiko hos MC
Tvilling-tvilling-transfusjon syndrom (TTTS) (se under)
Fødselen krever spesielle forholdsregler (se under)

Svangerskapet
Kontroll2,5

Ikke gode data for hvor hyppig kontrollene bør være, hvilke undersøkelser som skal foretas eller lengdemåling av cervix6. Mangler
gode vekstkurver for tvillinger, kurver for vekst hos enkeltfostre det mest pålitelige vi har6. Dopplerundersøkelse av arteria umbilicalis
har ingen plass i oppfølging av ukompliserte svangerskap6 (Ib), men ved kompliserte (IIb).

Vektdiskordans defineres som forskjell i ca 20 % og bør medføre blodstrømsmålinger etc (III). Lavere terskel for utredning hos MZ.

1. DC: Kontroll hver annen uke fra 22 uker, hver uke fra 30 uker
Ved normal utvikling ultralyd med biometri hver fjerde uke fra 22 uker, hver tredje fra 30 uker
Vaginal ultralyd ved 24 uker for vurdering av navlesnorsfeste og cervixlengde vurderes. Tidligere preterm fødsel taler for undersøkelse
Kontroller som ikke krever ultralyd kan foregå hos fastlege/jordmor (IV)

2. MC: Kontroll hver annen uke fra 16 uker, hver uke fra 30 uker
Ultralydundersøkelse annenhver uke fra uke 16-18 med vurdering av tilvekst, fostervannsfordeling, væske i urinblæren, evt. supplert med blodstrømsmålinger og biofysisk profil (III-
IV)
Vaginal ultralyd ved 24 uker for vurdering av navlesnorsfeste og cervixlengde vurderes. Tidligere preterm fødsel taler for undersøkelse
Hastighetsmåling i arteria cerebri media i uke 32 med henblikk på anemi
Kontroller som ikke krever ultralyd kan foregå hos fastlege/jordmor (IV)

3. BT-kontroll. Obs økt risiko for- og tidligere debut av hypertensjon. Behandling som ved hypertensjon i andre svangerskap6

4. SF-mål etter 20 uker ved de kontroller der ultralydundersøkelse ikke utføres. Kan varsle polyhydramnionutvikling

5. CTG non-stresstest ved kompliserte tvillingsvangerskap (IUGR, vektdiskordans, abnorm fostervannsmengde, MCMA placenta, preeklampsi)11 (III-
IV)

6. Uenighet om jerntilskudd, men de fleste forfattere anbefaler det (IV)
7. Diskutere fødsel i god tid. Begge foreldre bør være med (IV)

Forhindre preterm fødsel
Intervensjon for å hindre tidlig preterm fødsel kjennes ikke2. Hverken profylaktisk tokolyse12 eller rutinecerclage13 har vist effekt, men
ingen studier har vist sikkert at det ikke har verdi i definerte undergrupper14. Cervixlengde ≤ 25 mm ved 24 uker prediktor for spontan
preterm fødsel15, men målet har dårlig prediktiv verdi2. Ingen påviste fordeler ved måling på uselektert tvillingpopulasjon16 (Ia).

Komplisert tvillingsvangerskap
Henvis fostermedisinsk senter ved mistanke om MCMA eller hvis vektdiskordans, misdannelse, utvikling av TTTS, Twin anemia-
polycythemia sequence TAPS eller IUGR5,6.

Alvorlig veksthemming hos den ene tvilling (III-IV)
Selektiv veksthemming kan oppstå på bakgrunn av atypisk navlesnorsfeste, ujevn placentafordeling, som ledd i TTTS og ved DC-



tvillinger som uttrykk for SGA foster. Ved alvorlig veksthemming må svangerskapet følges tett med UL, og forløsningstidspunkt
vurderes ut fra hensynet dels til den veksthemmede, dels til den andres muligheter ekstrauterint (svangerskapets varighet).

En av tvillingene dør intrauterint (III-IV)
Intrauterin død i 2. og 3. trimester er relativt sjelden, ca 5 % etter 20 uker2, men konsekvensen for den andre kan være store, særlig
hos MC-tvillinger. Risiko både for død og cerebral skade er betydelig høyere for MC enn for DC9 (Ia).
Svangerskapsvarighetsspesifikk prevalens av cerebral parese høyere enn i den generelle tvillingpopulasjon.

Tiltak bestemmes ut fra chorionisitet og svangerskapets varighet.

1. DC: Totalsituasjonen, svangerskapets varighet, tilstanden hos den andre og belastningen for mor vurderes samlet for vurdering av forløsning
2. MC: Økt dødelighet og sykelighet hos den gjenlevende. Skaden skjer antagelig i det den ene dør, mest sannsynlig pga trykkendringer i

placentærsengen. Det er pga. den høye risiko for død (12 %) og cerebral skade (18 %)9 hos den MC samtvilling anbefalt rask forløsning hvis man
hos MC finner at den ene er i ferd med å dø. Dette blir sjeldent diagnostisert, og i praksis bestemmes tid for forløsning hos den gjenlevende av
svangerskapets varighet og etter tett kontroll (III). Risiko for koagulopati hos mor er liten og bør ikke være bestemmende for forløsningstidspunktet
(III). Flere anbefaler trombocytt- og fibrinogenbestemmelse hos mor før forløsning (IV)

Tvilling-tvilling-transfusjonssyndrom (TTTS)17

Sees i 15-25 % av MC svangerskapene. Alvorlig, høy risiko for føtal/perinatal dødelighet, kardial og neurologisk sykdom. Viktig å
diagnostisere pga. muligheten for behandling

Etiologi
Transfusjon via ubalanserte AV-anastomoser, studier har vist at AA anastomoser beskytter

Komplikasjoner
Donortvillingen får hypovolemi og utvikler anhydramnion, men recipienten eller mottagertvillinger får hypervolemi og frigjøringen av
vasopressiner som kan gi kardiomegali og hjertedysfunksjon. Manglende hemodynamisk balanse kan medføre hjerneskade. Venøs
hypertensjon kan føre til utvikling av hydrops. TTTS utvikles oftest gradvis, men kan komme meget raskt.

Diagnose
Ultralydundersøkelse: MC placenta med oligo/polyhydramnion i de to fostersekkene (< 20 uker: oligohydramnion < 2 cm vertikal
lomme, polyhydramnion > 8 cm > 20 uker < 2cm og > 10 cm). I alvorlige tilfeller kan tvillingen i den minste sekken være ’stuck twin’, det
kan være vanskelig å se hinnen mellom de to sekkene. Det er publisert graderingssystem for TTTS med prognostisk og
behandlingsmessig konsekvens9. Vekt-og/eller Hb-diskordans verken nødvendig for- eller tilstrekkelig til å stille TTTS-diagnosen.
Begge deler opptrer hyppig også uten TTTS17.

Behandling
Oppgave for spesialavdeling, skal henvises dit. Alvorlige før 26 uker henvises til laserablasjon av kar9 (Ib). Perioperative
komplikasjoner etter laserablasjon sees i ca 20 %, vanligst PPROM. Neurologiske skader og cerebral parese hos overlevende
tilskrives for en stor del prematuritet, men kan også skyldes TTTS eller laserbehandlingen.

Twin anemia-polycytemia sequence (TAPS)
Variant av TTTS med normal fostervannsmengde. En atypisk form for transfusjon som gir stor Hb-forskjell mellom tvillingene uten
oligo/polyhydramnionsekvens. Forekommer i 3-6 % av MCDA, som regel i 3. trimester. Tilstanden mistenkes ved høye hastigheter i a.
cerebri media.

Monoamniotiske tvillinger18

Etiologi
Se ”Definisjoner, placenta”.

Diagnose
Samme kjønn, en placenta, ingen membran mellom fostersekkene ved gjentatte undersøkelser, men en tynn membran kan overses og
manglende visualisering av membranen har en prediktiv verdi på bare 9-25 %. Navlesnorene oftest sentralt festet og nær hverandre.
Påvist sammenfiltring av navlesnorene med dopplerfremstilling av sirkulasjon i hvert kar med forskjellig hjertefrekvens er
patognomonisk.

Komplikasjoner
Høy dødelighet (13-18 %), først og fremst bestemt av at snorene kan sammenfiltres og danne knuter, TTTS sjeldnere enn hos andre
MC, antagelig pga. økt forekomst av AA-anastomoser. Intermitterende sammenfiltring skjer sannsynligvis hos så å si alle, og det kan
gjennom svangerskapet være vekslende avklemming. Strukturelle misdannelser beskrevet i hvert fjerde svangerskap.



Kontroll/behandling
Utredning og kontroll oppgave for fostermedisinske laboratorier ved universitetsklinikk (III-IV). Detaljert misdannelsesscreening.
 Hyppige kontroller, kan som regel foregå poliklinisk (III-IV). Uansett kontroll lar intrauterin død seg ikke alltid forebygge. Forløsning
med keisersnitt ved 32-34 uker etter grundig vurdering (III-IV).

Fødsel, forløsning av tvillinger19,20

Forløsning ved monoamniotiske tvillinger: Se forrige avsnitt.

Vaginalforløsning bør skje på sykehus med fødselslege med rutine i tvillingfødsel, mulighet for kontinuerlig EFM, barnelege i vakt, god
tilgang på rask anestesi og mulighet for rask forløsning med keisersnitt.6,19

Forløsningstidspunkt og teknikk er omdiskutert, og det er få prospektive studier. Det finnes internasjonale anbefalinger for forløsningstidspunkt5,21, men
data er ikke tilstrekkelig gode til å gi sikre anbefalinger. Lavest perinatal dødelighet er funnet ved 37-38 uker for tvillinger generelt, enkelte studier
indikerer at risikoen ≥ uke 37 er større for MC enn for DC. Vi foreslår derfor at ukompliserte DC-svangerskap ikke bør vare lenger enn 38-39 uker (IIa)

og ukompliserte MC 36-37 uker19 (IIa). Tvillingsvangerskapene bør ikke gå over termin. Tidligere forløsning vurderes ved påvist IUGR, betydelig
vekstdiskordans, oligohydramnion, preeklampsi.
Tvillingfødsel er mer komplisert enn fødsel av ett barn. To fostre, oftere preterm fødsel, vekstretardasjon av en eller begge, ikke-hodeleie. Overvåkning
og forløsning av TV 2 og fødselens tredje stadium byr på spesielle utfordringer.

I litteraturen mange anbefalinger av hvordan fødselen bør foregå, liten evidens20,22. Forløsningen kan skje ved assistert vaginal fødsel, keisersnitt, eller
kombinert forløsning (den første fødes vaginalt, den andre ved keisersnitt). Forløsningsmetode bestemmes av type avdeling, ferdigheter og tradisjoner
ved vaginal forløsning. Krever erfaring, god overvåking, godt teamarbeid. Erfaren fødselslege bør være til stede, helst to fødselsleger. Barnelege bør
være tilstede på fødeavdelingen, i hvert fall etter at TV I er kommet. Ved tvillingfødsel bør også jordmor være erfaren.

Forløsningsmetode bestemmes av hvordan tvilling 1 ligger20,23 (III-IV)

Tvilling 1 i hodeleie (75-80 %) → Vaginal forløsning

Tvilling 1 i seteleie (20-25 %) → Avdelingens regler for setefødsel

Vaginal assistert fødsel
Induksjon
Tidspunkt, se over. Metoden avhenger av Bishop score. Eventuelt vasa previa undersøkes ved vaginal ultralyd eller amnioskop.

Elektronisk overvåkning
(STAN, CTG), kontinuerlig av begge (III-IV).

Anestesi
Epidural anbefales (IIb)20. Pudendusanalgesi med mulighet for generell anestesi et alternativ i unntakstilfelle. Ønsker ikke mor epidural,
eller epidural ikke gir god anestesi, bør kvinnen være fastende.

Ultralydapparat på fødestuen.

Jordmor kan ta imot barn som fødes fra hodeleie, men fødselen er legens ansvar. Lege skal diktere forløsningsbeskrivelsen.

Avnavling. Tidlig avnavling av TV 1 hvis man ikke er helt sikker på at de er dichoriale (unngå akutt TTTS). Navlesnorene merkes: 1
pinsett for TV 1, 2 for TV 2.

TV 2

1. Det overvåkes med ultralyd når TV 1 fødes, TV 2 ledes til lengdeleie og holdes slik til ledende del står dypt.
2. Man må være sikker på at den elektroniske overvåking av TV 2 fungerer. Kontroller hjerteaktiviteten med ultralyd, særlig viktig rett etter at TV 1 er

født. Husk alltid muligheten for forveksling med morens puls.
3. God elektronisk overvåking medfører at det ikke er fast tidsgrense for fødselsintervallet mellom TV 1 og TV 2. Legen må være orientert om hvor dypt

TV 2 er i bekkenet, fosterlyden, fødselens progresjon, hvordan forliggende del er rotert og mormunnens forhold. Ved tvil visualiseres med
ultralydapparat.

4. Det kommer gjerne risvekkelse etter fødsel av TV 1. Start oksytocinstimulering få minutter etter TV 1s fødsel.
5.  Som hovedregel utføres ikke ”tidlig” amniotomi på TV 2 hvis en ikke er sikker på at en kan anlegge tang eller vakuum hvis det skulle bli nødvendig.

Tidlig amniotomi øker risikoen for navlesnorsfremfall, og det blir også vanskeligere å foreta uttrekning på fot.
6. Forløsningen av TV 2 kan by på forløsningstekniske problemer, metoden må avhenge av fødselshjelperens erfaring. Keisersnitt er en mulighet som

alltid må overveies.
Hodeleie: Spontant, vakuum, tang. Vakuum kan anvendes, selv om hodet står høyt, omhyggelig med å unngå interponert bløtdelsvev. NB: Aldri tang i bekkenhulen. Det kan bli
aktuelt med indre vending og uttrekning på fot, krever erfaren fødselslege. God anestesi nødvendig. Truende asfyksi hos TV 2 med behov for rask forløsning er den eneste
indikasjon for dette inngrepet i moderne fødselshjelp
Seteleie: Vanlig fremhjelp. Ekstraksjon ved truende asfyksi
Kombinert forløsning med keisersnitt på TV 2 må alltid vurderes. Se på klokken, slik at forsøk på vaginal forløsning ikke tar for lang tid

7. Moren behandles som etterbyrdsbløder



8. Placenta og hinnene (to eller fire lag?) beskrives. Beskrevet av erfaren lege/jordmor er det en meget pålitelig metode for bestemmelse av
chorionisitet og vil være en kvalitetskontroll av den tidlige ultralydbestemmelse.

Barseltid
Tvillingmødre trenger mer støtte, veiledning og hjelp til stell19. Dobbeltamming anbefales. Spesielle behov når en av tvillingene er syk eller død.
Helsestasjon kan ved behov kontaktes for tidlig hjemmebesøk. (IV).
Viktig å diagnostisere og behandle tegn på psykiske problemer.

Emneord
Tvillinger
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Forløsningsmetode
Assistert vaginal fødsel
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Indre vending og uttrekning på fot
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Anbefalinger
Vi foreslår ikke å bruke vakuum ved gestasjonsalder mindre enn 34 uker
Vi anbefaler bruk av metallkopp ved middelshøy eller forventet vanskelig vakuumforløsning
Vi foreslår at episiotomi legges ved tangforløsning og vakuumekstraksjon hos førstegangsfødende
Vi foreslår at episiotomi legges ved vaginal operativ forløsning hos kvinner med tidligere sfinkterruptur
Vi anbefaler støtte av perineum og langsom tempo ved forløsning av hodet
Vi anbefaler at det tas syre base prøver i navlesnoren etter alle vaginal operative forløsninger
Vi foreslår samtale med pasienten etter fødsel

Søkestrategi
McMaster plus pyramidesøk
Cochrane database
Pubmed søk med relevante emneord

Indikasjon
Tang og vakuumekstraktor er forskjellige metoder anvendt ved vaginale forløsninger. Fordelen ved å beherske forløsning med både
tang og vakuum er at legen kan velge det instrumentet som er best egnet for en gitt forløsningssituasjon.

Tang har flere bruksområder hvor vakuumekstraktor ikke er egnet og bruken av tang kan i slike situasjoner føre til vellykket
vaginalforløsning. Vakuum bør ikke brukes ved gestasjonsalder mindre enn 34 uker, ved smittsom virusinfeksjon hos mor (f. eks.
hepatitt og HIV) og ved føtale koagulopatier (f.eks. hemofili). Forløsning med tang er mulig uavhengig av ri og maternell Valsalva
manøver, mens en forløsning med vakuum er avhengig av rier og mors bukpresse.

Tabell 1: Indikasjoner for vaginal operativ forløsning, modifisert etter1

 Føtal Maternell Progresjon

Indikasjon Truende asfyksi
Prematuritet (<28-30
uker)

Hypertensiv krise/eklampsi
Proliferativ retinopati
Alvorlig hjertesykdom
Myasthenia gravis
Spinalskade med risiko for autonom dysrefleksi
Tilstander med risiko for intracerebral blødning
Andre tilstander der ingen eller kort trykketid er ønskelig (f. eks. fare for
epileptisk anfall)

Manglende fødselsfremgang

Mål Hindre hypoksisk
skade

Forkorte/eliminere en forverrende effekt av
fødselens andre stadium

Hindre sekundære komplikasjoner (f.eks. asfyksi,
bløtdelsskade)

Forutsetninger
En forutsetning for så vel anvendelse av vakuumekstraktor som tang, må være at man behersker teknikken ved instrumentet man
benytter. Man bør tilstrebe tømning av urinblæren, mormunnen bør være utslettet og fosterhodet bør stå ved spinatransversalen eller
under. Forløsning med vakuum ved nesten utslettet mormunn (kant igjen) kan vurderes av erfaren fødselslege hos fleregangsfødende
uten mistanke om cefalopelvint misforhold.
Nøyaktig kjennskap til hodets descens, rotasjon og grad av fleksjon/defleksjon er nødvendig for en vellykket vaginal operativ
forløsning. Er man i tvil om pilsømmens og fontanellenes posisjon eller forløsningsmåte bør erfaren kollega tilkalles. Bruk av
transabdominal eller translabial ultralyd er et nyttig hjelpemiddel. Palper alltid over symfysen før forløsningsstart.

Vakuumekstraktor er et ekstraksjonsinstrument og rotasjonen av hodet skal komme av seg selv ved traksjonen, såkalt autorotasjon.
Tangen er et rotasjons- og ekstraksjonsinstrument.

Klassifikasjon
Vaginal operative forløsninger deles inn etter hodets descens ved forløsningsstart (Fig.1):

Utskjæringstang/vakuum: hodet står på bekkenbunnen (nivå ≥ +2)
Middelhøy tang/vakuum: hodets benede del i interspinallinjen eller lavere (nivå 0 til +1)
Høy tang/vakuum: Hodet står over interspinallinjen (nivå < 0). Forløsning herfra er forbundet med en øket risiko og det bør derfor primært gjøres
keisersnitt istedenfor forsøk på vaginalforløsning. Unntak: Høy vakuum kan anlegges ved forløsning av tvilling 2 i hodeleie.



Fig. 1: Hodets posisjon i fødselskanalen.

Tangmodeller
Det finnes en rekke forskjellige tangmodeller. Alle tilpasset spesielle formål/teknikker.
De vanligste modeller som benyttes i Norge i dag er:

Simpsons tang (Fig. 2): brukes i utskjæringen eller ved middels høy tang. Kan av erfaren forløser også brukes ved malrotasjon av
fosterhodet opp til 45-60 grader.

Fig. 2: Simpsons tang

Kiellands tang (Fig. 3): konstruert som rotasjonsinstrument. Kan også brukes til videre ekstraksjon i samme seanse. Benyttes av meget
erfaren forløser ved rotasjon fra occiput posterior ("omvendt Kielland teknikk") og ved tverrstand. Har høy suksessrate og lar seg
gjennomføre med lav maternell og neonatal morbiditet2

Fig. 3: Kiellands tang

Pipers tang (Fig. 4): spesialkonstruert for bruk på sistkommende hode ved seteforløsning.

Fig. 4: Pipers tang

Prematurtang (Fig. 5): liten utskjæringstang til bruk ved premature fødsler (< 30-32 uker).

Fig. 5: Prematurtang

Vakuumekstraktor
Det finnes i dag forskjellige modeller i bruk:

Rigide sugekopper: metall (BIRD og MALMSTRØM), hard plast (KIWI og M-cup)



Myke sugekopper: silikon

Forløsninger mislykkes oftere med KIWI-kopp enn med metall kopp3 (Ib) Bruk av KIWI vakuum bør derfor være forbeholdt
utskjæringsvakuum i occiput anterior presentasjon.
Forløsning med vakuum regnes som risikofylt ved prematuritet (< 34 uker), men dokumentasjon på dette er mangelfull4 (III).

Utførelse
Generelle momenter

Følg alltid fødselskanalens retning ved drag med tang og vakuum
Forløs hodet utenom ri, kvinnen skal trykke i minst mulig grad, når hodet står i utskjæringen
Støtt perineum godt og bruk god tid under forløsning av hodet, det skal gli svært langsomt over perineum. Holde igjen, om nødvendig, også ved tang og
vakuum
Skånsom forløsning av skuldrene med støtte av perineum
Forløsning med vakuum eller tang bør være avsluttet innen 20 minutter

Tang

Anestesi: ledningsanestesi (pudendus [også ved EDA som kan virke dårlig i perineum], epidural eller fødespinal)
Venstre tangbransje anlegges først, deretter høyre. Låsen må kunne lukkes lett
Trekk ri synkront, hvis det ikke haster. Ellers kan en trekke uavhengig av ri. Hold igjen med tangen for å hindre at hodet fødes for raskt, det skal gli svært
langsomt over perineum
Dersom det ikke er descens av fosterhodet på senest 3. drag, avbrytes forsøket
Som hovedregel bør episiotomi (mediolateral) legges

Vakuumekstraksjon

Anestesi: Infiltrasjonsanestesi i perineum eller ledningsanestesi (pudendus, epidural eller fødespinal)
Størst mulig kopp (5 eller 6) anlegges på fosterhodet. Det bør tilstrebes at koppens sentrum plasseres ca 3 cm foran kanten på lille fontanelle. Med
dette oppnår man å trekke med optimal fleksjon av hodet (Fig. 6)
Opprett et undertrykk på 0,2 kg/cm2 og sjekk på nytt koppens plassering og mulig innsugd maternelt vev. Undertrykket økes så raskt inntil 0,8 kg/cm2 i
ett trinn
Trekk ri synkront, mens kvinnen presser
Dersom det ikke er descens av fosterhodet på senest 4. drag, avbrytes forsøket
Koppen legges vanligvis om bare en gang hvis den glipper
Episiotomi (mediolateral) vurderes og bør legges hos førstegangsfødende
Ved mislykket forsøk på vakuumekstraksjon kan tangforsøk vurderes før en evt. går videre til keisersnitt

Fig. 6: Korrekt plassering av vakuumkoppen (svart) i forhold til pilsøm (rød) og fontaneller (blå)

Komplikasjoner
Vaginal operative forløsninger er beheftet med en større risiko for komplikasjoner en spontan vaginal fødsel. Fosterhodet kan bli utsatt
for store kompresjons og traksjonskrefter og være årsak til skader ved uforsiktig bruk. Risiko er størst ved sekvensielt bruk av
instrumenter og langvarig forløsning med kraftige drag5,6 (IIa). Det er motstridende resultater hvorvidt forsøk på vaginal operativ
forløsning, etterfulgt av akutt keisersnitt medfører en større maternell eller neonatal morbiditet enn keisersnitt direkte6,7. Randomiserte
undersøkelser3, som sammenlikner tang og vakuum med tanke på komplikasjoner er til dels små og viser komplikasjonsfrekvenser,



som er vesentlig forskjellig fra norske forhold i dag8,9. Konklusjonene må derfor tolkes med noe forsiktighet. Store observasjons- og
registerstudier må også tas i betraktning10-13. Randomiserte studier har vist at bruk av tang er forbundet med høyere suksessrate enn
vakuum, men også en høyere risiko for sfinkterskade, vaginalrift og ansiktstraume hos det nyfødte barnet3. En stor norsk
registerstudie bekrefter økt risiko for sfinkterskade ved bruk av tang14, mens andre viser lav forekomst, selv ved kompliserte
tangforløsninger2. Observasjonsstudier har også vist en større risiko for kefalhematom, retinablødning, skulderdystoci og neonatale
kramper ved bruk av vakuum10-12. Det er ingen holdepunkter for at valg av forløsningsinstrument påvirker langtidsutfall hos barnet15,16

(Ib).

Oppfølging
Man bør tilstrebe samtale med pasienten etter fødsel om indikasjon, utførelse, oppståtte komplikasjoner og evt. konsekvenser for
påfølgende svangerskap (IV). Systematisk debriefing gjennomført av jordmor etter fødsel har ikke vist å kunne redusere psykologisk
morbiditet17 (Ib).
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Anbefalinger og forslag
Vi anbefaler å gjøre elektivt keisersnitt etter uke 39 eller så nær termin som mulig
Vi anbefaler antibiotikaprofylakse til alle pasienter med akutt keisersnitt
Vi anbefaler antibiotikaprofylakse til alle pasienter med elektivt keisersnitt og risiko for infeksjon
Vi foreslår antibiotikaprofylakse til pasienter med elektiv keisersnitt uten spesiell tilleggsrisiko for infeksjon
Vi foreslår at antibiotika gis preoperativt, 0-60 minutter før incisjon
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Vi anbefaler bruk av engangsdose: første generasjons cefalosporiner, 2 g, eller ampicillin, 2 g. Ved allergi anbefales klindamycin
Vi anbefaler å gjøre keisersnitt i spinal- eller epiduralbedøvelse
Vi foreslår Joel Cohen incisjon ved første gangs keisersnitt
Vi anbefaler å bruke lavt tverrsnitt i hud og i uterus
Vi foreslår stump utvidelse av incisjonen i uterus
Vi anbefaler lukning uterotomien i to lag hvis pasienten planlegger vaginal fødsel senere. Det er ellers akseptabelt å lukke i ett lag
Vi foreslår lukning av subkutis hos kvinner med en subkutan vevstykkelse på over 2 cm og lukning av hud med monofil intrakutan sutur
Vi foreslår administrering av oksytocin, 3 IU til friske kvinner med ukomplisert operasjon
Vi foreslår tromboseprofylakse avhengig av risikofaktorer (se ”Tromboemboliske komplikasjoner”)
Vi anbefaler ikke keisersnitt på kvinnens ønske alene og i fravær av en medisinsk indikasjon
Vi foreslår samtaletilbud til kvinner med angst for å føde
Vi anbefaler å gi skriftlig og muntlig informasjon om keisersnitt der det lar seg gjøre
Vi anbefaler samtale og informasjon til kvinnen og, om mulig, partneren etter keisersnitt, spesielt etter akutt keisersnitt

Søkestrategi
Søk i PubMed/Medline/Cochrane database med søkeordene ”keisersnitt”, ”cesarean delivery”, ”cesarean section”, ”antibiotic prophylaxis og ”maternal
request”
Bruk av ACOG og NICE guidelines on cesarean section

Definisjoner
Keisersnitt er forløsning av et barn via et kirurgisk inngrep gjennom livmorveggen og bukveggen.

Elektivt keisersnitt: bestemmes før kvinnen er i fødsel (minst åtte timer før utførelsen)
Akutt keisersnitt

prioritet I: bestemmes og utføres så fort som mulig
prioritet II: bestemmes og utføres raskt innenfor et avtalt tidsrom

Forekomst/epidemiologi
Keisersnittfrekvensen i 2010 var på 17,1 % med en variasjon på mellom ca 12,1 og 20,3 % i de forskjellige fylkene . Andelen akutte
keisersnitt i 2010 var ca. 56 %, andelen elektive ca. 38 % , mens ca. 6 % var uspesifisert1.
Til sammenligning var keisersnittfrekvensen i 2009 i England 24 %, Tyskland 30 %, Nederland 14 %, Sverige 17 %, Danmark 21 %.
Keisersnittfrekvensen i OECD-land var gjennomsnittlig 26 % i 20092.

Risikofaktorer
Det er noen faktorer som erfaringsmessig øker risikoen for at en fødsel ender med keisersnitt, eller for at det planlegges et keisersnitt
før fødselen3.

Tidligere keisersnitt og andre operasjoner på livmorveggen
Tidligere traumatisk vaginal fødsel
Seteleie, tvillinger (se “Seteleie” og “Tvillinger”)
Diabetes mellitus og adipositas (se “Diabetes i svangerskapet” Adipositas og svangerskap/fødsel)
Induksjon, særlig førstegangsfødende (se “Cervixmodning/induksjon av fødsel og “Stimuleringen av rier”)

Psykiske problemer4 og fødselsangst5

Høy alder6

Indikasjoner
Det finnes mange indikasjoner for keisersnitt. De fleste er relative og avhengige av en helhetsvurdering. De kan være maternelle, føtale
eller en kombinasjon av begge. Keisersnitt vurderes når sannsynligheten for et bedre utkomme for mor og/eller barn bedømmes som
større enn ved vaginal fødsel. Denne vurderingen ble tidligere kun gjort av lege, mens den i dag ofte gjøres i samråd med kvinnen.
Tidligere keisersnitt senker erfaringsmessig ofte terskelen for nytt keisersnitt. To tidligere keisersnitt har tradisjonelt blitt ansett som
absolutt indikasjon for nytt keisersnitt, men vaginal fødsel kan forsøkes hvis kvinnen ønsker det. Dette kan spesielt vurderes hvis
kvinnen tidligere også har hatt en eller flere vaginale fødsler7. Fordeler og ulemper for både mor og barn må vurderes. Gravide har lav
toleranse for å akseptere risiko for barnet ved vaginal fødsel uavhengig av maternell risiko ved keisersnitt.

Keisersnitt pga. fødselsangst
Et maternelt ønske om keisersnitt er ofte begrunnet i frykt for fødsel (fødselsangst/tokofobi), eller det er en følge av dårlig tidligere
fødselserfaring5. Hvorvidt denne tilstand er av en slik karakter at den utgjør en medisinsk indikasjon, må vurderes individuelt.
Kvinner som ønsker keisersnitt som følge av frykt, bør møtes med oppfølging og støttesamtaler som tar hensyn til de fryktutløsende
forhold. Fødeavdelinger bør avsette ressurser til dette og etterstrebe kontinuitet, evt. tilby en samtale hos annen kollega. Det kan være
en mulighet å lage en plan for fødsel som alternativ til planlagt keisersnitt.
Keisersnitt på kvinnens ønske alene og i fravær av medisinsk indikasjon, anbefales ikke8. Kvinner kan heller ikke kreve et keisersnitt
som alternativ til vaginal forløsning. Pasienten har medbestemmelsesrett, ikke bestemmelsesrett9.



som alternativ til vaginal forløsning. Pasienten har medbestemmelsesrett, ikke bestemmelsesrett .

Oppfølging/behandling
Elektiv keisersnitt gjøres etter uke 39 eller så tett opp til termin som mulig10

Keisersnitt gjøres i spinal- eller epiduralanestesi11

Det gjøres tverrsnitt i hud, fascie og uterus såfremt det ikke er spesiell indikasjon for annet. Joel Cohen-incisjon har fordeler fremfor tradisjonell

Pfannenstielsnitt (mindre operasjonstid, mindre blødning, mindre post operative smerter)12

Det gis 3 IU oksytocin (Syntocinon®) over 3-5 minutter til friske kvinner med elektiv keisersnitt, dosen kan gjentas etter noen minutter hvis det er behov.

Mengden av oksytocin til alle andre bør være noe høyere og vurderes av operatør13,14

Uterotomien lukkes i ett eller to lag hvis det planlegges vaginal fødsel senere. I bukveggen lukkes fascie og hud12. Peritoneum lukkes vanligvis ikke,

men det finnes også dokumentasjon som tyder på at det blir mindre adheranser når peritoneum lukkes15,16

Ved alle akutte keisersnitt, eller ved spesielle forhold som for eksempel langvarig operasjon, adipositas, diabetes eller stor blødning, anbefales

antibiotikaprofykakse med en engangsdose ampicillin (Pentrexyl®) eller første generasjons cefalosporiner (Cefalotin®, Keflin®)17. Klindamycin
(Clindamycin®, Dalacin®) er et alternativ for kvinner med penicillinallergi17. I litteraturen (flere studier) anbefales antibiotikaprofylakse ved alle typer

keisersnitt17,18. Ny dokumentasjon tyder på at det kan være en fordel å administrere antibiotika før incisjon og ikke etter avnavling19

Det gis tromboseprofylakse med dalteparin/enoksapin (Fragmin®, Klexane®) fra en til to timer etter avsluttet inngrep og inntil tre til fem dager eller til

full mobilisering. Dalteparin/enoksapin kan eventuelt byttes ut med dextran (Macrodex®). Friske kvinner med elektivt og ukomplisert keisersnitt trenger
muligens ikke tromboseprofylakse (se kapittel 19)

Komplikasjoner
Korttidskomplikasjoner
Forekommer hos ca 21 % av alle pasienter med keisersnitt20. De vanligste er intraoperative komplikasjoner, blodtap og infeksjoner.
Risikofaktorer for korttidskomplikasjoner er hastegrad, generell anestesi, lav gestasjonsalder, føtal makrosomi og økende
mormunnsåpning. Alvorlige komplikasjoner som skade av blære eller tarm er sjeldne20. Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i
sykehustjenesten angir en insidensandel på 8,3 % for postoperative sårinfeksjoner i løpet av 30 dager etter operasjonen21.

Langtidskomplikasjoner
Den mest betydningsfulle konsekvensen av keisersnitt er risikoen for nytt keisersnitt (ca. 45 %) i senere svangerskap22 sammenlignet
med stor sannsynlighet for ukomplisert vaginal fødsel etter tidligere vaginal fødsel (ca. 95 %). Det er økt risiko for en rekke
komplikasjoner i senere svangerskap, for eksempel spontanabort, blødning i svangerskapet, langvarig fødsel, for tidlig fødsel, lav
fødselsvekt og tilvektshemming23. Det er også økt risiko for alvorlige komplikasjoner i senere svangerskap som uterusruptur (0,5 % i
Norge24), ektopisk svangerskap, placenta praevia, placenta accreta og intrauterin fosterdød. Risikoen er angitt i litteraturen med
mellom 0,4 og 0,8 % hver23,25.

Komplikasjoner for barnet
Barn som er født ved elektivt keisersnitt har dobbelt så ofte akutte respirasjonsproblemer enn barn født vaginalt eller ved akutt
keisersnitt26.Problemet øker ved lavere gestasjonsalder. Det er funnet 50 % økt risiko for alvorlig astma hos barn født ved keisersnitt
sammenlignet med barn født vaginalt, noe mer for akutt keisersnitt enn for elektiv keisersnitt27. Man har også funnet økt risiko for
neonatal død (< 28 dager) og for allergi.

Pasientinformasjon
Informert samtykke innhentes, men det er ikke vanlig med pasientens underskrift i Norge. Balansert informasjon om risiko og
komplikasjoner er vanskelig, særlig hva angår keisersnitt pga. Fødselsangst9,28.

Informasjon gis både skriftlig og muntlig der det er hensiktsmessig, spesielt ved elektive keisersnitt
Informasjon ved akutt keisersnitt tilpasses situasjonen
Pasient og, om mulig, partner informeres om keisersnitt i ettertid, spesielt ved akutte operasjoner
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Skulderdystoci
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Anbefalinger
Drilling/regelmessig øving av personalet anbefales. Flere studier har vist at regelmessig tverrfaglig drilling av personalet reduserer
tiden det tar for forløsning, reduserer kraften man bruker og reduserer forekomst av perinatal skade1,2.

God oppfølging av gravide med diabetes anbefales. Studier har vist at dette reduserer forekomsten av skulderdystoci3.

Forbygge ytterligere vektøkning hos overvektige gravide anbefales4. Studier har vist at dette reduserer forekomsten av store barn ved
fødsel og signifikant reduserer forekomsten av skulderdystoci.

Vi forslår at man dokumenterer hendelsen i pasientens journal. Man bør beskrive barnets posisjon og hvilken skulder som var den
fremre da skulderdystocien ble diagnostisert. Vi foreslår at man beskriver så nøyaktig som mulig hvilke manøvre som ble utført og
hvordan eventuelle håndgrep ble utført. Vi forslår at man fortar en nøye beskrivelse av håndgrepene fremfor å benytte egennavn og at
man dokumenterer hvem som var til stede og hva den enkelte gjorde. Det er ønskelig at man dokumenterer hvor lang tid man brukte på
de ulike tiltakene og hvor lang tid det tok fra hodet ble født til resten av kroppen ble født samt at man dokumenterer barnets
syre/basestatus i navlestrengsblod, selv om dette ikke alltid speiler barnets tilstand1.

Elektivt keisersnitt kan vurderes hvis fosteret antas å veie over 4,5 kg ved fødsel dersom mor har samtidig diabetes, eller dersom mor
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tidligere har hatt en alvorlig skulderdystoci. Vektestimering av foster er beheftet med stor usikkerhet. Hvis fostervekt skal ligge til grunn
for at man anbefaler elektivt keisersnitt, må man tilstrebe en så god kvalitetssikring av vektestimering som mulig. Vi forslår derfor
gjentatte ultralydmålinger, eventuelt målinger utført av ulike personer. Vi foreslår at avgjørelsen om elektivt keisersnitt på grunn av
diabetes/tidligere skulderdystoci og mistanke om stort barn må foretas etter en individuell helhetsvurdering5,6.

Når skulderdystoci er oppstått anbefaler vi ikke fundustrykk eller at mor oppfordres til å trykke1.

Kraftig traksjon av hodet nedover anbefales ikke. Studier har vist at dette øker risikoen for skader av barnet7.

Fødselsinduksjon av friske gravide grunnet antatt stort barn alene anbefales ikke, da dette ikke har vist seg å forhindre skulderdystoci8-

10.

Søkestrategier
Vi gjennomgikk ulike guidelines: American Collage of Obstetrics and Gynecology, Royal Collage of Obstetrics and Gynecology, Dansk
Selskap for Obstetrikk og Gynækologi samt oppsummerende kunnskapskilder UpToDate og Best practice.
Deretter gikk vi igjennom meta-analyser og systematiske oversiktsartikler, bla Cochran collaboration.
Deretter randomiserte kontrollerte studier, kohort studier og større tverrsnittsstudier.
Vi benyttet Helsebibliotekets pyramidesøk samt systematisk søk i PubMed.

Definisjoner
Tilstanden er ikke klart definert og delvis subjektiv

Når skuldrene ikke følger ved lett traksjon av hodet nedover og man må bruke tileggsmanøvrer6

Når skuldrene ikke følger på neste ri etter at hodet er født

Forekomst/epidemilogi
Forekomsten er 0,1-1,5 %, avhengig av populasjonen som undersøkes6.
Flere populasjonsbaserte studier finner en økende insidens de siste årene. Årsaken kan være økende fødselsvekt, økt forekomst av diabetes men

også en bedre rapportering11

Forekomsten blant vaginalt forløste enlinger i Norge i perioden 1987-2009 var 1,1 %12

Etiologi/patogenese
Ufullstendig rotasjon slik at skuldrene ikke passerer bekkeninngangen i en skråvidde, men i likevidden når hodet fødes. Slik blir fremre
skulder sittende fast bak symfysen eller sjeldnere: bakre skulder blir sittende fast bak promontoriet.

Risikofaktorer
Før fødsel

Makrosomt barn1,6,13

Maternell diabetes1,6

Tidligere skulderdystoci14,15

Overtidig svangerskap, maternell overvekt, maternell alder og multiparitet er ikke selvstendige risikofaktorer, men er assosiert med
skulderdystoci da dette er tilstander som medfører økt fødselsvekt12,16.

Under fødsel
Indusert fødsel1,6

Protrahert forløp1,6

Epiduralanalgesi17

Operativ vaginal fødsel1,6

Det er fosterets størrelse som betyr aller mest og forekomsten øker raskt med økende fødselsvekt over 4 kg12,18,19

Selv om det er en rekke risikofaktorer som er assosiert med skulderdystoci må man være forberedt på at tilstanden også kan opptre
uventet og uten at det foreligger kjente risikofaktorer.

Differensialdiagnostikk
Lite aktuelt. Misdannelser som forårsaker mekaniske misforhold.

Tiltak/behandling
Tiltakene bygger på tre hovedprinsipp



1. Øke den funksjonelle bekkendiametren
2. Minske fosterets skulderdiameter
3. Rotere skuldrene over i en mer gunstig posisjon: fra likevidden til skråvidden

Tiltak

Stille diagnosen
Hvis rien er over i det hodet er født, vent på neste ri. Hvis skuldrene ikke fødes på denne rien ved samtidig lett traksjon av hodet nedover, foreligger det
en skulderdystoci
Tilkall assistanse
Erfarne fødselshjelpere, vakthavende gynekologer, barnelege og anestesilege hvis tilgjengelig
Episiotomi vurderes

Anleggelse av episiotomi avhjelper ikke tilstanden men kan gi bedre plass hvis man må forta manipulering i vagina1

Maksimal fleksjon av hoftene (McRoberts manøver)20

Mor legges flatt. Hyperfleksjon av hoftene med en person på hver side støtter mors bein
Suprapubisk trykk

Man foretar et ”hjertekompresjonsgrep” fra barnets ryggside slik at skulderdiameteren reduseres21

Man går inn i vagina for å manipulere fosteret slik at man roterer fosterets skuldre fra likevidden til skråvidden. Ulike håndgrep er beskrevet men ingen
er dokumentert bedre enn andre
Beskrivelse av de ulike håndgrepene

Man går inn fra barnets ryggside kl 5 eller 7 (hvor det er best plass), avhengig av hvorvidt barnet ligger i en første eller annen stilling. Etter at hånden er plassert i vagina bak barnets

rygg, går man opp til fremre skulder og presser skulderen i retning barnets forside (Rubins manøver)22

Man kan forsøke å hjelpe til med den andre hånden ved at man presser bakre skulder i retning barnets ryggside (Woods skrumanøver 1)23.
Skrubevegelse motsatt vei: Man flytter hånden man har på barnets ryggside ned til bakre skulder. Man forsøker å presse bakre skulder forover og samtidig presse fremre skulder
bakover fra barnets brystside.
Man beholder hånden inne i vagina på barnets ryggside, forsøker å kile finger 2 og 3 inn i bakre aksillarfold og legger tommelen mot barnets fremre skulderblad. Man får slik et godt
tak og man tilstreber en rotasjon av barnet. Man roterer mot klokken hvis barnet ligger i en første stilling og med klokken hvis barnet ligger i en annen stilling (omvendt Løvsets

manøver)24. Eventuelt forsøker man en rotasjon motsatt vei.

Forløsning av bakre arm
Man bytter hånd og går inn på barnets brystside kl 5 eller 7 avhengig av barnets stilling. Går høyt opp i vagina og finner barnets hånd. Barnets albue

flekteres og barnet kan nå trekkes direkte ut eller man trekker barnets arm skrått over toraks slik at barnet roteres og trekkes ut (Barnums manøver)25

Mor snus på alle fire (kne/hånd stående)
Først forsiktig traksjon av hodet nedover, deretter går man inn i vagina og gjøre det håndgrepet man føler seg mest komfortabel med (Gaskins

manøver)26

Rekkefølgen av håndgrepene er mindre viktig1. Man bruker de håndgrepene man kan best.
Samarbeid er viktig. Tydelig informasjon fra den som har ansvaret for fødselen vedrørende barnets stilling, dvs. om barnets rygg er til
høyre eller venstre. Dette har betydning for hvilken side man skal utøve det suprapubisk trykket fra og hvilken hånd man velger å bruke
ved de ulike håndgrepene når man skal rotere barnet ut.
Erfarne fødselshjelpere kan med fordel alternere. Noen, for eksempel barnepleier, må notere tidsbruken det tar fra hodet er født til hele
barnet er født.
Manipuleringen av barnet skal skje med god teknikk, ikke stor kraft.

Andre prosedyrer beskrevet i litteraturen
Frakturering av clavicula. Fremre clavicula presses mot ramus ossis pubis. Risiko for alvorlige føtale komplikasjoner1.
Reponering av barnets hode etter fleksjon og press nedenfra. Deretter gjøres keisersnitt (Gunn-Zavanelli-O`Learys manøver)1. Denne
prosedyren er beskrevet, men det er omdiskutert hvor vellykket en slik manøver er1. Velger man å foreta denne manøveren må man
vite at det er stor risiko for maternelle komplikasjoner. Uterusruptur er beskrevet. Det anbefales å gi samtidig tokolyse.
Symfysiotomi etter at man har satt lokalanestesi og lagt inn permanent blærekateter1. Bør kun utføres av fødselshjelpere som har
erfaring med denne prosedyren fra før da risikoen for maternelle komplikasjoner er store1.
De to sistnevnte prosedyrene brukes vanligvis ikke i moderne obstetrikk.

Komplikasjoner
Føtale/neonatale

Claviculafraktur (1,7-9,5 %)1,6,27,28

Humerusfraktur (0,1-4,2 %)1,6,27,28

Plexus bracialis affeksjon (2,3-16 %) av disse får <10 % permanent skade28,29

Hypoxisk ischemisk encephalopathi (0,3 %)1

Perinatal død (0-0,4 %)1

Kraftig traksjon nedover av barnets hode kan forårsake pleksusskader7,28

Manipulasjon av barnet kan medføre fraktur av clavicula eller humerus28



Maternelle

Rifter i fødselskanal eller perineum grad 3-4 (4 %)1,6

Uterusatoni (11 %)1,6

Postpartumblødning som følge av atoni eller rifter (11 %)1,6

Både Gunn-Zavanelli-O`Learys manøver og symfysiotomi innbærer økt risiko for maternelle komplikasjoner1
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Anbefalinger
Vi anbefaler at det benyttes perineumstøtte/hodestøtte ved alle fødsler (II-III)
Vi anbefaler infiltrasjonsbedøvelse eller pudendal bedøvelse ved suturering av perinealrifter grad 1 og 2 og i tillegg kan isposer benyttes postoperativt
(I)
Vi anbefaler suturering av perinealrifter grad 1 og 2 med hurtig resorberbar sutur (I)
Vi anbefaler ende til ende eller overlapp teknikk ved suturering av sfinktermusklaturen (I)
Vi anbefaler suturering av sfinktermusklaturen med monofilament eller flettet sutur (I)
Vi foreslår at det benyttes antibiotika profylakse ved perinealrift grad 4 og svært kontaminerte sår (IV)
Vi anbefaler NSAIDS som postoperativ smertelindring (I)
Vi anbefaler at det benyttes laksantia postoperativt (I)
Vi foreslår at pasienten får en skriftlig informasjon vedrørende skaden, mulige komplikasjoner samt oppfølging (IV)
Vi foreslår at pasienten får med rekvisisjon for bekkenbunnstrening hos fysioterapeut (IV)
Vi foreslår at alle pasienter med perinealrift grad 3 og 4 tilbys en oppfølging etter 6-12 måneder (III-IV)

Litteratursøk
Pyramidesøk, Up to date, PubMed, danske retningslinjer (revidert 2011).

Definisjoner
Området fra symfysen til os coccyges (halebenet) deles anatomisk inn i fremre urogenitale og bakre anale triangel. En fremre skade
defineres som skade av labiae, bulbospongiosus muskulaturen, fremre vaginalvegg, urethra og klitoris. En bakre perinealskade
defineres som skade av bakre vaginalvegg, bulbospongiosus-, transversus perinei- og analsfinkter-muskulatur som kan involvere
anal/rektumslimhinne.

Grad 1:  Overfladisk skade av hud i perineum eller vaginalslimhinne

Grad 2:  Dyp perinealskade med affeksjon av muskulatur i perineum, men uten affeksjon av m. sphincter ani eksternus (EAS)
(eksterne sfinkter)

Grad 3:  Skade av perineum som involverer analsfinkter
3a: Ruptur av <50 % av EAS
3b: Ruptur av ≥50 % av EAS
3c: Ruptur av EAS og m. sphincter ani internus (IAS) (interne sfinkter)

Grad 4:  Skade av perineum som involverer analsfinkter og anal/rektumslimhinne

Denne graderingen er internasjonalt akseptert og gjør det mulig å differensiere mellom ruptur av EAS og IAS. IAS spiller en rolle i å
opprettholde kontinens, og det er trolig av betydning å reparere ruptur av IAS1.
Isolert skade av IAS graderes ikke som skade av analsfinkter i dette graderingssystemet, men en slik skade skal sutureres.

Forekomst/epidemiologi
Opp mot 85 % av de kvinner som har en vaginal fødsel, vil få en eller annen skade i perineum. 60-70 % av disse kvinnene vil bli
suturert på grunn av denne skaden. Forekomst av 3. og 4. grads perinealruptur i Norge er 2,1 % (2011), men varierer betydelig mellom
de ulike fødeinstitusjoner (fra 1,2 til >4 %). At forekomst gjennom år har vært ulik, tyder på ulik praksis og et potensiale for forbedring2-

6.

Forebygging av perinealruptur ved fødsel
Anbefalinger
Studier viser at man ikke kan predikere/forutsi hvilken kvinne som får grad 3-4 ruptur, tross at risikofaktorer er kjent7,8. Forekomsten av
anal sfinkterskader kan reduseres 50-70 % med forebyggende tiltak3,4,9. Observasjonsstudier i Norge viser at reduksjonen i forekomst
av sfinkterskader er like stor i alle “risikogrupper”, uavhengig av paritet, mors alder, forløsnings-metode eller barnets fødselsvekt (de
viktigste risikofaktorene)4.
Perineumstøtte/hodestøtte anbefales benyttet ved alle fødsler, hands-off forløsningsteknikk er ikke akseptabelt i Norge etter
erfaringene vi har fått av effekten av forebyggende tiltak, dokumentert i observasjonsstudier. Bruk av forebyggende
perineumbeskyttelse på indikasjon (ved behov, etter fødselshjelperenes subjektiv bedømming) er heller ikke akseptabel rutine, når
målet er å hjelpe alle kvinner slik at færrest mulig rammes av sfinkterskade. Norske studier og statistikk fra Medisinsk fødselsregister
(MFR) viser store forskjeller mellom sykehusene. At forekomsten gjennom år har vært ulik mellom sykehus tyder på ulik klinisk praksis
og et potensiale for forbedring.
Nasjonalt handlingsplan fra 2006 anbefaler opplæring av personalet (leger og jordmødre) i



Forebyggende tiltak i perineumbeskyttelse. Personalet i fødeavdelingene bør få strukturert hands-on-undervisning i
perineumstøtteteknikker, fokusering uten konkrete tiltak er ikke nok. Fødeavdelingene bør også øve jevnlig på støtteteknikker2,5,6.

Tiltak
Kvinnen bør informeres på forhånd om fødestilling, om kommunikasjon med fødselhjelperen samt om pusting når hodet forløses. Hvis
kvinnen ønsker en fødestilling hvor perinealstøtte ikke er mulig, skal kvinnen være orientert om risiko for perinealruptur.

Mors fødestilling bør være slik at fødselshjelperen kan visualisere perineum og kan beskytte perineum med to hender3,4,9-11.

Tiltak for å beskytte perineum

1. Fødselshjelperen bruker to hender ved forløsning
2. Venstre hånd bremser hodets forløsningshastighet ved kroning
3. Høyre hånd støtter perineum, enten med modifisert Ritgen eller krummet hånd. Med fingrene "klemmer" sammen fra sidene for å lette trykket i

midtlinjen av bakre perineum
4. Instruere mor om IKKE å trykke, men bare pese-puste når hodet skjærer ut
5. Vurdere episiotomi ved behov/indikasjon

Episiotomi benyttes kun når dette kan redusere risiko for alvorlig perinealruptur eller når man ønsker å hente barnet raskt ut på grunn av
truende fosterasfyksi. Korrekt episiotomiteknikk må benyttes når man velger å klippe episiotomi. Mediale klipp må ikke brukes og ved
mediolaterale og laterale klipp må vinkelen av klippet være stor nok for å oppnå ”beskyttende” effekt12-18. Ved operative forløsninger
har korrekt anlagt episiotomi beskyttende effekt mot sfinkterskader, spesielt hos førstegangsfødende4,19-21. Ved operativ forløsning
av førstegangsfødene bør man derfor være liberal med bruk av episiotomi.

Risikofaktorer
Studiene viser entydig at de viktigste risikofaktorene for anal sfinkterskade er:

Primiparitet
Stort barn >4kg
Operativ forløsning (tangforløsning gir høyere risiko enn vakuumforløsning)
Median episiotomi

Mange andre risikofaktorer er beskrevet i litteraturen, med noe varierende resultater for følgende faktorer.

Maternelle
Mors alder
Tidligere keisersnitt
Tidligere perinealruptur grad 3 og 4
Asiatisk opprinnelse

Føtale
Skulderdystoci
Occiput posteriorpresentasjon
Stor hodeomkrets

Obstetriske
Langvarig 2. stadium
Manglende visualisering av perineum

Referanser vedrørende risikofaktorer11,19,22.

Diagnostikk
Etter enhver vaginal fødsel bør man systematisk undersøke perineum, vagina, analkanal og distale rektum for å sikre at alle sfinkter-,
perineum- og rektumskader blir oppdaget og adekvat behandlet.
Rektaleksplorasjon med finger er nødvendig for å sikre status i anal sfinkter etter fødsel23. Med pekefingeren i rektum ruller
tommelfingeren over EAS og palperer EAS for å vurdere om EAS er skadet, og estimerer omfanget av skaden («pill rolling»
manøver). Med pekefinger løftes bakre vaginalvegg og toppen av riften i vagina slik at rektovaginale fascie, IAS og rektal/anal
slimhinne kan undersøkes. IAS dekkes delvis av EAS. Dersom det identifiseres en isolert skade av IAS, skal denne sutureres24. En
slik skade kan ikke kodes som sfinkterskade i det graderingssystem som vi benytter. Lesjoner i rektumveggen skal sutureres, men ikke
graderes som sfinkterskade. IAS består av glatt musklatur og kjennetegnes med hvitlig glinsende utseende. Hvis det ischioanale
fettvev er synlig, er det ofte tegn på sfinkterskade1. Sfinkterskaden må nøye vurderes og graderes. Skade beskrives og grad noteres i
operasjonsbeskrivelsen (se ”Operasjonsbeskrivelse sfinkterruptur i vedlegg 1”). Alle kvinner som har hatt en instrumentell forløsning
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eller fått en alvorlig skade av perineum bør undersøkes av en lege som har erfaring i diagnostikk og behandling av slike skader.

Behandling
Perinealruptur grad 1 og 2
1. Disse skadene sutureres av jordmor evt. lege
2. God lokal anestesi
3. Perineum sutureres med fortløpende sutur evt. avbrutte suturer ved stor spenning i vevet eller fare for infeksjon (I-III). Bulbospongiosus- og

transversus perineimuskulaturen søkes identifisert og anatomisk adaptert før man lukker vaginalslimhinnen.
4. Hud lukkes med intrakutan fortløpende sutur med polyglactin 3–0 evt. avbrutte suturer hvis dette er indisert(I)
5. For øvrig anbefales polyglactin 2–0 (Ib)

Det er en økende oppmerksomhet på at perineum endres etter fødsel. Dette indikerer at også grad 1 og 2 rifter, bør vies større
oppmerksomhet ved suturering25. Aasheim og medarbeidere publiserte en Cochrane review i 201145 vedrørende teknikker for å
redusere perineale skader. Studiene som er inkludert har varierende endemål slik som opplevelse av smerte og perineal skade
(inkludert grad 1 og 2 rupturer. Det er kun en studie som har sfinkterkskade som et endemål (Jönsson og medarbeidere). I denne
studien er forekomst av sfinkterskade svært høy i begge studiegruppene, og derfor vil ikke resultatene uten videre være overførbare til
norske forhold hvor forekomst av sfinkterrupturer nå er lav.

Perinealruptur grad 3 og 426-32

Grad av sfinkterdefekt etter primærsutur er korrelert med grad av inkontinens. Den viktigste enkeltfaktoren for å redusere risikoen for
inkontinens etter primær rekonstruksjon synes å være oppnådd lengde på eksterne sfinkter33-41.

1. Operasjonen utføres eller assisteres av erfaren operatør
2. I påvente av operasjon kan det legges på isposer for å redusere ødem
3. Primær suturering av sfinktermusklatur forsøker man å utføre så raskt det er mulig, men kan utsettes opp til 12 timer etter skade tidspunkt dersom det

er nødvendig uten at dette gir et dårligere resultat for pasienten (I)
4. Operasjonen bør utføres på operasjonsstuen
5. Regional- eller generell narkose
6. Lokal anestesi kan aksepteres hvis kun overflatiske fibre av analsfinkter er avrevet
7. Feltet skal eksploreres grundig for å avdekke hele skadeomfanget, herunder også eventuelle skader av indre analsfinkter
8. EAS er tverrstripet muskel og vil ofte være retrahert til sidene og må trekkes frem ved hjelp av instrument (Allis tang)
9. Eksterne analsfinkter rekonstrueres ende til ende eller med overlappteknikk med monofilament sutur eller flettet sutur (I)

10. Identifiser rift i interne analsfinkter og suturer denne med 3-0 monofilament sutur eller flettet sutur
11. Anal/rektumslimhinne syes med fortløpende evt. avbrutte suturer med sutur 3–0 slik at man oppnår eversjon av rektumslimhinnen inn mot lumen
12. Skader i de øvrige muskler i perineum, m.bulbocavernosus, m. tranversi perinei superficialis og profundus må også identifiseres og sutureres ved

adaptasjon av de ulike strukturer
13. Antibiotika profylakse ved ruptur grad 4. For eksempel metronidazol 1.5 g x 1 i.v. og cefalotin 2 g (3–4 doser)
14. Primært en dose, men evt. flere doser for å oppnå ett døgns virketid

Postoperativ behandling
Tilstrekkelig smertestillende; antiflogistika og paracetamol anbefales
Laktulose benyttes i to uker
(Dokumentasjonsnivå IV)

Oppfølging
Alle bør henvises til bekkenbunnstrening hos fysioterapeut for å kunne bedre mulighet for kontinens
Alle pasienter bør ved utreise få med seg et informasjonsskriv om sfinkterskaden og videre oppfølging
Alle kvinner som har gjennomgått en perinealruptur grad 3 og 4 bør tilbys en kontroll etter 6-12 måneder hos gynekolog i den avdelingen hvor hun fødte.
St. Marks score bør benyttes for registrering av symptomer slik at resultater kan sammenlignes mellom avdelinger og også på landsbasis.
Høyoppløselige ultralydprober (vaginal, perineal, endoanal) kan visualisere sfinktermuskulaturen. Perineal- og vaginal ultralyd gjør det mulig å framstille
den anale slimmhinne og perinealkroppens bevegelighet samt vurdere funksjonaliteten (knip/valsalva) av analsfinkter og bekkenbunsmuskulatur for
øvrig
Hvis kvinnen har symptomer i form av analinkontinens bør hun utredes videre med ultralyd av sfinktermuskulaturen, eventuell direkte henvisning til senter
som utreder og behandler analinkontinens
Alle bør ved kontroll få råd vedrørende neste fødsel

Komplikasjoner
På tross av umiddelbar primærsutur med rekonstruksjon av analsfinkter etter skaden, viser en rekke studier at rundt 40 % av kvinene
(25-60 %) får persisterende analinkontinens. De fleste av disse har dog lekkasje begrenset til luft eller fekal urgency. Sfinkterruptur grad
4 synes å gi høyere forekomst av analinkontinens enn grad 336. To studier viser at andelen kvinner med lekkasjeplager har økt fire år
etter sfinkterskaden, og lekkasjeplagene kan også debutere først etter menopausen. Anal ultralyd påviser defekter i analsfinkter, og
persisterende skade kan påvises hos ca. 90 % ved kontroll etter primærsutur når validerte systemer for klassifisering benyttes.



Rådgiving vedrørende neste fødsel
Vaginal fødsel kan forverre symptomene på anal inkontinens. Hvis kvinnen har symptomer eller eventuelt store defekter i analsfinkter
og herniering av analslimhinne ved ultralyd undersøkelse, bør man diskutere forløsningsmetode. Økende analinkontinens i løpet av
svangerskapet kan være tegn på omfattende skade. Har kvinnen ingen symptomer og ingen defekter i analsfinkter, bør hun kunne føde
vaginalt på nytt42. Over 90 % av kvinner med tidligere grad 3 og 4 rupturer føder vaginalt uten ny grad 3 og 4 ruptur.
Sammenlignet med kvinner uten tidligere grad 3 og 4 rupturer, har kvinner med en eller to tidligere grad 3 og 4 rupturer henholdsvis 4
og 10 ganger større risiko for å få en ny grad 3 og 4 ruptur. Risikoen økes betydelig ved å føde ett barn over 4 kg43,44

Pasientinformasjon
Informasjon om grad av skade. Informasjon om prognose og hvilke symptomer som kan inntre (se informasjonsskriv til pasienter i vedlegg 2)
Laktulose 15 ml. x 2 i 2 uker
Rekvisisjon for instruksjon i bekkenbunnsøvelser hos fysioterapeut.
Informasjon om kontrollopplegg (kontroll 6-12 måneder postpartum)
Alle bør oppfordres til å ta kontakt med egen lege evt. gynekolog dersom man skulle få symptomer på analinkontinens før man kommer til kontroll
eventuelt etter at man har vært til denne kontrollen

Emneord
Perinealruptur
Anal inkontinens
Indre analsfinkter
Ytre analsfinkter
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Vedlegg 1

Operasjonsbeskrivelse sfinkterruptur

Vedlegg 2

Informasjon til pasienter som ved fødsel har fått en skade av endetarmens lukkemuskel

Hvorfor er endetarmens lukkemuskel skadet?
Under fødselen blir bekkenbunnens muskler og bindevev strukket, og det kan oppstå rifter. Mange førstegangsfødende får mindre
rifter, men i sjeldne tilfelle går riften fra mellomkjøttet til endetarmen slik at lukkemusklene blir helt eller delvis revet over. Det er økt
risiko for å få rifter i lukkemusklene når hodet kommer svært raskt helt på slutten av fødselen, barnet er stort eller forløses med
sugekopp eller tang.

Hva er endetarmens lukkemuskel?
Lukkemuskelen er en ringmuskel rundt den nederste del av andetarmen. Lukkemuskelens funksjon er å holde på luft og avføring.
Muskelen virker ved å være konstant sammen-trukket. Dersom lukkemuskelen har vært skadet og ikke er fullstendig tilhelet, kan
lukkemekanismen være svekket og dette kan medføre at man ikke har kontroll over tarmluft eller kan ha lekkasje av avføring.
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Hvordan repareres en skade av lukkemuskelen?
De skadde muskelendene samles med oppløselig tråd. Deretter sys riften i mellomkjøttet. Det er vanlig med hevelse og ømhet i dette
området etter fødsel. Tråden som benyttes oppløses av seg selv i løpet av en til to måneder. Stingene skal derfor ikke fjernes med
mindre de er svært plagsomme.

Hvor lenge har man smerter etter fødselen?
De første dagene etter fødsel er det normalt at det svir når du tisser. De første ukene kan det klø i området hvor det er sydd.
Tilhelingen av såret vil normalt ta tre til fire uker. Du må derfor forvente at det kan gå opptil en måned før du er helt smertefri og har fått
normal følelse rundt skjeden.
Du kan forvente at du har behov for smertestillende medikamenter en til to uker etter fødsel. Vi anbefaler at du benytter 1 gram
paracetamol (Paracet/Panodil) opptil 4 ganger i døgnet. Dette kan suppleres med Ibux 400 mg 3 ganger daglig. Hvis du får sterke
smerter eller feber, bør du kontakte lege eller fødeavdelingen. Økende smerter kan være tegn på infeksjon eller blodansamlinger i
vevet.

Hygiene
Du skal holde såret rent ved å skylle med lunkent vann hver gang du er på toalettet. Du bør ikke skrubbe eller vaske iherdig i området
hvor det er sydd. Som regel er det tilstrekkelig å benytte hånddusj.

Amming
Du skal forsøke og ikke sitte lenge om gangen den første uken etter fødsel. Det er en god idé å amme ved at du ligger på siden.
Smertestillende medisin skader ikke barnet via morsmelken.

Gode råd om avføring den første tiden etter fødselen
Det er normalt at avføringen kommer i gang først et par dager etter fødsel. Du vil få tilbud om et avføringsmiddel mens du er innlagt.
Du bør fortsette å benytte dette avføringsmiddelet de første to ukene etter fødsel (laktulose 15 ml 2 ganger daglig). Unngå å trykke
mye. For å unngå hard avføring bør du drikke 1,5-2 liter vann hver dag og spise fiberrik kost som fullkornbrød, frukt, rosiner eller
svisker. Hvis du får tynn avføring, bør du redusere inntak av avføringsmiddel.

Luft fra tarmen
Det er normalt at man ikke kan holde på tarmluft de første ukene etter fødsel. Musklene og nervene trenger tid på å komme i normal
funksjon igjen.

Når skal jeg ta kontakt med lege eller sykehuset?
Du skal søke hjelp i følgende situasjoner

Hvis du får feber
Hvis det kommer stor hevelse i vevet
Dersom sårsmertene øker på
Hvis du tror at sår har sprukket opp
Hvis du lekker avføring

Gode råd om sårtilheling den første tiden
Unngå å sitte for lenge da det det kan belaste såret og kan gi mer smerter
Legg deg ned og stå opp av sengen ved å rulle på siden
Ligg gjerne på siden når du ammer
Løft maksimalt 10 kg de første fire til seks uker
Bruk smertestillende medikamenter etter behov
Unngå hard avføring

Blir jeg normal igjen?
De fleste som har fått en skade av lukkemuskelen, har ingen varige plager. De fleste som har plager, har manglende kontroll over
tarmluft og i svært varierende grad. Noen få kan få lekkasje av avføring eller ha hastverk med å komme på toalettet når man kjenner at
man skal tømme tarmen. Det er viktig at man søker hjelp for dette da det finnes behandling.

Fysioterapi og gode råd om gjenopptrening
Noen fødeavdelinger tilbyr veiledning av en fysioterapeut før du reiser hjem fra sykehuset. De kan veilede deg i hvordan du kan avlaste
bekkenbunnen de første uker etter fødselen og også instruere i hvordan du trener bekkenbunnsmusklaturen. Denne treningen kan
redusere risikoen for å få problemer med å holde på tarmluft og avføring så det er viktig å utføre disse øvelsene i mange måneder
etter fødselen og helst resten av livet.



Du kan starte å trene bekkenbunnsmusklaturen så raskt som mulig etter fødsel. Det anbefales at du får instruksjon hos fysioterapeut
slik at du får kontrollert at du gjør øvelsene riktig og får et detaljert treningsopplegg. Rekvisisjon for dette kan du få ved fødeavdelingen
før du reiser hjem.

Bekkenbunnstrening etter fødsel
Hvis du synes at det er vanskelig å begynne å utføre knipeøvelser, kan du benytte følgende råd

Ligg på ryggen eller på siden med bøyde knær. Knip sammen i bekkenbunnen
Når du kniper, skal du slappe av i musklene i magen, setet og lårene
Ta en pause på 5-10 sekunder mellom hvert knip
Gjenta knipene fem til ti ganger
Gjenta gjerne flere ganger daglig

Sex etter fødsel
Når man har hatt en skade av lukkemuskelen, tar det en måned før riften er tilhelet og man bør derfor ikke ha samleie før etter fire uker.
Man anbefaler ikke analt samleie de første to måneder etter fødselen. Din lyst til sex kan være naturlig nedsatt så lenge du ammer. Det
skyldes endringer i hormonbalansen og dette medfører også ofte at man er tørr i skjeden. Du kan derfor benytte glidekrem for å unngå
smerte.

Kontroll etter skade av endetarmens lukkemuskel
De fleste sykehus tilbyr kontroll i løpet av 6-12 måneder etter fødsel. Selv om du opplever noe plager de første månedene etter fødsel,
er det mulighet for spontan bedring i løpet av det første året. Har du store plager, er det viktig at du søker hjelp hos din fastlege før
denne kontrolltimen. Det er viktig at dine plager fanges opp, både fordi det finnes behandling og dette vil også være avgjørende for
hvilke råd man vil gi i forhold til eventuell en senere fødsel. Dersom du ikke har varige plager, kan du i regelen føde normalt også ved
senere graviditeter.

Postpartumblødning (PPB)

Anne Flem Jacobsen
Torger Aarstad Aase
Lill Trine Nyfløt
Silje Pettersen
Inger Økland

Revisjon jan 2018: Cyklokapron er flyttet lengre opp i algoritmen, ønsket Fibrinogennivå og trombocyttnivå under pågående
blødning/resusitering er endret. Avsnitt om invasiv placenta er endret.  

Behandling:

Profylakse i svangerskapet (1,2)

Antenatal anemi bør undersøkes og behandles adekvat i svangerskapet for å redusere morbiditeten assosiert med PPB.

Det er påvist en sammenheng mellom anemi i svangerskapet (Hb < 9 g/dl) og større blodtap under fødsel. I tillegg dekompenserer
kvinner med anemi raskere ved en alvorlig blødning

Primærprofylakse(3-6)

1. Vi anbefaler 5 IE oksytocin i.m. ved normal fødsel(Ia)

a. Vi foreslår ytterligere 3 IE oksytocin langsomt i.v. til kvinner med tidligere PPB (II)

2. Vi anbefaler 3 IE oksytocin langsomt i.v. ved keisersnitt, kan gjentas x 2 (Ib).

Oksytocin bør titreres en og en enhet intravenøs. Større bolusdoser til pasienter med kjent hjertesykdom og/eller hypovolemi kan gi
sirkulasjonskollaps.

3. Vi anbefaler aktiv forløsning av placenta (Ia) – se nedenfor (Ia)

4. Vi foreslår i.v. tranexamsyre (1 g i.v.) før hudincisjon ved keisersnitt hvor kvinnen har økt risiko for PPB (Ia).
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Aktiv forløsning av placenta (3;7-10)

Aktiv forløsning av placenta reduserer risikoen for PPB, fastsittende placenta og anemi etter fødsel, og anbefales ved alle fødsler.

Vi anbefaler

Primærprofylaktisk oksytocin (se over)
Kontrollert drag i navlesnoren

Det er vist at sen avnavling (minst 2 min) er gunstig for barnet. Tidlig avnavling bør derfor ikke være en del av aktiv placentaforløsning.

Fastsittende placenta (11;12)

Placenta bør være forløst innen 30 min. da risikoen for alvorlig blødning øker signifikant etter 30 min. Ved aktiv forløsning av placenta
får man forløst placenta i løpet av 30 min i 98 % av tilfellene.

 

Medikamentell behandling ved alvorlig postpartumblødning (13;14)

1. Vi anbefaler oksytocindrypp 50 IE/500 ml NaCl/Ringer 150 ml/time intravenøst (Ia)
2. Vi anbefaler Traneksamsyre (Cyklokapron®) 1000 mg langsomt i.v. Kan gjentas etter 30 minutter, alternativt som infusjon (1 g/8 timer) (Ia)
3. Vi anbefaler Methylergometrin 0,2 mg (1 ml) intramuskulært, eller fortynnet med 9 ml 0,9 % NaCl langsomt i.v. Kan gjentas hver 2.-4. time ved behov.

(Relativ kontraindikasjon (KI) ved hypertensjon, KI ved koronarsykdom) (Ib)
4. Vi anbefaler 15-metyl-PGF2aALFA (Prostinfenem®) 0,25 mg intramuskulært eller intramyometrielt. Kan gjentas etter 15-90 minutter, maksdose 2

mg. (Ib)
5. Vi foreslår misoprostol (Cytotec®) tabl. 0,2 mg, 3 tabl sublingualt, rektalt eller per os, kan gjentas 2-4 ganger (langsom absorpsjon). Har ingen

tilleggseffekt i kombinasjon med andre uterotonika og anbefales primært hvis andre uteruskontraherende medikamenter ikke er tilgjengelig (obs
pyreksi) (Ia)

Vi anbefaler at fødestuene har en ”blødningsboks” med alle aktuelle medikamenter tilgjengelig.

 

Behandling ved pågående blødning:

Det er viktig at man bruker en kombinasjon av medikamenter, mekaniske og kirurgiske metoder for å stoppe blødningen, avhengig av
årsaken til at kvinnen blør.

Vær raskt ute med kirurgiske intervensjoner dersom man ikke får stoppet blødningen med medikamenter.

Tiltak ved moderat blødning (500–1000 ml) uten kliniske tegn på sjokk

 

1. I.v. tilgang (2 grove kanyler)
2. Blodprøver: Hb, hct, trombocytter, typing og screening, evt. INR, fibrinogen, APTT
3. BT, respirasjonsfrekvens og puls overvåkes og registreres fortløpende
4.  Start med oppvarmet i.v. væske (Ringer), ikke gi mer enn 2 liter klare væsker

Videre tiltak ved større blødninger (>1000 ml), pågående blødning og/eller tegn på sjokk. Fortløpende vurdering av overflytning
til operasjonsstuen

1. Tilkall mer hjelp på fødestuen inkludert anestesilege
2. Legg pasienten flatt
3. Start infusjon av varmede blodprodukter raskt
4. Bimanuell uteruskompresjon, inspeksjon og eksplorasjon, sutur av rifter (I)
5. Tøm urinblæren, evt. foleykateter
6. Forløsning av placenta på fødestuen hvis mulig (Credé)
7. O2 på maske
8. Hypotermiprofylakse (oppvarmede i.v. væsker/varme tepper)

 
Intervensjoner på operasjonsstuen

1. Manuell uthenting av placenta/revisio (I)

2. Sutur av dype vaginalrifter eller cervixrifter (II)



3. Bimanuell uteruskompresjon kontinuerlig evt. av assistent (fra starten) (I)

4. Uterustamponade med ballong (15) (III)

5. Sutur av uterusruptur evt. placentasengen (III)

6. Kompresjonssutur (B-Lynch, Hayman eller Pereira) ved uterusatoni (16-18) (III)

7. Aortakompresjon (III)

8. Arteriell embolisering der det er tilgjengelig (III)

9. Aorta okklusjonsballong  

10. Devaskularisering av uterus: ligatur av aa. uterinae/aa. ovaricae (15) (III)

11. Ligatur av aa. iliaca internae (evt. hjelp av erfaren kirurg) (15)

12. Supravaginal uterusamputasjon/hysterektomi

13. ”Pakking av buken” med kompresser hvis fortsatt pågående blødning og DIC (kontakt erfaren kirurg)

Rekkefølgen vil være avhengig av om dette er en vaginal fødsel eller keisersnitt. I tillegg vil tilgjengelighet av intervensjonsradiologi og
kompetanse på det enkelte sykehus være avgjørende for valg av intervensjon.

 

Transfusjon ved pågående alvorlig blødning (19;21-23;24-26)

Behandling av blodtap og væske startes parallelt med annen behandling (I-III).

Vi anbefaler

1. Ringer acetat. Unngå å gi mye krystalloider grunnet fare for uttynningskoagulopati (max. 2 liter).

Tidlig oppstart med transfusjon.

1. Bestill 2 SAG og 2 plasma (Octaplas®) initialt
2. SAG og plasma (Octaplas®) ordineres i forholdet 1:1.

Det finnes ingen konsensus på forholdet mellom SAG og plasma ved PPB, men prinsippene fra traumesettinger er mest sannsynlig
gjeldende også ved ukontrollert PPH

1. Det vil raskt utvikle seg en koagulopati ved pågående blødning som må korrigeres med plasma
2. Bestill blod i god tid, blodet må types og det tar tid før det kommer
3. Alternativt massiv transfusjonspakke (5 SAG: 5 Plasma: 1 Trombocyttkons)

4. Trombocytter bør transfunderes ved trombocytt-tall < 100x109/l (basert på lab.svar)
5. Fibrinogenkonsentrat anbefales (Riastap®): 4 g i.v. Et plasma-nivå > 2,5 g/l bør tilstrebes

6. Kalsiumtilskudd ved et ionisert Ca2+< 1,2 mmol/l. ( Kalsiumnivået er viktig for hemostasen og i-Ca må enten måles jevnlig, evt gis det 5-10 mmol
CaCl2 per infundert ”traumepakke”)

7. Desmopressin (Octostim®) er anbefalt ved hemofili/von Willebrands sykdom

Monitorér alle parametre på egnet overvåkningsskjema. Avvik skal utløse korreksjon.

Temp overvåkes
Monitorering av puls, BT og resp.frekvens
Foleykateter med timediurese
Arteriekran
Dokumentér væskebalanse, blødning, blodprodukter og prosedyrer underveis

 

Behandlingsmål for resusitering (27)

Hb under pågående blødning > 10 g/dl. Ved blødningskontroll > 7 g/dl

INR <1,5

Fibrinogen >2,5 g/L



Trc >100x10 9/L

APTT <1,5 x normal blødningstid

Temp 37° C

Timediurese >0,5 ml/kg

PaO2 >12 kPa

Normalisering av laktat og BE

Ionisert Ca2+ >1,2 mmol/l

 Vi anbefaler tromboseprofylakse innen 6 timer etter oppnådd hemostase og velkontrahert uterus ved alvorlig PPB. Disse kvinnene får
en kraftig aktivering av koagulasjonssystemet etter blødningen, har en økt risiko for infeksjon og er ofte immobilisert. Se for øvrig
kapittel om trombose.

Definisjoner (27)

Tidlig postpartumblødning: >500 ml i løpet av de første 24 timer etter fødselen

Alvorlig postpartumblødning: >1000 ml blødning i løpet av første 24 timer etter fødsel

Livstruende blødning: > 40 % blodtap (ca. 2800 ml)

Sen postpartumblødning: fra 24 timer til 12 uker postpartum

 

Forekomst

Postpartumblødning >500 ml: ca. 25 % av alle fødende (MFR 2016)

Alvorlig postpartumblødning >1000 ml: ca. 5 % av alle fødende, >1500 ml: ca. 2,5 %

Livstruende blødning: ca. 0,37 %

 

Etiologi(1;29;30)

Tone - Uterusatoni (70-90 %)

Trauma- rifter, hematom, uterusruptur, uterusinversjon

Tissue- Placenta- og hinnerester (samt placenta accreta, -percreta, -increta)

Thrombin- Koagulopati/Disseminert Intravaskulær Koagulasjon (DIC)

Husk at flere etiologiske faktorer kan opptre samtidig

Sen postpartumblødning - viktigste årsaker: Placenta- og hinnerester og/eller infeksjon i uterus

Risikofaktorer (1;29;31)

Tidligere postpartumblødning

Lavtsittende placenta, placenta previa, invasiv placenta (accreta/increta/percreta),

Tidligere keisersnitt eller uteruskirurgi

Antepartum blødning

Langvarig fødsel, oksytocinstimulering, induksjon, operativ forløsning

Flerlingsvangerskap, polyhydramnion, stort barn (overdistendert livmor)



Maternell overvekt, høy alder, høy paritet

Myoma uteri

IVF/ICSI

Koagulasjonsforstyrrelser pga: alvorlig preeklampsi, HELLP, AFLP, placentaløsning,

Intrauterin fosterdød, sepsis, embolier med gass/luft/fostervann

Blødningssykdommer: ITP, von Willebrands sykdom, Hemofili A og B, Trombasteni

 

Diagnostikk av blodtap

1. Den visuelle estimeringen av blodtap under fødsel er unøyaktig (32). Det er derfor viktig å overvåke kliniske tegn og symptomer på stort blodtap i
tillegg.

2. Gravide dekompenserer sent, dvs at de kan ha store tap, og likevel presentere upåvirket fysiologi. Krever derfor tett og tverrfaglig oppfølging
(obstetriker/anestesilege)

3. Samtidig hypotensjon og takykardi er ALLTID et alvorlig blødningstegn (hvis ikke pasienten er septisk).

 

Invasiv placenta (placenta accreta, increta eller percreta) (33,34,35)

Det er størst risiko for invasiv placenta hos kvinner med anterior placenta previa (placentakanten < 2 cm fra indre mormunn), og
tidligere keisersnitt. Risikoen øker med antall tidligere keisersnitt.

Ved tidligere keisersnitt og anterior placenta previa skal pasienten henvises til kompetent avdeling både for diagnostikk og forløsning.

Forbundet med alvorlig morbiditet og mortalitet hos mor og barn.

Ultralyd-diagnostikk av invasiv placenta:

1. tilstedeværelse av placentære lakuner
2. opphevet skille mellom uterinvegg og placenta
3. evt. også opphevet skille mellom uterinvegg og blære

MR: bør vurderes ved mulig innvekst i blæren for å bestemme grad av innvekst

Det anbefales å lage en god plan før forløsning

Elektiv sectio i uke 36-37
Forløsning ved erfaren operatør og assistent
Tverrfaglig team skal involveres (anestesi, hematolog, generell kirurg, urolog)
Forløsning bør skje ved et sykehus med intervensjonsradiologi og

mulighet for arteriell embolisering
mulighet for intermitterende intern tamponade med aortaballong (REBOA=Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta)
Vurder pre-operativ innleggelse av innføringshylse til REBOA-kateter dersom tiden tillater det
Snittføringen i uterus må tilpasses placentas beliggenhet
vurder lengdesnitt i hud og uterotomi i fundus hvis placenta på fremre vegg for å unngå blødning fra placenta
«timeout» ved åpen bukhule og før uterotomi for å sikre optimal tilgang og minimalisere blødning
Dersom placenta ikke løsner spontant, etterlat den «in situ» og gå videre med hysterektomi

(reseksjon av affisert invasivt uterinvev kan vurderes dersom operatør er kompetent til dette)

Spinalanestesi (SA) til bukhulen er åpnet og den videre strategien er fastlagt. Deretter generell anestesi (GA) med ketamin før uterotomi dersom
blødningsfaren ansees overhengende. Vurder innleggelse av EDA pre-operativt ved planlagt lengdesnitt i hud 

Konservativ behandling (placenta og uterus intakt/fertilitetsbevaring):

Dersom man lar placenta sitte og ikke gjør hysterektomi, vurder embolisering av aa. uterinae
Gi forlenget syntocinon-drypp i 1-2 døgn
Vurder bredspektret antibiotika i 10-14 dager (mulig AB valg er Zinacef+Flagyl i.v. med overgang til Bactrim+Flagyl peroralt)
Pasienten skal følges regelmessig etter forløsning med UL, s-HCG og infeksjonsprøver

Info til pasient må inneholde mulige forventede inngrep på livmor, inkl. hysterektomi. Informasjon om risiko ved konservativ behandling:
økt fare for alvorlig vaginalblødning (53 %), sepsis (6 %), sekundær hysterektomi (19 %). Gjennomsnittlig resorberingsstid: ca. 13 uker
(4-60 uker).



 

Komplikasjoner

Uttalt anemi med kliniske symptomer

Multiorgansvikt, spesielt nyresvikt

Sheehan syndrom (hypofysesvikt)

Komplikasjoner etter nødvendige kirurgiske inngrep

Tap av fertilitet

Sepsis

Trombose

Maternell død

 

Pasientinformasjon

Nøye informasjon og gjennomgang av forløpet i barseltiden er viktig

Etterkontroll med ny gjennomgang og vurdering av risikofaktorer

Informeres om å gi beskjed til kontrollerende lege og jordmor ved neste svangerskap

Innhent epikrise fra tidligere fødested

 

Gjentagelsesrisiko

Kvinner som har hatt en PPB har betydelig økt risiko for ny PPB i neste svangerskap (1;36). Pasienten bør derfor behandles som
etterbyrdsbløder ved neste fødsel; aktiv forløsning av placenta og grov venekanyle.

 

Emneord

Postpartumblødning, Uterusatoni,  Etterbyrdsbløder, Koagulasjonsforstyrrelser/DIC
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Sammendrag anbefalinger
Anbefaler (Nivå II)

Undersøkelse av placenta med ultralyd inngår som rutine ved ultralydscreeningen i svangerskapet
Placenta beskrives makroskopisk av jordmor eller gynekolog etter alle fødsler
Funn ved undersøkelse av placenta kan ha betydning for forståelsen av forandringer og utfallet i det aktuelle svangerskap, kan gi indikasjoner på
gjentagelsesrisiko og kan være viktig for planlegging av oppfølging ved senere graviditeter. I tillegg kan slik undersøkelse ha juridisk betydning
Placenta sendes til patologisk anatomisk undersøkelse ved alle fødsler der det har vært maternelle og/eller føtale komplikasjoner i svangerskap og/eller
fødsel. Patologene anbefales å diagnostisere placenta i henhold til kriterier og retningslinjer i en ny, klinisk orientert, samlet og relativt enkel morfologisk

placentaklassifikasjon1

Mikrobiologisk undersøkelse av placenta utføres ved manifest/mistenkt infeksjon, premature rier/prematur fødsel med mulig infeksjonsårsak og
intrauterin fosterdød

Søkestrategi
Ikke-systematisk søk og oppdatering av forrige veileder, inkludert egen klinisk- og forsknings-erfaring.
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Klassifikasjon
Klinisk patologisk anatomisk klassifikasjon av placentapatologi, foreslått av en norsk arbeidsgruppe i 20121

Diagnose-
kategori Diagnoseformulering

1. Normal placenta i henhold til gestasjonsalder

2. Placenta med chorioamnionitt (oppadstigende infeksjon)

3. Placenta med villitt og intervillositt

4. Placenta med maternelle sirkulasjonsforstyrrelser (decidual vaskulopati)

5. Placenta med føtale sirkulasjonsforstyrrelser

6. Placenta med forsinket villøs modning

7. Placenta med funn forenelig med genaberrasjon

8. Placenta med implantasjonsfeil

9. Placenta med andre lesjoner

De standardiserte diagnoseformuleringene fra patologene etterfølges av en klinisk orientert kommentar/vurdering av de samlede
morfologiske funn.

Informasjon om de ulike diagnosekategoriene1

1. Normal placenta i henhold til gestasjonsalder
Placenta utvikler seg gjennom hele graviditeten, med en anatomisk økende forgrening av det villøse tre, og samtidig en utvikling og
modning av de føtale karene i villi og endringer i det villøse stroma. Ved mikroskopisk undersøkelse av placenta vurderes
modningsbildet mot angitt gestasjonsalder og placentas vekt. Ved chorioamnionitt og maternelle sirkulasjonsforstyrrelser kan placenta
få et hypermaturt preg. Ved metabolsk sykdom som diabetes samt ved overvekt kan man se forsinket villøs modning
(”modningsarrest”). Fra og med uke 37-38 kan man normalt se lette iskemiske forandringer i placenta mikroskopisk, uten at det har
klinisk betydning i en normalt stor placenta (som har stor reservekapasitet).

2. Placenta med chorioamnionitt
Chorioamnionitt forårsakes oftest av oppadstigende infeksjon med mikroorganismer fra vagina, og er som regel akutt. Akutt
chorioamnionitt bekreftes histologisk, og spesifiseres og graderes som maternell inflammatorisk respons og føtal inflammatorisk
respons i henhold til internasjonale kriterier. Lavgradig histologisk chorioamnionitt har ikke nødvendigvis klinisk betydning. Kun få fostre
med placenta med histologisk chorioamnionitt har tidlig neonatal sepsis. Andelen øker ved patogene bakterier, f.eks. betahemolytiske
streptokokker gruppe B. Symptomatisk intrauterin maternell infeksjon skyldes vanligvis endometritt (deciduitt) som kan være, dog
sjeldent, assosiert med chorioamnionitt. Alvorlig chorioamnionitt med føtal skade kan forekomme uten maternell feber. Maternell feber
er heller ikke ensbetydende med infeksjon (sees ofte ved epidural). Klinisk utkomme for den nyfødte samsvarer med stadium og grad
av histopatologisk chorioamnionitt, men dårlig med morens grad av infeksjon i endometriet. Histologisk akutt chorioamnionitt ved
premature fødsler kan være assosiert med prematur ruptur av membraner (PROM) både som årsak til og resultat av chorioamnionitt.

Ved chorioamnionitt kan placenta se helt normal ut makroskopisk, evt. ha en matt overflate med ugjennomsiktige membraner.
Membranene kan også være grønngult misfargede, ha purulent eksudat og lukte vondt. Mekonium-misfarging av hinner og føtal flate
kan makroskopisk være vanskelig å skille fra chorioamnionitt og sees dersom fosteret in utero har avgitt mekonium. Slik misfarging er
sjelden før uke 30, men vanlig ved overtidige svangerskap. Føtal overflate av placenta, membranene og navlesnoren kan være
grønnlig misfargede, ødematøse og slimete, eller mørkere ved lengre varighet av mekoniumeksponeringen. Mikroskopisk
diagnostiseres mekonium-misfarging ved at man finner mekonium-makrofager (makrofager med fagocytert mekonium/gulbrunt
granulert materiale) i hinnene og chorion.

3. Placenta med villitt og intervillositt
Kronisk villitt diagnostiseres mikroskopisk ved funn av kronisk inflammatorisk infiltrat (lymfocytter og/eller plasmaceller og
makrofager) og fibrose fokalt i placentas villøse vev, evt. Kombinert med intervillositt (betennelsesceller i det intervilløse rom). Kronisk
villitt og intervillositt kan ikke sees makroskopisk. Mikroskopisk inndeles villitter i to generelle grupper: 1) de med påvist infeksiøs
etiologi (blodbåren/transplacentær) infeksjon fra mor med f.eks CMV, herpes simplex, syfilis, parvovirus B19 eller toxoplasma) og 2)
de med ukjent etiologi (villitt med ukjent etiologi, VUE). VUE kan skyldes en ikke-identifisert infeksjon, alternativt en immunreaksjon, en
slags ”rejeksjon”. Immunhistokjemisk subklassifisering av cellene i villittinfiltratene kan muligens være til diagnostisk hjelp. Etter
utbredelse og intensitet deles villitt og intervillositt histologisk i høygradig og lavgradig. De høygradige villittene har ofte
gjentagelsesrisiko. Kronisk villitt finnes i 5-15 % av placentaer. Ved kompliserte graviditeter med føtal vekstrestriksjon og intrauterin



fosterdød er insidensen høyere, opptil 34 %1.

4. Placenta med maternelle sirkulasjonsforstyrrelser (decidual vaskulopati/maternell karpatologi)
Maternell karpatologi er den hyppigste årsak til placentasvikt og morfologiske forandringer i placenta. Den maternelle karpatologien
kan være relatert til preeksisterende maternell vaskulær sykdom som hypertensjon, immunologisk sykdom, trombofili og vaskulitter
eller den kan være nyoppstått, graviditetsrelatert karpatologi som ved preeklampsi. Den maternelle karpatologien kan også være
relatert til lokale forhold i uterus som implantasjon i områder med dårlig decidua eller myomer. Mikroskopiske tegn til maternelt indusert
iskemi inkluderer øket syncytiell knoppskyting, intervilløse fibrinavleiringer, distal villøs hypoplasi og infarkter. Kun infarktene kan sees
makroskopisk og skyldes subtotal eller total stenosering/okklusjon i maternelle (deciduale) kar. En normal placenta har stor
reservekapasitet. Ved maternell karpatologi er ofte placenta mindre enn normalt. Volumet av affisert placentavev korrelerer med den
kliniske betydningen. Lette iskemiske forandringer i placenta sees normalt ikke før de siste ukene før termin og i overtidsplacentaer.

Placentainfarkt defineres som lokalisert område med iskemisk nekrose av villi. Størst klinisk betydning har infarkter som er lokalisert
sentralt i placenta. Små og perifere infarkter finnes også ved ukompliserte svangerskap. Et infarkt identifiseres makroskopisk etter ca.
ett døgns iskemi. Ferske infarkter har en dypere farge enn vevet for øvrig, en fast elastisk konsistens og hever seg noe opp over
basalflatens nivå. Gamle infarkter er gråhvite med fast konsistens og utvikles i løpet av en uke.

Abruptio placentae er definert som for tidlig løsning av placenta fra maternell decidua og fører til en retroplacentær blødning.
Vaginalblødning og/eller smerter er de vanligste kliniske symptomer. Dersom løsningen skjer sentralt retroplacentært behøver det ikke
klinisk å være vaginalblødning. Dersom blødningen har pågått/stått en tid, kan man se impresjoner/groper i maternelle flate og
fasthengende koagler, og mikroskopisk kan man se begynnende tegn til organisering. Akutt og komplett løsning av hele placenta kan
ofte være vanskelig å påvise makroskopisk eller mikroskopisk. Diagnosen baseres da ofte på kliniske funn.

Løsning av placenta er en klinisk, ikke ultralydbasert diagnose. En normal ultralydundersøkelse kan ikke utelukke abruptio placentae.
Ultralydutseendet er avhengig av hvor lang tid det er siden blødningen skjedde og hvor stor den er. Maternelt blod under placenta
("retroplacentært hematom") og/ eller hinner kan av og til sees. Fersk blødning kan sees som hyperekkogene områder, mindre ekkotett
etterhvert som koagelet organiseres. Ved lysering av koagelet blir ekkobildet ofte heterogent. Abruptio placenta er assosiert med føtal
vekstrestriksjon og fosterdød.

5. Placenta med føtale sirkulasjonsforstyrrelser (føtal vaskulopati/føtal karpatologi)
Trombosering eller okklusjon i føtale kar kan skyldes føtale koagulopatier eller navlesnors-komplikasjoner som ekte knuter,
velamentøst feste, øket tvinning eller lang navlesnor. Føtal trombotisk vaskulopati kan noen ganger sees makroskopisk, men oftest er
det utelukkende en mikroskopisk (histologisk) diagnose. Karforandringene ved føtal vaskulopati er fokale, og mikroskopisk vil man
etter en tid få områder med avaskulære og fibrøse villi nær de affiserte stammevilli. Føtal vaskulopati er assosiert med føtal
vekstrestriksjon, og cerebrale symptomer eller senkomplikasjoner som cerebral parese hos barnet.

6. Placenta med forsinket villøs modning
Modningsforstyrrelser i placenta (forsinket villøs modning/diastal villøs umodenhet) er histologiske funn som oftest finnes ved
maternell metabolsk sykdom som diabetes og overvekt. Bortsett fra at placenta kan være unormalt stor er der er ingen makroskopiske
forandringer, kun mikroskopiske, med øket avstand mellom villøse kapillærer og syncytiotrofoblast-membranen i distale villi, som ofte
er umodne i forhold til gestasjonsalder. Der er en øket risiko for intrauterin død nær termin, ofte med normalt stort barn.

7. Placenta med funn forenelig med genaberrasjon
Dette er fortsatt et kontroversielt område og generelt trenger man karyotyping eller CGH (Comparative Genomic Hybridization) for å
konfirmere en slik diagnose. Makroskopisk kan placenta ved genetisk feil være normal, evt. liten og tynn, og der er ofte føtal
vekstrestriksjon. Mikroskopisk kan man se store, dysmorfe villi med invaginasjoner og inklusjoner og varierende grad av
trofoblastproliferasjon i et uspesifikt bilde. Unntaket er molavarianter, som nå har distinkte morfologiske, immunhistokjemiske,
flowcytometriske og karyotypiske funn.

8. Placenta med implantasjonsfeil
Implantasjonen/placenteringen er avhengig av de anatomiske forhold i uterus der blastocysten fester seg dag 5 ½ til 6 etter
befruktningen. Decidua/endometriet avsmales normalt mot istmus og tubehjørnene, evt. over myomer og arr (f.eks. etter tidligere
keisersnitt).

Ved placenta accreta er villøst placentavev festet direkte på den uterine veggmuskulatur, uten mellomliggende decidua i større eller
mindre områder. Ved increta og percreta vokser placentavevet henholdsvis ned i myometriet eller gjennom det. Ved percreta kan villi
også invadere blære og rektum. Placenta kan for øvrig være helt normal med normalt stort barn og normalt svangerskap. For å
diagnostisere placenta accreta mikroskopisk er det nyttig med immunhistokjemisk undersøkelse med antistoff mot glatt muskel actin
på snitt tatt fra maternelle flate på grensen mot opprevne områder.



Klinisk blir det ofte først problemer når placenta ikke løsner som normalt etter forløsningen av barnet. En fastsittende placenta må
fjernes manuelt og kan gi blødning som kan bli livstruende og evt. gi atoni. Ofte er accreta-komplekset vanskelig å påvise prepartum.
Ved ultralyd kan det være økt mistanke dersom den vanlige hypoekkogene sonen mellom placenta og myometrium mangler, er tynn
eller vekslende. Placenta accreta er et økende klinisk problem på grunn av global stor øking i keisersnittfrekvens. Det forskes på bedre
undersøkelsesmetoder for å kunne identifisere risikopasienter prepartum.

Placenta previaskyldes implantasjonen av blastocysten i nedre uterinsegment, med placenta som dekker indre mormunn. Det er økt
risiko for placenta previa hos kvinner med tidligere keisersnitt. "Lavtsittende placenta" er definert som at placentas kant ligger mindre
enn 2 cm fra indre mormunn. Placenta previaer primært en klinisk/ultralydbasert diagnose, og er assosiert med økt forekomst av
placenta accreta.

Formvariasjoner på placenta med biplacentaer, varierende navlesnorstilheftning og ulike hinnetilfestninger tyder på grader av
implantasjonsproblemer og kan ha store kliniske konsekvenser. Det er imidlertid ikke nødvendig å sende placenta med formvariasjon til
histologisk undersøkelse dersom svangerskap og fødsel har vært ukomplisert og barnet er normalt stort med tilfredsstillende
apgarpoeng.

9. Placenta med annen patologi/andre lesjoner
Dette er en stor samlegruppe som inkluderer placentaforandringer som ikke passer i de andre, prosessrelaterte gruppene. Blant annet
inkluderer det benigne og maligne neoplasier (svulster), flerlingsvangerskap, tvilling-til-tvilling transfusjon, gitterinfarkter, kronisk
deciduitt og retensjonsfenomener (ved langvaring intrauterin død/opphevet føtal sirkulasjon).

Tvillingsvangerskap:

 Placenta  MZ: Monozygote tvillinger, tidspunkt for delingen av morula/blastocyst avgjør type placentering. Tykk eller tynn
skillevegg og 1 eller 2 placentaer.

 Chorion   

 Amnion  DZ: Dizygote tvillinger, alltid dichoriale og tykk skillevegg. Kan ha 2 separate eller 1 sammensmeltet placenta.

Dichorial Diamniotisk, 2 typer:  Monochorial Diamniotisk  Monochorial
Monoamniotisk

A: 2 separate
placentaer.

B: 2 sammensmeltede
placentaer

 Mulighet for tvillingtransfusjon pga mulige karanastomoser i
korion. Alltid (nesten) MZ tvillinger (samme kjønn).

UL-funn: T-tegnet: helt smal basis ved foten av tynn skillevegg
(kun 2 amnionhinner). 1 placenta.

Etter partus: Tynn, gjennomskinnelig skillevegg. Ved fjerning av
amnionhinner fra skilleveggen står det ingenting igjen av
veggen. eller vener på motsatt side av skillevegg bekreftes
karanastomose.

 Høyest perinatale
mortalitet av
tvilling-
svangerskapene.

Alltid MZ tvillinger
(samme kjønn).
Sjelden, kun 2 %
av
tvillingsvangerskap.

UL-funn: 1
placenta og ingen
skillevegg

Etter partus: ingen
skillevegg.

Lavest perinatal morbiditet.
Kan være MZ eller DZ tvillinger.
Ved forskjellig kjønn: DZ.
Ved samme kjønn: Må genotype dersom
sikkert vite om MZ eller DZ.

UL-funn: Lambda tegn (lettest å se i uke 10-
14), bred base (inkluderer 2 chorionhinner og
2 amnionhinner) ved foten av tykk skillevegg.
1 (2 sammensmeltet) eller 2 placenta og
tykk skillevegg (2 chorion, 2 amnion).

Etter partus: Ved fjerning av amnionhinner
står det igjen en vegg
(av 2 sammensmeltede chorionlag).

  

Vurdere zygositet etter fødsel
Hvis forskjellig kjønn: Tvillingene er DZ!
Ved samme kjønn på tvillingene: Hvis placenta er monochorial, er tvillingene MZ!
Hvis placenta er dichorial, trengs det genotyping av tvillingene for å være sikker på zygositet, genotyping vil vise om tvillingene er MZ
eller DZ (vanligst).



Undersøkelsesmetoder
Vanlig makroskopisk undersøkelse skal alltid gjøres av jordmor eller gynekolog rett etter fødselen. Undersøkelsen bør gjøres
samme dag og helst innen 30 minutter etter fødselen. Placenta kan oppbevares i kjøleskap over helgen, og skal merkes med mors
data. Se spesielt etter infarkter, infeksjonstegn, abruptio placenta og annen patologi.

Placentas vektregistreres. Gjennomsnittsvekt ved termin er 500 gram (+/- 60 gram).  Etter noen timer reduseres vekten med 10 %
fordi blodet renner ut fra det intervilløse rom. Ved formalinfiksering øker vekten med 10 %.

Måling av placenta kan skje i to perpendikulære akser, i tillegg til måling av tykkelse. De fleste placentaer er skiveformede, rund-ovale.
Ved termin er gjennomsnittsdiameter 22 cm og tykkelse sentralt 2,5 cm. En avvikende form er ofte kombinert med få kar i føtalplaten,
lavt antall kotyledoner, og marginalt/velamentøst navlesnorsfeste. Dette kan igjen være assosiert med lav fødselsvekt. Ved termin har
hele 10 % av placentaer en annen form enn den vanlige, inkludert flere lapper.

Hinnene undersøkes ved å la placenta henge etter navlesnoren. Hinnene holdes opp mot lyset for å se etter kar eller biplacenta.
Fargen på hinnene beskrives. Det sees etter om hinnene er intakte. Avstanden mellom hinnerift og placentakant måles (oftest > 10
cm).

Navlesnorens lengderegistreres. Den varierer, men er vanligvis ca. 50 cm. En tynn navlesnor med diameter på < 1 cm er oftest
korrelert til små barn og vekstretardasjon. Lang navlesnor er korrelert til navlesnorskomplikasjoner som ekte knuter og strangulasjon
rundt fosterdeler.

Antall kar i navlesnoren registreres, oftest tre. Én enkelt arterie (det vil si kun to kar i navlesnoren) kan være assosiert med
misdannelser og tilveksthemming, men kan også sees ved helt normale graviditeter. Ved funisitt (betennelse i navlesnoren) sees ofte
hvite sirkler rundt navlesnorskarene.

Navlesnorsfestetskal beskrives. Ideelt ligger det sentralt eller lett eksentrisk på den føtale siden. Velamentøst feste (feste i hinnene)
kan sees ved vekstretardasjon og misdannelser.

Føtal side av placenta(apikal flate) kalles også chorionplaten. Den er glinsende, dekket av amnion. Gulhvite plakk av subchorialt fibrin
kan sees under overflaten. Chorionarterier krysser over vener, dvs. arteriene ligger nærmest amnionsiden.

Maternell side av placenta (uterine flate), kalles også basalplaten og består av trofoblastceller, decidua, blod og fibrin. Det er viktig å
vurdere om den maternelle flaten er hel og at det ikke mangler vev. Den maternelle siden vurderes best ved at placenta legges på et
fast flatt underlag med den føtale siden ned. Se etter infarkter, spesielt ved føtale eller maternelle komplikasjoner. Infarktene er
avgrensede, lokaliserte områder som er fastere enn placenta for øvrig, ferske (mørkt røde) eller eldre (bleke til gråhvite). Forkalkninger
i basalplaten har ingen klinisk betydning.

Når bør man sende placenta til patologisk anatomisk undersøkelse?
Ved intrauterin fosterdød/perinatal død/nyfødt med lav apgarpoeng skal placenta alltid sendes til histologisk undersøkelse
som ledd i den generelle utredningen.

Placenta bør undersøkes av patolog ved graviditeter med alvorlige maternelle og/eller neonatale komplikasjoner. Det vil si
ved tilveksthemming, lav apgarpoeng, føtale misdannelser, infeksjonstegn, preterm fødsel eller vannavgang, preeklampsi/eklampsi,
abruptio placentae, unormal placentering/retinert placenta, eller svulster og flerlingsvangerskap. Det er viktig at placenta undersøkes i
en patologiavdeling med kompetanse i slik undersøkelse og vurdering. Det anbefales at man rapporterer patologifunnene i henhold til
retningslinjer i en ny, klinisk orientert, samlet og relativt enkel morfologisk placentaklassifikasjon (se innledning), utarbeidet i Norge.1

Relevante kliniske opplysninger er helt nødvendige for at patologen skal kunne gjøre en fokusert undersøkelse. Placenta
utvikler seg gjennom hele graviditeten. For å sammenligne med forventet utvikling og modning behøver patologen informasjon for å
kunne vurdere placenta mikroskopisk. Patologen må følgelig ha informasjon om gestasjonsalder, barnets vekt, Apgarpoeng, evt.
maternell sykdom og den kliniske problemstilling.

Når bør man gjøre mikrobiologisk undersøkelse av placenta etter en fødsel?
Utføres ved

manifest/mistenkt infeksjon
premature rier/prematur fødsel med mulig infeksjonsårsak
intrauterin fosterdød

På remissen til Mikrobiologisk avdeling må man angi spesifikt den kliniske problemstilling samt relevant sykehistorie (inkludert om
placenta ble forløst ved keisersnitt, eller gjennom usteril vagina). Mikrobiologisk avdeling kan med fordel kontaktes før forsendelse av



mikrobiologiske prøver/vevsprøver for å avklare aktuelle diagnostiske tilbud og hensiktsmessig bruk av disse ved forskjellige kliniske
tilstander.

Alvorlig neonatal sykdom og neonatal mortalitet er ofte assosiert med infeksjon av placenta. Infeksjoner kan forårsakes av bakterier
(gruppe B-streptokokker, E coli, gardnerella, listeria, ureaplasma-arter, mykoplasma-arter), virus (cytomegalovirus, herpes simplex
virus, varicella zoster virus, enterovirus og parvovirus B19), sopp (candida albicans) og protozoer (Toxoplasma gondii). Ofte er
infeksjonene multimikrobielle (flere agens).

Prøvetaking: Amnionhinnen fjernes med sterile pinsetter. Ved hjelp sterile skalpeller skjæres det 1-3 biter av det underliggende
chorionlaget. Bitene bør minst være 1 cm i diameter. Ved mistanke om infeksjoner med cytomegalovirus, parvovirus og Toxplasma vil
navlestrengblod på vacutainerglass uten tilsetning for påvisning av spesifikke IGM- og IgA-antistoffer, og navlestrengblod på EDTA-
glass for påvisning av agens, være nyttig.

Forsendelse: Prøve til dyrkning på vanlige bakterier og candida sendes på sterilt saltvann i sterilt glass. Prøve til dyrking på anærobe
bakterier (gardnerella og andre) kan også sendes i sterilt rør med saltvann. Noen laboratorier har egne transportmedier for dyrkning av
anaerobe bakterier.
Prøver til alle PCR-undersøkelser sendes på virustransportmedium, i nødsfall på sterilt saltvann hvis prøven når frem til laboratoriet i
løpet av noen timer i laboratoriets åpningstid.

Tolkning av resultat: Resultatet av mikrobiologisk diagnostikk må tolkes med forsiktighet da placenta kan ha blitt kontaminert med
bakterier, sopp og virus under fødselen. De bør derfor sammenholdes med resultatet av patologenes diagnostikk. Kolonisering med
ureaplasma urealytikum ser ut til å være meget hyppig ved premature rier og PROM (premature rupture of membranes).
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Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte

Claus Klingenberg
Terje Alsaker

Anbefalinger
Vi anbefaler at alle som arbeider med fødselshjelp ved enhver fødsel er forberedt på at det kan bli behov for gjenopplivingstiltak av det nyfødte barnet
Vi anbefaler at nødvendig utstyr for gjenoppliving av nyfødte alltid er klargjort
Vi anbefaler ikke at nyfødte rutinemessig suges i svelget med mindre det foreligger tykk mekonium eller annet som obstruerer/hindrer fri luftvei
Vi anbefaler at alle som arbeider med fødselshjelp behersker maskeventilasjon av nyfødte; det viktigste tiltaket ved gjenoppliving av nyfødte
Vi anbefaler at man starter ventilasjon med 21 % oksygen
Vi anbefaler at man avslutter gjenoppliving etter 15 minutter hvis det nyfødte barnet ikke har vist noen tegn til liv (hjerteaksjon)
Vi anbefaler at man alltid, dersom et barn som har overlevd en alvorlig asfyksi, vurderer om barnet skal tilbys terapeutisk hypotermi

Søkestrategi
Søk i Pubmed; søkeord: perinatal asphyxia, neonatal resuscitation, guidelines. Gjennomgang av internasjonale retningslinjer (ILCOR,
European Resusciation Council og Norsk Resuscitasjonsråd) innenfor temaet nyfødtresuscitering.

Definisjon
Asfyksi er et gresk ord som betyr uten puls. I klinisk praksis oppfattes begrepet ”asfyksi” å være en tilstand som er forårsaket av
mangelfull gassutveksling og som medfører oksygenmangel (hypoksi) og opphopning av CO2 (hyperkapni). Ved en langvarig asfyksi
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vil det, pga anaerob metabolisme, utvikles en metabolsk acidose (laktacidose) samt forbruk av glykogen. En alvorlig perinatal asfyksi
med risiko for nevrologisk sekvele defineres ofte av følgende:

1. Apgarpoeng <4 etter 5-10 min
2. Påvisning av metabolsk acidose i navlearterie (pH <7,0 og BE <-12 mmol/L)
3. Utvikling av en moderat-alvorlig hypoksisk-ischemisk encefalopati

Forekomst
Man antar at rundt 6-10 % av nyfødte trenger en viss form for stimulering/assistanse for å starte og puste etter fødselen1. Under 1 %
av nyfødte har behov for virkelig resuscitering (gjenoppliving). I en svensk studie av 100 000 nyfødte var det 0,2 % av barn >32 uker
som trengte uventet resuscitering, og 90 % av disse responderte på maskeventilasjon alene2.
Forekomsten av alvorlig asfyksi varierer i litteraturen fra 0,5-5/1000 fødsler.

Etiologi/patogenese
En perinatal asfyksi starter ofte før eller under fødselen og kan skyldes placentasvikt, placentaløsning, skulderdystoci, uterusruptur,
navlesnoravklemming, infeksjon etc. Når så barnet fødes vil det ofte ha insuffisient respirasjon. Hvis man ikke hjelper barnet med å
puste vil den mangelfulle gassutvekslingen vedvare.

Beredskap og utstyr
I Norge selekteres gravide til ”rett nivå” av fødeenhet på bakgrunn av etablerte risikokriterier3. Fødende med høyere risiko for
komplikasjoner (både mor og barn) skal føde i fødeavdeling eller kvinneklinikk. Imidlertid vil ingen seleksjon være perfekt. Dette
medfører at man ved enhver fødsel (uansett nivå) må være forberedt på å måtte gjenopplive det nyfødte barnet. Regelmessig trening i
nyfødtresuscitering og kunnskap om behandlingsalgoritmene er derfor helt essensielt ved alle fødeenheter.

Nødvendig utstyr som må være klargjort for å kunne gjennomføre en adekvat resuscitering inkluderer
Asfyksibord, utstyr for ventilasjon på maske (masker av forskjellige størrelser, Lærdal bag/Neopuff), endotrakealtube, ekstra oksygen,
sug, utstyr for navlevenekateterisering og medikamenter.

Oppfølging/behandling
Nødvendige tiltak (stimulering/ventilasjon/resuscitering) bedømmes i praksis best ut i fra de tre parametrene1,4-6

1. Hjertefrekvens
2. Egenrespirasjon
3. Tonus

Hudfarge er et dårlig mål på barnets oksygenmetning og det tar i gjennomsnitt 5-6 minutter før et fullbårent friskt barn har SaO2-verdier

>90 %7.

De aller fleste nyfødte barn som har insuffisient respirasjon rett etter fødsel, har tilfredsstillende hjerteaksjon og trenger primært
assistanse i omstilling fra placental til pulmonal gassutveksling. Denne assistansen gjøres ved hudstimulering og evt. kortvarig
maskeventilasjon.

Ventilasjon er det aller det viktigste tiltaket hvis et nyfødt barn er slapt og puster dårlig etter fødselen. Ved en mer langvarig asfyksi kan
det bli aktuelt med brystkompresjon og medikamenter. Se nærmere beskrivelser under ”Viktige momenter i resuscitering av nyfødte”
samt behandlingsalgoritme (figur 1).

Viktige momenter i resuscitering av nyfødte
Hvis den første vurdering av barnet viser at barnet ikke klarer å etablere effektiv respirasjon eller barnet har en hjerterytme på mindre
enn 100 slag/minutt, må effektiv hjelp iverksettes.

Luftveier
Barnet skal ligge på ryggen med hodet i nøytral posisjon, dvs. nakken skal verken være flektert eller ekstendert. En ca to centimeter
tykk tøybleie eller et håndkle under skuldrene vil være til god hjelp for å holde hodet i rett posisjon. Hos svært slappe barn kan det være
nødvendig å holde luftveiene åpne med kjevegrep eller evt. ved bruk av svelgtube.

Suging
Aggressiv suging i svelget kan utsette spontan ventilasjon og gi larynksspasme eller vagal bradykardi. Suging i svelget anbefales
derfor bare hvis barnet er slapt og det er en åpenbar obstruksjon av luftveiene (f.eks mye blod eller tykk mekonium).

Mekonium



En stor, randomisert studie viste ingen positiv effekt av intubering og suging av mekonium fra trakea hos barn som puster og er
vitale8. En annen randomisert studie viste at suging av barnets nese og svelg under utskjæringen ikke reduserte forekomst eller
alvorlighetsgrad av mekoniumaspirasjonssyndrom9. Suging under utskjæringen anbefales derfor ikke lenger. Ved tykk mekonium og
livløst barn anbefalte man tidligere at barnet burde intuberes og suges i trakea før oppstart ventilasjon. Denne anbefalingen er tonet
ned i nyere retningslinjer4,5. Man bør derfor, spesielt hvis man ikke er svært kyndig i intubasjon av nyfødte, heller suge godt i
munn/svelg og starte maskeventilasjon før man evt. senere intuberer.

Ventilering
De fleste nyfødte vil respondere på overtrykksventilering og i løpet av 30-60 sekunder få en rask økning i hjertefrekvens til over 100
slag/minutt. Hvis pulsen øker, men barnet fortsatt puster dårlig, fortsettes ventilering med inspirasjonstid på ca. 1 sek. og frekvens på
30 ventilasjoner/minutt.
Man starter ventilasjon med 21 % oksygen. Opptrapping av oksygentilførsel kan gjøres ved å benytte pulsoksymeter og følge de
SaO2-grenser som er angitt i behandlingsalgoritmen (figur 1). Hvis man gir brystkompresjoner anbefales det samtidig å gi 100 %
oksygen.
Hvis barnet ikke responderer med økende puls på ventilering må man først forsikre seg om at ventileringen faktisk er effektiv. Prøv å
se om brystkassen hever seg ved hver innblåsning, men dette kan være vanskelig å vurdere10. Kontroller at masken er plassert rett
over nese og munn, at barnets hode ligger i rett (nøytral) posisjon og at det ikke er lekkasje rundt masken. Gjør deretter et nytt forsøk
på ventilering.
Hvis man ikke får etablert et tilstrekkelig residualvolum i lungene, vil brystkompresjoner ikke gi ønsket effekt. Vær derfor sikker på at du
ventilerer tilfredsstillende før du går videre med brystkompresjoner. Ved manglende respons på ventilering med maske-bag, bør barnet
intuberes hvis man har den nødvendige trening og erfaring. I motsatt fall anbefales fortsatt ventilering på maske.

Sirkulasjon
Brystkompresjoner er bare effektive etter at det er etablert luftreserver i lungene. Start brystkompresjoner hvis hjertefrekvensen er
mindre enn 60 slag/minutt til tross for adekvat ventilering. Best resultat oppnås ved å holde rundt barnets brystkasse med begge
hender samtidig med at du plasserer begge tomler ved siden av hverandre over nedre tredjedel av brystbenet til barnet. Tomlene skal
presse brystbenet ned ca en tredjedel av brystkassens antero-posteriøre diameter. Effekten blir best (større slagvolum) hvis
kompresjonsfasen er litt kortere enn dekompresjonsfasen (hvilefasen). Ikke løft/fjerne tomlene fra brystbenet i hvilefasen, men merk at
brystkassen må komme tilbake til utgangsposisjonen. Forholdet mellom ventilasjoner og kompresjoner skal være 1:3 med ca. 120
”bevegelser” (dvs. ca. 90 kompresjoner og 30 ventilasjoner) per minutt. Kvaliteten på kompresjonene og ventilasjonene er viktigere enn
frekvensen.

Medikamenter
Medikamenter er sjelden indisert ved resuscitering av nyfødte. Behovet for medikamenter indikerer en betydelig dårligere prognose for
barnet. Hvis effektive ventilasjoner og brystkompresjoner ikke gir økning i hjertefrekvens til over 60 slag/minutt, kan medikamentell
behandling forsøkes. Medikamentene (primært adrenalin) er tenkt å påvirke hjertet og bør derfor gis nærmest mulig hjertet – helst via
et navlevenekateter. Alternativt kan man gi adrenalin intraossøst. Endotrakeal administrasjon (i tube) kan også benyttes, men har
usikker effekt hos nyfødte.

Adrenalin
Dosering 10-30 µg/kg (alternativt en standard dose til fullbårne på 0,5 ml Katastrofeadrenalin®= 50 µg), fortrinnsvis i navlevenen. Hvis
man gir adrenalin i tube bør man gi 50-100 µg/kg, men som nevnt anbefales det primært å gi adrenalin intravenøst.

Buffer
Det anbefales tilbakeholdenhet med tribonat eller NaHCO3. Basetilskudd kan gi økt intracellulær acidose.

Væske/volum
Væsketerapi kan vurderes hvis barnet har åpenbart eller mistenkt blodtap eller symptomer på sjokk (blek, dårlig sentral perfusjon, svak
puls) eller ikke har respondert på adekvat resuscitering. Fysiologisk saltvann i bolusdoser på 10-20 ml/kg. 0-Rh-negativt blod kan
vurderes hvis tilgjengelig. Gis fortrinnsvis via navlevenekateter.

Varmekonservering av premature
Premature barn bør straks etter førselen (uten forutgående tørking) pakkes inn i en plastpose helt opp til nakken. De bør stelles og
stabiliseres under varmelampe og forbli innpakket til kroppstemperaturen er målt. Temperaturen i rommet bør være minst 26° C.
Metoden gir en viss fare for overoppvarming (hypertermi) og barnets temperatur må derfor overvåkes nøye. Nødvendige tiltak som
ventilasjon, kompresjoner og evt. Navlevene-kateterisering kan utføres selv om barnet er pakket inn og initial resuscitering bør fortsatt
skje på varmt asfyksibord.



Terapeutisk (indusert) hypotermi
Nyfødte til termin eller nær termin med mistanke om utvikling av moderat til alvorlig hypoksisk-ischemisk hjerneskade bør, hvis mulig,
tilbys terapeutisk hypotermi11. Dette berører ikke den umiddelbare resusciteringsfasen, men er viktig i post-resusciteringsfasen.
Følgende inngangskriterier for terapeutisk hypotermi brukes i Norge:
Gestasjonsalder ≥36 uker og minst en av følgende:

Apgarpoeng ≤5 ved 10 min
Behov for overtrykksventilasjon ved 10 min etter fødselen
pH <7,00 i navlearterieblod eller i blod <60 min etter fødselen
BE ≤-16 mmol/L i navlearterieblod eller i blod <60 min etter fødselen

Hos barn som fyller (eller tilnærmet fyller) disse kriteriene skal nærmeste nyfødt Intensiv avdeling kontaktes for videre diskusjon om
oppfølging.

Avslutning av resuscitering
Dersom ingen tegn på hjerteaksjon etter 10-15 min med resuscitering bør man avslutte gjenoppliving. Barn som evt. skulle få
hjerteaksjon først etter 15 minutters resuscitering har en meget dårlig prognose med hensyn til nevrologisk funksjon.
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Barselpleie - anemi etter fødsel

Margit Rosenberg
Stian Westad

Anbefalinger
Ved Hb <10 g/dl anbefales peroralt jerntilskudd (IV, III).
Ved Hb <9 g/dl med symptomer på anemi anbefales intravenøs jernbehandling (IV, III).
Ved Hb <7 g/dl bør blodtransfusjon vurderes på individuell basis (IV, III).
Erythropoietin anbefales ikke i klinisk behandling (III, Ib).

Søkestrategi
Pyramidesøk via Mc Master PLUS på ”Postpartum anemia” med underliggende artikler.

Definisjon
Den vanligste grensen for behandlingstrengende anemi er Hb <10 g/dl1,2,5.

Forekomst
En tysk studie av 43 800 kvinner hadde en forekomst av Hb <10 g/dl første dag på 22,1 %. Hb <8 g/dl forekom i 3,4 %. Det var en
svak, men signifikant økning i anemi fra 1993 til 20081.

Etiologi/patogenese
Den vanligste årsak til anemi i barselseng er jernmangel i svangerskapet og/eller blødning ved fødsel. Andre sjeldne årsaker til anemi
som for eksempel B12 mangel, folsyremangel, thalassemi og sigdcelleanemi blir ikke omtalt her.

Risikofaktorer
Jernmangelanemi i svangerskapet1,3,4

Blødning >500 ml under/etter fødsel1,3,4

Flergangsfødende med jernmangelanemi/lave jernlagre ved tidligere svangerskap/fødsel3
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Oppfølging/behandling
Hb bestilles til 1. eller 2. dag postpartum ved

Hb <10 g/dl før fødsel
Blødning >500 ml under/etter fødsel
Symptomer på anemi som tungpust, svimmelhet, hodepine, øresus, økt tretthet, takykardi, palpitasjoner

Ved Hb <10 g/dl administrer jerntabletter (II-verdig jern)2,4 (IV, III).

Dosering
Duroferon Duretter® 100 mg x 2 eller Niferex® 100 mg x 2.
Ved Hb <9 g/dl med symptomer på anemi, vurder intravenøs jernbehandling (III-verdig jern)2,4 (IV, III).

Dosering
Venofer® (jernsukrose) 200 mg x 1 i tre påfølgende dager.
Ferinject® (jernkarboksymaltose) 1000 mg som engangsdose. En enkeltdose må ikke overskride 15 mg/kg kroppsvekt. Ytterligere 500
mg kan evt. gis etter en uke.
CosmoFer® (jernhydroksiddekstran) 100-200 mg x 1 med de første 25 mg gitt som en testdose.

Se tekst i Felleskatalogen for detaljert administrasjon av det preparatet avdelingen velger.

Alle tre er likeverdige preparater for å oppnå ønsket effekt4,5 (III), men CosmoFer® har høyere risiko for alvorlig allergisk reaksjon pga
dextrankomponenten.
Ferinject® har fordelen ved at man oftest kommer til målet med en enkelt behandling.

Intravenøs jernbehandling kan også være aktuelt der en vil unngå blodtransfusjon eller i sjeldne tilfeller med inadekvat gastrointestinal
absorbsjon.

Parenteral behandling gir raskere Hb-stigning til ønsket nivå, og forbedring av jernlagre med en kortere behandlingsperiode2,4,6-8 (IV,
III, Ib-Ib).

Ved Hb <7 g/dl bør blodtransfusjon vurderes ut fra kvinnens sykehistorie og symptomer. Avgjørelsen må tas på informert individuell
basis2,4(IV, III).

Erythropoietin er i liten grad tatt i bruk i behandlingen av postpartumanemi og har ikke vist vesentlig behandlingsgevinst. Det har derfor
ingen klinisk betydning4,6,9 (III, Ib, Ib).

Kontraindikasjoner
Anemi uten at det foreligger jernmangelanemi.

Komplikasjoner
Anemi postpartum påvirker kvinnenes morbiditet med økt infeksjonsrisiko, spesielt for urinveisinfeksjon samt endometritt og feber2,3.
Nedsatt livskvalitet, spesielt økt fatigue2,3.
Alvorlig anemi gir også økt kardiovaskulær belastning3.
Vær spesielt oppmerksom på anemi hos flergangsfødende som erfaringsmessig ender opp med lavere jernlagre etter hver
påfølgende fødsel3.
Lave jernlagre/anemi vil også kunne gi økt risiko for psykisk sårbarhet i barselseng/postpartumdepresjon2,3.

Emneord
Anemi
Jernmedikasjon
Blodtransfusjon
Erythropoietin
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Barselpleie - urinretensjon etter fødsel

Margit Rosenberg
Ellen Borstad
Sissel Oversand

Anbefalinger
Alle bør ha dokumentert at vannlating er kommet i orden innen tre timer etter fødselen (IV).
Ved resturin mellom 150 og 1000 ml engangskateterisering hver 2.-4. time til spontan vannlating med resturin <150 ml er kommet i
gang (III, IV).
Ved resturin >1000 ml permanent kateter i 2-3 dager opp til en uke (III, IV).

Søkestrategi
Pyramidesøk via Mc Master PLUS med søkeord ”Postpartum urinary retention” med bakenforliggende artikler.

Definisjon
En vanlig definisjon er ”Manglende spontan vannlating innen maksimalt seks timer etter fødsel eller fra fjerning av kateter etter
keisersnitt”1,2

Forekomst
Varierende i litteraturen, fra 0,45 % til 14,1 %1,2, vanligst i nedre område.

Etiologi/patogenese
Blærens kapasitet øker og følsomheten for overstrekning nedsettes i løpet av graviditeten. Normaliseres de første ukene postpartum1,2,4

Økt diurese de første dagene etter fødsel på grunn av utskillelse av retinert interstitiell væske under graviditeten

Risikofaktorer
Epidural/spinalanalgesi. Pudendal kan gi bedøvelse av urinblæren med tømningsproblemer som følge3-6

Operativ forløsning1-6

Langvarig fødsel1,4,6

Episiotomi, ødem, hematom, rifter – spesielt fortilrifter2,3,5,6

Nullipara1,3-6

Store mengder intravenøs væske under/etter fødsel

Oppfølging/behandling
Under fødsel
Kvinnen bør late vannet regelmessig under fødsel. Dersom hun ikke føler vannlatingstrang (og det er flere timer siden siste vannlating),
eller hun ikke klarer å gå på toalettet, må jordmor kateterisere. Hvor ofte må vurderes ut fra pasientens væskeinntak (per
os/intravenøst) i forhold til diuresen. Vær oppmerksom på at oksytocin har en svak antidiuretisk effekt. Blæren bør være tømt før
utdrivningstiden. Dette gjelder spesielt ved operativ forløsning.

Etter fødsel
Alle skal ha dokumentert at vannlating er kommet i orden innen tre timer etter fødselen4 (IV). Tidspunkt og evt. resturinmengde føres
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opp. Resturinmåles ved blærescanner eller engangskateter. Ved resturin 100- 500 ml kommer vannlatingen oftest i gang av seg selv.

Flytskjema for oppfølging1,2,4 (III, IV)
Kateterisering utføres dersom det er resturin som overskrider grensen for hva som anses som normalt (se flytskjemaet). Vær
oppmerksom på at flytskjemaet er veiledende. Man må gjøre en helhetsvurdering ut fra hvor mye pasienten har fått i seg under og etter
fødsel (per os/intravenøst), tidspunkt for vannlating under fødsel og ikke minst symptomer på mulig resturin (høytstående uterus,
smerter over symfysen, generell uro, blodtrykksfall). Man kan godt ha en spontan vannlating på omkring 300 ml og likevel ha mye
resturin. I tvilstilfeller (dersom man forventet en større mengde spontanurin) bør man bruke blæreskanner.

Ved vedvarende problemer med vannlating og store mengder resturin bør det lages en plan for overvåkning/sikring av blæretømming
de neste døgnene. Dersom pasienten må fortsette med kateterisering etter hjemreise, instrueres hun i selvkateterisering på avdelingen
eller av uroterapeut. Videre oppfølging hos gynekolog evt. i samarbeid med urolog.

Bakteriologisk dyrkingsprøve tas før hjemreise hvis kvinnen har vært tappet mer enn en gang etter fødselen eller hvis hun har
symptomer på urinveisinfeksjon.

Komplikasjoner
Urinveisinfeksjon

I sjeldne tilfeller vedvarende problemer med å tømme blæren på grunn av skadet detrusormuskulatur1,4

Emneord
Postpartum urinretensjon
Resturin
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Amming/laktasjon/ morsmelkproduksjon

Gro Nylander
Rachel Myr
Margit Rosenberg

Anbefalinger
Det anbefales at fødselsleger kjenner til Helsedirektoratets anbefaling “Spedbarn bør få morsmelk som eneste ernæring de første seks
levemånedene.” ”Ammingen bør opprettholdes gjennom hele første leveår"1,2. WHO anbefaler fortsatt amming "Up to two years of
age or beyond"3.

Det anbefales at Mor-barn-vennlig initiativ med Ti trinn for vellykket amming er minimums-standard for svangerskaps-, fødsels- og
barselomsorgen4,5,6,7 (II).
Det innebærer at også fødselsleger er kjent med helsefordeler for mor og barn ved amming og  forsikrer seg om at gravide innen 32.
uke er informert om slike fordeler og om prinsippene for en god ammestart.

Det anbefales hudkontakt mellom mor og barn rett etter fødselen, i minst en time eller til det har skjedd en naturlig start på
ammingen8(II). Også ved keisersnitt legges det til rette for tidlig hudkontakt mellom mor og barn så langt det er mulig3,8(II).

Det foreslås at en kvinne som ønsker å amme enten får bli på barselavdelingen til ammingen er etablert og barnet ernæres med
morsmelk, eller at føde- og barselavdelingen ved utskriving har forsikret seg om at kvinnen vil få tilstrekkelig hjelp både ved tidlige
hjemmebesøk av kvalifisert helsepersonell og ved oppfølging på helsestasjon9(V).

Søkestrategi
Av etiske grunner kan RCT-studier på individnivå ikke tillates når det gjelder amming Kunnskapsgrunnlaget om ammingens fordeler er
basert på systematiske oversikter, kohortstudier og prospektive observasjonsstudier. Kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å
ha høy kvalitet, basert på systematiske søk i bl.a. Cochrane library, Ovid, PubMed, Mc Master plus.

Definisjoner
Laktasjon er produksjon av melk i mamma. Amming innebærer at barnet får melken direkte fra mor. Kvinnen ammer, barnet dier.
Mange barn ernæres med morsmelk uten å bli ammet, for eksempel syke eller premature.

Forekomst
Etter en historisk lav ammeforekomst en del 10-år tilbake10, dels forårsaket av ufysiologiske ammerutiner og uhensiktsmessig
veiledning, har det vært et betydelig oppsving i ammingen fra 70-tallet. Fra tidlig 90-tall faller ytterligere økning sammen med
helsemyndighetenes satsing på Mor-barn-vennlig initiativ3,4. Rundt 99 % av norske barn får morsmelk når de er én uke gamle, 92 %
ved tre måneders alder, 80 ved seks måneder og 42 ved ett år11. Dette er den høyeste ammeforekomsten i den industrialiserte,
vestlige verden. Det er indikasjoner på nedgang i ammingen etter innføring av kortere liggetid på barsel. I Sverige er en slik nedgang
påvist12.

Bakgrunn
Amming er normen i Norge. Morsmelk utgjør den optimale ernæring for spedbarnet og gir grunnlag for best mulig vekst og utvikling.
Barn som ikke får morsmelk og kvinner som ikke ammer er noe mer utsatt for helseproblemer13-30 (I-II).

Økt risiko for somatiske helseproblemer uten morsmelkernæring/amming (i tabell:)

Barn Mor

Overbevisende årsakssammenheng - økt risiko for

Infeksjoner i GI-traktus
Infeksjon i nedre luftveier
Infeksjon i øvre luftveier og mellomøret
Sepsis og NEC hos premature
SIDS - krybbedød

Cancer mammae

Sannsynlig årsakssammenheng - økt risiko for

Cøliaki, overfølsomhet for gluten Cancer ovarii
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Diabetes type 2
Overvekt

Diabetes type 2
Hjerte-kar-sykdom

Mulig årsakssammenheng - økt risiko for

Diabetes type 1

Astma, allergi, eksem
Barnekreft, noen typer
Hypertensjon

Cancer uteri
Revmatoid artritt
Osteoporose

Kognitiv utvikling, tilknytning, adferd, psykisk helse
Barn ernært uten morsmelk viser en litt svakere kognitiv utvikling, målt ved IQ, sammenlignet med morsmelkernærte31 (III). Effekten er
særlig tydelig hos premature. Forskning viser også en sannsynlig suboptimal effekt på den tidlige tilknytningen mellom mor og
barn32(III), samt på barnets senere adferd33(III). ). Kvinner med tidligere påvist depresjon ammer i mindre grad enn andre. Hvis de
likevel ammer vil det kunne ha en gunstig effekt på deres psykiske helse, blant annet ved heving av stemningsleiet og redusert
opplevelse av stress og angst34(III). Omvendt kan store ammeproblemer generelt være en belastning34(III).

Hva bør obstetrikeren vite om amming?
De fleste ammeproblemer oppstår de første ukene postpartum. Da angir over halvdelen av kvinner en eller flere vanskeligheter. En
mor som forlater barsel med problemfri amming kan i de fleste tilfeller regne med et ukomplisert forløp. Dette legger et stort ansvar på
norske føde- og barselavdelinger. Mens pleiepersonalet står for det meste av den praktiske veiledningen bør fødselsleger:

bidra til å motivere gravide og mødre, og ved behov pleiepersonale, gjennom evidensbasert kunnskap om amming
kjenne grunnprinsippene for god ammestart (mye nærhet/hud-mot-hudkontakt mor-barn og hyppig amming), og optimal melkeproduksjon (også uten
amming)
bidra til å hindre rutiner som kan hemme amming ( unødig bruk av tillegg som ikke er medisinsk indisert, adskillelse av mor og barn)
være klar over at komplisert, langvarig og/eller operativ forløsning øker risikoen for ammeproblemer og at utsatte kvinner trenger særlig oppfølging
oppmuntre til tidlig post partum hud-mot-hud kontakt også ved keisersnitt
bruke evidensbaserte kilder til informasjon om medikamenter og amming og kunne avveie risiko/nytte ved bruk av medikamenter i ammeperioden
kunne bedømme foreneligheten av amming med alvorlige/kronisk sykdom (for eksempel ved epilepsi, psykiske lidelser, etter transplantasjon). Vanligvis
er det mulig og gunstig også for disse kvinnene å (del)amme. Obs behov for avlastning med barnestell og annet.
kjenne til de få maternelle kontraindikasjonene mot amming, som HIV/ ubehandlet tbc.
vite at laktasjon kan undertrykkes med oppbinding av brystene i et par døgn. Når medikamentll suppresjon er ønskelig (obs bivirkninger og rebound

effekt) brukes cabergolin (Dostinex®) 1 mg (2 tabletter à 0,5 mg) innen 24 timer p.p., men først etter stabilisering av puls, respirasjon og andre vitale
tegn. Cabergolin kan også brukes senere i ammeperioden. Da fordeles samme dose over to døgn
anbefale LAM (Lactation Amennorrhoea Method), fullamming, som evidensbasert prevensjonsmetode med sikkerhet på linje med kobberspiral, gitt 6-

6-6 reglen35(II):
ammeintervall ikke over 6 timer
ingen uterinblødning etter 6 uker
barnet yngre enn 6 måneder

Komplikasjoner
Obstetrikeren må også kunnediagnostisere og behandle medisinske tilstander som symptomgivende melkestase/ødem, tilstoppende
melkeganger, inflammatorisk mastitt, bakteriell mastitt med og uten abscess, mulig candidamastitt, behandlingskrevende mamille-
infeksjon, andre årsaker til smerter under amming, som Raynauds syndrom of the nipple, areolært eksem, kjenne til aberrant
mammaevev, mammae lactans etter behandling av cancer mammea og at kort tungebånd hos barnet kan medføre ammeproblemer.
Når det gjelder detaljer om diagnostisering og behandling av medisinske komplikasjoner i forbindelse med amming, se "Nasjonal
kompetansetjeneste for amming"36.

Mastitt
Her omtales bare mastitt, som er en av de vanligste komplikasjonene hos barselkvinner (10-20 %). Klinisk erfaring tyder på at optimal
start med hyppig amming og godt sugetak, slik at brutt hudbarierre og sårhet på brystknoppene unngås37, samt god hygiene, er av
betydning for å forebygge mastitt. Et hardt, smertefullt, rødflammet bryst hos en ammende kvinne skyldes ikke nødvendigvis bakteriell
mastitt. Dersom kvinnen ikke er svært syk med høy feber foreslås det å avvente antibiotikabehandling ett døgn mens brystet tømmes
best mulig ca. hver annen time, noe sjeldnere om natten. Klinisk erfaring viser at dette ofte kan løse problemet. Helsepersonell bør ta
bakteriologisk prøve av melk og brystknopp ved første kontakt med pasienten. Staphylococcus aureus er vanligst i Norge I dag.
Candida albicans kan en sjelden gang infisere brystet.

Smertelindring
Ved smerter bør mor tilbys ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) for å redusere både inflammasjon, smerte og feber.
Ibuprofen 200-400 mg x 3-4 anbefales, med jevn fordeling over døgnet. Paracetamol 1 g x 4 gis alternativt, eventuelt supplerende.
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God smertebehandling vil ofte muliggjøre tømming av brystet.

Antibakteriell behandling
I påvente av mikrobiologisk svar bør antibiotikabehandling startes med penicillinaseresistent penicillin som (di) kloksacillin (eks.
Diclocil®) 500 mg x 4. Ved svekket allmenntilstand og manifest infeksjon økes dosen til 1 g x 4. Døgndosen kan økes til 6 g ved
alvorlig infeksjon. Ved bedring reduseres dosen til 500 mg x 4.
Ved penicillinallergi er 1. valg clindamycin (eks. Dalacin®) 300 mg x 2 per os, i alvorlige tilfeller dobles dosen og gis evt. intravenøst.
2. valg er erytromycin (eks. Ery-Max®eller Abboticin ES®) 500 mg to ganger daglig, evt.1 g x 2. Erytromycin kan doseres opp til x 4
ved alvorlig infeksjon, evt. intravenøst.
Antibiotikabehandlingen bør vare i 10-14 dager. Svak compliance øker risikoen for residiv.
Fortsatt amming framskynder helbredelsen. Overgang til morsmelk av de antibiotika som anbefales er minimal, og amming anses som
trygt. Ved evt. innleggelse følger barnet mor.

Abscess
Ved mistanke om abscess henvises til ultralyd. Ved persisterende symptomer til tross for negativt funn gjentas undersøkelsen etter
noen dager. Tømming av abscess skjer under pågående AB-behandling og gjøres fortrinnsvis ultralydveiledet38 (III), av radiolog.

Kilder til videre informasjon
"Nasjonal kompetansetjeneste for amming" (NKA)36 ved Oslo universitetssykehus, er av Stortinget39-41 pålagt å fungere som nasjonal
ammekoordinator og bl.a. arbeide for at norske føde- og barselavdelinger drives i henhold til Mor-barn-vennlig intitativ (The Baby-Friendly Hospital

Initiative)3-5. NKA kan kontaktes av helsepersonell for spørsmål og veiledning. Se først Nasjonal kompetansetjeneste for amming: ”Hva bør leger

vite om amming”, ”Fagstoff ” med bl.a. ”Ammepermen”, som også finnes i papirutgave på de fleste avdelinger.37

Norsk legemiddelhåndbok, se eget kapittel G8 Amming og legemidler, med alfabetisk tabell over de fleste medikamenter og råd m.h.t. amming

RELIS, Regionalt legmiddelinformasjonssenter og Trygg Mammamedisin
Hale TW. Medications and Mothers´Milk, 2012, oppdaterers hvert 2. år, rimelig, grundig og nyttig, veldokumentert avveininger mellom mulige
bivirkninger kontra effekter av amming
OBS Felleskatalogen fra industrien er ofte ikke en god kilde med hensyn til ammende
Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding. A guide for the medical profession. Elsevier Mosby 7. Ed. 2011. ISBN 978-1-4377-0788-5.
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Informasjon: Folkehelseinstituttet

Melding til MFR skal blant annet bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse med svangerskap og
fødsel, samt overvåke forekomst av medfødte misdannelser. Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at alle fødsler skal
meldes elektronisk til MFR.

Lege, jordmor eller annet helsepersonell skal gi fortløpende, og senest innen en uke, melding om fødsel eller svangerskap som
avsluttes etter tolvte svangerskapsuke til MFR.
Spontanaborter etter tolvte uke skal også meldes. Det sendes inn et skjema per barn.

Meldingene sendes inn elektronisk via fødeinstitusjonens egne nettsider. Papirskjema kan brukes i en overgangsfase.

Blir barnet overført til barneavdeling skal barneavdelingsskjema fylles ut, og oversendes MFR ved utskrivning.

Melding om betydelig personskade og hendelse som kunne ført til betydelig personskade
Meldes til Kunnskapssenteret
Spesialisthelsetjenesteloven § 3-312

Informasjon: Kunnskapssenteret (IS-1997 veileder til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3)

Meldeplikten gjelder alle private og offentlige helseinstitusjoner. Melding skal sendes innen 24 timer. Det skal meldes betydelig
personskade som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser
som kunne ha ført til betydelig personskade. Meldingen skal ikke inneholde direkte personidentifiserende opplysninger, det gjelder
både pasient og helsepersonell.

Skaden anses betydelig dersom den er av en slik art og/eller grad at den vil få vesentlige konsekvenser for pasientens sykdom, lidelse
eller innebærer vesentlige smerter eller redusert livsutfoldelse på kortere eller lengre sikt.

Skader innenfor normal risiko (det vil si skader som er utslag av en kjent risiko og som inntrer til tross for at behandlingen m.v. på alle
måter er korrekt faglig utført) skal ikke meldes. Unntak er sjeldne komplikasjoner som medfører betydelig skade.

Melding om alvorlig hendelse
E-post til varsel@helsetilsynet.no i Statens helsetilsyn

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a12

Informasjon: Helsetilsynet

Statens helsetilsyn skal varsles snarest og senest påfølgende dag ved alvorlig hendelse.

Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Betydelig skade omfatter de fleste skader som vurderes å bli varige.

Utfall som er uventet betyr hendelser som ikke går inn under påregnelig risiko ved behandling eller undersøkelse.

Ved vurderingen av om det skal varsles skal det legges vekt på om hendelsen kan skyldes feil, forsømmelser eller uhell på system-
og/eller individnivå, om det er uklart hva som har skjedd, og om saken fremstår som kompleks med flere involverte helsepersonell.
Disse momentene må nødvendigvis ikke være oppfylt.

E-postmeldingen skal innholde navn på foretaket og kontaktperson med direktenummer. Meldingen skal ikke innholde informasjon om
hendelsen.

Eksempler på hendelser innen fødselshjelp som skal meldes

Gravide som dør i svangerskapet, under fødsel eller i tilknytning til fødsel
Gravide som pådrar seg livstruende skade eller komplikasjon under fødsel
Barn som dør under fødsel eller i løpet av første leveuke der prematuritet eller misdannelse ikke er vesentlig årsak
Barn som pådrar seg alvorlig skade som følge av fødselshjelpen eller behandling gitt i løpet av første leveuke
Barn med alvorlig fødselsasfyksi og der det er indikasjon for hypotermibehandling
Barn som dør uventet i løpet av første leveuke

I noen tilfeller er det naturlig at barneleger melder hendelsen, men fødselshjelpere har et selvstendig ansvar og må eventuelt diskutere
med barneleger hvem som melder.

Melding om dødsfall
Meldes til kommunelegen
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Helsepersonellloven § 361

Informasjon Helsedirektoratet
Skjema: IS-1205 (Folkehelseinstituttet arbeider med en elektronisk meldeording)

Leger skal gi erklæring om dødsfall (dødsårsak) de blir kjent med i sin virksomhet til kommunelegen på dødsstedet. Kommunelegen
videreformidler opplysningene til Dødsårsaksregisteret.

Særlig om unaturlig dødsfall

Meldes også til politiet

Helsepersonelloven § 36, tredje ledd1, forskrift om legers melding til politiet ved unaturlig dødsfall11

Lege har plikt til å melde til politiet snarest mulig når det er grunn til å tro at det foreligger et unaturlig dødsfall. Dødsfallet regnes som
unaturlig dersom det kan skyldes:

Drap eller annen legemskrenkelse
Selvmord eller selvforskyldt skade
Ulykke
Yrkesulykke eller skade
Feil, forsømmelse, uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade
Misbruk av narkotika
Ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet:
Dødsfall i arrest
Funn av ukjent lik

Dødsfall som skjer under eller i tilknytning til fødsel og som er en følge av feil, forsømmelse eller uhell skal meldes til politiet. I de
tilfellene hvor det foreligger alvorlig grunnsykdom, hos mor eller barn, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering av om pasienten
døde som følge av normalt sykdomsforløp eller om det skyldtes feil, forsømmelser eller mangler i behandlingen og dermed skal
meldes til politiet.

Melding om rus i svangerskapet
Meldes den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helsepersonelloven § 321, helse- og omsorgstjenesteloven § 10-38

Informasjon: Helsedirektoratet (Rundskriv IS-17/2006)

Helsepersonell har plikt til på eget initiativ å gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten, når det er grunn til å tro at
en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf Helse og
omsorgstjenesteloven § 10-3. Helsepersonellet trenger ikke vite med sikkerhet at kvinnen misbruker rusmidler, det er tilstrekkelig at
helsepersonellet har holdepunkter for det.

Melding om omsorgssvikt
Meldes til barnevernstjenesten

Helsepersonelloven § 331, lov om barneverntjenester9, (Rundskriv IS-17/2006)
Informasjon: Barnevernet

Helsepersonell har plikt til på eget initiativ å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i
hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf Lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12.

Det kreves ikke sikker viten om situasjonen, men det må ligge forhold som underbygger mistanken. Der flere behandlere har den
samme kunnskapen har alle en selvstendig plikt til å melde i fra. Opplysningsplikten etter denne bestemmelsen omfatter også
situasjoner der man mistenker at barn kan bli utsatt for kjønnslemlestelse.

Melding om kreft
Meldes til Kreftregisteret

Helseregisterloven § 82, Kreftregisterforskriften10

Informasjon: Kreftregisteret
Skjema: Meldeskjema for: solide svulster, for non-solide svulster, for spesifiserte krefttyper (brystkreft, colorektalcancer, (eget for levermetastaser,
malignt lymfom og KLL, malignt melanom, cancer ovarii og prostatakreft) samt premaligne tilstander i cervix uteri (masseundersøkelsen mot
livmorhalskreft).

Både klinikere og patologer skal melde alle nydiagnostiserte meldepliktige sykdomstilfeller. Også ved mistanke om kreft skal melding
sendes selv om sikker diagnose ikke er stilt. Oversikt over klinisk meldepliktige diagnoser finnes på Kreftregisterets nettsider

Melding om forhold som kan medføre fare for pasienter

http://www.helsedirektoratet.no
http://www.helsedirektoratet.no
http://www.barnevernet.no
http://www.kreftregisteret.no
http://www.kreftregisteret.no


Meldes til Fylkesmannen

Helsepersonelloven § 171

Helsepersonell har en selvstendig plikt til å informere tilsynsmyndigheten om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.
Dette betyr at skade ikke behøver å være inntrådt, men at det foreligger en risiko for at dette kan inntreffe. Forholdet bør i de fleste
tilfeller være tatt opp med arbeidsgiver før melding til tilsynsmyndigheter.

Med ”forhold” menes både tiltak, rutiner, teknisk utstyr og svikt og mangler i drift og organisering av tjenesten, herunder manglende
helsepersonell. Det kan også være enkeltpersoner som representerer en alvorlig fare for pasienters sikkerhet ved manglende faglige
kvalifikasjoner, rus eller psykiske lidelser.

Bestemmelsen opphever ikke helsepersonellets taushetsplikt om pasienters helsemessige eller personlige forhold, så dersom
helsepersonellet er blitt kjent med opplysingene i kraft av å yte helsehjelp til et annet helsepersonell (for eksempel rusmisbruksproblem)
kan ikke taushetsbelagte forhold meldes med hjemmel i denne bestemmelsen.

Melding om bivirkning av legemiddel
Meldes til Statens legemiddelverk

Lov om legemidler13, legemiddelforskriften § 10-614

Informasjon: Statens legemiddelverk

Leger har en selvstendig meldeplikt hvis de mistenker at ett eller flere legemidler kan ha ført til

Dødelig eller livstruende bivirkninger
Bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger
Uventede eller nye bivirkninger

Tilsvarende skal helsepersonell som gir vaksiner, sende melding til Nasjonalt folkehelse-institutt (Nasjonalt vaksinasjonsregister
SYSVAK) ved mistanke om at bruk av en eller flere vaksiner har forårsaket bivirkninger som angitt over.

Melding om svikt i medisinsk utstyr og elektromedisinsk utstyr
Meldes til Helsedirektoratet

Lov om medisinsk utstyr § 1115, forskrift om medisinsk utstyr § 2-1216

Informasjon: Helsedirektoratet
Skjema: Meldeblankett på Helsedirektoratets hjemmeside

Uten unødig opphold skal hendelser som har eller kunne ha ført til død eller alvorlig forverring av pasientens, brukerens eller annen
persons helsetilstand og som har eller kan ha sammenheng med bruk av medisinsk utstyr meldes til Helsedirektoratet. Ulykker og
unormale hendelser som følge av bruk av strålingsutstyr skal straks varsles Statens strålevern

Melding om alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser hos blodmottakere
Meldes til blodbanken

Blodforskriften § 3-4 og § 3-517

Informasjon: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Institusjoner skal straks melde mistanke om alvorlige bivirkninger hos mottaker under eller etter transfusjonen som kan tilskrives blodets
eller blodkomponentenes kvalitet eller sikkerhet til blodbanken, eller om feil blod eller blodkomponent er transfundert. Blodbanken skal
kontrollere opplysningene og melde videre til hemovigilanssystemet. Meldingen skal skje på særskilt skjema fastsatt av Sosial- og
helsedirektoratet. Innrapporteringen til hemovigilanssystemet skjer elektronisk

Hemovigilanssystemet er et nasjonalt register som inneholder registrering av alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser
oppstått hos blodmottakere og blodgivere.

Melding om alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser som skjer ved uttak, testing,
prosessering, oppbevaring og distribusjon som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten til celler og vev

Meldes til Kunnskapssenteret

Forskrift om celler og vev § 5318

Informasjon: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Skjemaet er vedlegg til forskrift om celler og vev

Med alvorlig uønsket hendelse menes en utilsiktet eller uheldig hendelse knyttet til uttak, testing, behandling, oppbevaring og
distribusjon av celler og vev som kan medføre overføring av smittsomme sykdommer, død eller en livstruende eller invalidiserende
tilstand eller uførhet hos pasient eller donor, eller som kan medføre eller forlenge sykehusopphold eller sykdom.

http://www.legemiddelverket.no
http://www.helsedirektoratet.no
http://www.helsedirektoratet.no
http://www.nrpa.no
http://www.kunnskapssenteret.no
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Melding om smittsomme sykdommer
Meldes til Folkehelseinstituttet
Smittevernloven19, forskrift om smittevern i helsetjenesten20, MSIS- og tuberkuloseforskriften21

Informasjon: Folkehelseinstituttet

Lege som oppdager eller får mistanke om smittsom sykdom i gruppe A eller B skal uten hensyn til taushetsplikten melde opplysninger
som nevnt i MSIS og tuberkuloseforskriften § 1-7, jf § 2-2 til Folkehelseinstituttet. Meldingen skal også sendes til kommunelegen i den
kommunen der den smittede bor. Listen over sykdommer finnes i vedlegg I til forskriften. Det er forskjellig skjema for gruppe A og B.

For tuberkulose skal melding også sendes tuberkulosekoodinator.

Meldingen skal sendes samme dag som sykdommen er oppdaget eller mistenkt. Ledelsen ved institusjonene skal sørge for at
infeksjoner overvåkes i samsvar med kravene.
Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner skal varsles etter reglene i MSIS- og
tuberkuloseregisterforskriften § 3-4.

Melding om uønsket medisinsk hendelse innen forskning
Meldes til Statens helsetilsyn

Helseforskningsloven § 2322

Prosjektlederen skal omgående gi skriftlig melding til tilsynsmyndighetene (Statens helsetilsyn) om alvorlige samt uønskede og
uventede medisinske hendelser som antas ha sammenheng med forskningen. Det er tilstrekkelig med en begrunnet mistanke.

Prosjektlederen, andre forskere og annet helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan
medføre fare for forskningsdeltakernes sikkerhet. Det er ikke nødvendig at skade har inntrådt. Ved unaturlig dødsfall skal politi varsles
omgående.
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Liv Ellingsen

Anbefalinger
Anbefaler: Steroidbehandling for å redusere morbiditet og mortalitet
Lungemodning med steroider (betametason) gis ved pPROM mellom 240 og 336 uker. Individuell vurdering mellom 230 og 236 uker.

Anbefaler: Antibiotika reduserer risiko for neonatal og maternell infeksjon
Antibiotikaprofylakse gis ved pPROM mellom 240 og 366 uker. Individuell vurdering mellom 230 og 236 uker.

Foreslår: Tokolyse for steroideffekt og transport til sykehus på riktig nivå
Tokolyse kan gis ved pPROM og samtidig riaktivitet mellom 240 og 336 uker når det ikke foreligger kontraindikasjoner. Hensikten med
tokolyse er å utsette fødselen til man har oppnådd full effekt av steroidbehandling og/eller transport til sykehus på rett nivå. Individuell
vurdering mellom 230 og 236 uker.

Foreslår ikke: Profylaktisk tokolyse til kvinner med pPROM uten riaktivitet

Foreslår: Forløsningstidspunkt ved pPROM
Forløsningstidspunkt vurderes rundt uke 34. Man har ikke kunnet påvise fordeler ved avventende konservativ behandling av pPROM
etter uke 34 med tanke på alvorlig neonatal morbiditet. 

Foreslår: Forløsningstidspunkt ved PROM
Hvis fødselen ikke starter spontant innen 24 timer etter vannavgang, foreslås induksjon.

Søkestrategi
Litteratursøk er utført i McMaster PLUS og Cochrane databasen. I tillegg er WHO, Royal College of Obstetricians and Gynecologists
(RCOG) guidelines, Dansk Selskab for Obstetrikk og Gynækologi (DSOG) anbefalinger og svenske retningslinjer benyttet. Siste søk
ble utført i oktober 2012.

Definisjoner
pPROM = Preterm prelabour rupture of membranes. Vannavgang før 370 uker med mer enn en time før riene starter.
PROM = Prelabour rupture of membranes. Vannavgang uten ledsagende riaktivitet fra svangerskapsuke 370.

Forekomst
pPROM forekommer i ca. 2 % av alle svangerskap. Ca. 30 % av alle for tidlige fødsler har forutgående pPROM.

PROM forekommer i ca. 8 % (6-19 %). Prevalensen avhenger av diagnostiske kriterier. I noen studier settes grensen ved 34 uker, og
varigheten på latensperioden fra vannavgang til riaktivitet varierer i ulike studier.

Etiologi/patogenese/risikofaktorer (IIb)
pPROM er assosiert med ascenderende infeksjoner fra nedre genitalia, tidligere pPROM og konisering. Hos kvinner med pPROM har
ca. 1/3 positiv amnionvæskekultur. Studier har vist at bakterier kan passere intakte fosterhinner og dermed forårsake pPROM1-4.

Diagnostikk/undersøkelse
Anamnese. Undersøke bind/truser
Spekulumundersøkelse. Se etter fostervann i øvre del av vagina. Ta dyrkningsprøve
Ved tvil kan man eventuelt ta kjemiske tester for vannavgang, eventuelt mikroskopi med arboriseringstest
Ultralydundersøkelse med tanke på leie, fostervannsmengde, biometri og cervixlengde Fostervannslomme nedenfor forliggende del taler mot
vannavgang
Vaginaleksplorasjon øker risiko for infeksjon og bør ikke utføres med mindre det foreligger indikasjon som for eksempel, rier, CTG forandringer eller
fødselen skal induseres. Bruk alltid sterile hansker

Ingen av de overnevnte diagnostiske undersøkelser for vannavgang er absolutt sikre i den akutte situasjonen.

Oppfølging/behandling ved pPROM
Klinisk vurdering med henblikk på abdominalsmerter, rier, feber og illeluktende/misfarget fostervann
Behov for immobilisering vurderes. Det er ingen dokumentert effekt av sengeleie, og sengeleie anbefales ikke med mindre det er fare for
navlesnorsprolaps. Vurder tromboseprofylakse (se ”Trombose, antikoagulasjon og svangerskap”)
Temperatur to ganger daglig
CRP og leukocytter daglig i en uke, deretter minimum to ganger ukentlig
Ved tegn til infeksjon, ta blodprøver (CRP og leukocytter)
Dyrkningsprøver fra vagina samt urindyrkning ukentlig. Dyrkningsdiagnostikk, (se "Gruppe B-streptokokker hos gravide og fødende kvinner")



Ultralydundersøkelse med bedømmelse av fostervannsmengde ukentlig og med biometri hver 14. dag
CTG etter vurdering avhengig av svangerskapsvarighet

Behandling ved pPROM
Før uke 200

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

F.o.m. uke 200 t.o.m uke 236

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

F.o.m. uke 240 t.o.m. uke 336

Steroidbehandling (Ia)
Ved truende fødsel gis betametason 12 mg intramuskulært, som gjentas etter 24 timer5 (se "Truende for tidlig fødsel").

Antibiotikabehandling9,10 (Ia)
Antibiotikabehandling ved pPROM reduserer risikoen for neonatal og maternal infeksjon samt har vist å forlenge latenstiden før fødsel.
Antibiotikabehandlingen bør vare i syv til ti dager.

Benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) intravenøst hver 4. time i tre døgn

Ved penicillinallergi: Klindamycin (Clindamycin®) 900 mg intravenøst hver 8. time eller erythromycin (Abboticin®) 500 mg intravenøst hver 6. time i tre
døgn

Deretter erythromycin (Abboticin®) per os 250 mg x 4 i fire til syv døgn til alle

Erythromycin bør gis selv om dyrkningsprøve fra cervix er negativ. Ulike mykoplasmabakterier er assosiert med pPROM og disse
bakteriene påvises ikke ved dyrkningsprøve, men må påvises ved PCR. Ved positiv dyrkningsprøve ved en av de ukentlige
kontrollprøvene: Peroral antibiotikabehandling etter resistens i en uke. Deretter seponering. Fortsett med ukentlige prøver til fødsel.

Tokolyse (IIb)
Profylaktisk tokolyse til kvinner med pPROM uten riaktivitet anbefales ikke.
Terapeutisk tokolyse kan gis ved rier til man har oppnådd full effekt av steroidbehandlingen og/eller transport til sykehus på rett nivå
(se "Truende for tidlig fødsel"). Dersom kvinnen har full effekt av steroidbehandling, er det ikke indikasjon for tokolystisk behandling6-8.
For behandlingsalternativer og dosering (se ”Truende for tidlig fødsel”).
Tokolyse er kontraindisert ved mistanke om chorioamnionitt, abruptio placentae eller føtal distress.

Forløsning11-13 (IIb)

Vurderes rundt svangerskapsuke 340

Ved mistanke om chorioamnionitt
Ved tegn til intrauterin asfyksi
Ved mistank om abruptio placenta

Eventuell poliklinisk oppfølging14-16 (Ib)
Dersom pasienten synes det er svært belastende å være inneliggende i sykehus, kan poliklinisk oppfølging vurderes. Vi anbefaler at
kvinnen er inneliggende i sykehus i en uke før hun eventuelt følges poliklinisk. Følgende forutsetninger bør være til stede:

Ett foster i hodeleie
Dypeste fostervannslomme over 2 cm ved UL
Ingen tegn til infeksjon
Bopel i nærheten av sykehus (20-30 minutter)
Poliklinisk kontroll med CTG og blodprøver (CRP og leukocytter) to ganger ukentlig
Ukentlig ultralydkontroll (fostervannsmengde og leie. Biometri annen hver uke)
Kvinnen må måle temperatur to ganger daglig
Kvinnen må registrere fosterbevegelser hjemme
Kvinnen skal ta kontakt med sykehuset ved:

Temperaturøkning
Endret farge og lukt på fostervann
Ubehag/smerter i magen
Redusert fosteraktivitet
Frisk vaginalblødning 

pRPOM hos kvinner med cervical cerclage (IV)



Det optimale tidspunktet for å fjerne cerclagen er ikke kjent. Man kan velge å beholde cerclagen til det er oppnådd full effekt av
behandling med antibiotika og steroider og deretter fjerne den.

Amnioninfusjon17 (Ia)
Transvaginal amnioninfusjon under fødsel hos kvinner med pPROM anbefales ikke.
Transabdominal amnioninfusjon som metode for å forebygge lungehypoplasi ved tidlig pPROM anbefales ikke.

F.o.m. uke 340 t.o.m uke 366

Pasienten hospitaliseres for antibiotikaprofylakse: benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) intravenøst hver 4. time inntil negativt dyrkningssvar

foreligger eller fødsel19 (Ia)

Ved penicillinallergi erstattes penicillin med klindamycin (Clindamycin®) 900 mg intravenøst hver 8. time eller erythromycin (Abboticin®) 500 mg
intravenøst hver 6. time

Ved klart fostervann: Hvis fødselen ikke starter spontant innen 24 timer etter vannavgang, foreslås induksjon11-13,18 (IIb)
Klinisk vurdering med henblikk på abdominalsmerter, rier, feber og illeluktende fostervann
Ta dyrkningsprøve. Måle temperatur og puls
Umiddelbar induksjon anbefales ved følgende tilstander:

Misfarget fostervann
Feber og ømhet over uterus
Patologiske CTG-forandringer

Ved mistanke om chorioamnionitt
(Se kapittel ”Feber under fødsel og choriomanionitt)

Ved tegn til chorioamnionitt skal det startes antibiotikabehandling20,21 snarest (Ia)
Forslag til antibiotikabehandling:

Benzylpenicillin (Penicillin®) 1,2 g (2 mill. IE) intravenøst hver 4. time og gentamycin (Garamycin®, Gensumycin®) 5 mg/kg dosert én gang per

døgn20,21

Ved chorioamnionitt er snarlig forløsning indisert

Konsentrasjonsmålinger etter en dose gentamycin er ikke nødvendig. Ved behandling over to til tre dager bør det foretas
konsentrasjonsmålinger og risiko (nefro- og ototoksisitet) må vurderes mot potensiell gevinst. Behandling utover ett til to døgn døgn på
denne indikasjonen er sjelden aktuelt.

PROM, vannavgang f.o.m. 370
Liggende transport
Liggende transport vurderes ved ustabilt leie, tverrleie, seteleie og dersom ledende del står svært høyt og bevegelig over
bekkeninngangen. Dersom hodet er bevegelig i bekkeninngangen, er det ikke nødvendig med liggende transport.

Forløsning
Hvis fødselen ikke starter spontant innen 24 timer etter vannavgang, foreslås induksjon22 (Ib). 

Induksjon umiddelbart etter PROM anbefales ved følgende tilstander
Misfarget fostervann
Feber og ømhet over uterus
Føtal takykardi eller andre patologiske CTG-forandringer

Ved mistanke om chorioamnionitt
(Se kapittel ”Feber under fødsel og chorioamnionitt)

Ved tegn til chorioamnionitt skal det startes antibiotikabehandling snarest, se over20,21 (Ia)
Ved chorioamnionitt er snarlig forløsning indisert

Komplikasjoner
PPROM er forbundet med en stor risiko for preterm fødsel (nesten 100 %) og dermed økt risiko for perinatal mortalitet og morbiditet
(respiratorisk distressyndrom (RDS), lungehypoplasi, neonatale infeksjoner, periventrikulær leukomalasi, cerebral parese23 og
ekstremitetsdeformiteter). PPROM medfører også økt risiko for navlesnorskomplikasjoner, abruptio placentae, chorioamnionitt og
postpartumendometritt.

Ved langvarig vannavgang er det risiko for chorioamnionitt (6-10 %), endometritt (1-3 % etter vaginal forløsning, 10-30 % etter
keisersnitt) og neonatale infeksjoner (2-3 %). Risikoen for infeksjon øker ved lang latensperiode fra vannavgang til riaktivitet, lang



varighet av den aktive fødselsfasen, hyppige vaginaleksplorasjoner (> 3 ), oligohydramnion, urogenital kolonisering med gruppe B-
streptokokker (GBS) samt mekoniumfarget fostervann24-26.

Emneord
For tidlig vannavgang
Preterm vannavgang
pPROM
PROM
For tidlig fødsel
Preterm fødsel
Chorioamnionitt
Antibiotikabehandling
Steroidbehandling
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Anbefalinger
Anbefaler: Steroidbehandling for å redusere morbiditet og mortalitet
Lungemodning med steroider (betametason) gis ved truende fødsel mellom 240 og 336 uker. Individuell vurdering mellom 230 og 236

uker.

Anbefaler: Tokolyse for steroideffekt og transport til riktig nivå
Tokolyse gis ved truende fødsel mellom 240 og 336 uker når det ikke foreligger kontraindikasjoner. Individuell vurdering mellom 230 og
236 uker. Hensikten med tokolyse er å utsette fødsel i noen døgn slik at fosteret kan få effekt av lungemodning med steroider og/eller
bli transportert til sykehus på rett nivå.

Anbefaler: Progesteronbehandling til kvinner med risiko
Progesteron kan gis fra uke 18-24 til 34 til kvinner med tidligere spontan preterm fødsel <34 uker eller kvinner med tilfeldig oppdaget
kort cervix (ultralydmål <20 mm) påvist før 32 uker.

Foreslår: Cerclage etter individuell vurdering ved høy risiko
Vi foreslår at cerclage bare brukes hos et fåtall kvinner etter individuell vurdering. Sikker gevinst har kvinner som har senabortert eller
født for tidlig flere ganger, der årsaken antas å være cervixinsuffisiens.

Foreslår ikke: Rutinemessig magnesiumsulfat ved truende for tidlig fødsel
Ved truende for tidlig fødsel indikerer studier at magnesiumsulfat kan redusere risikoen for cerebral parese. Behandlingen anses ikke
som så etablert at den anbefales rutinemessig ved truende for tidlig fødsel.

Anbefaler ikke: Sengeleie ved truende for tidlig fødsel
Sengeleie er ikke dokumentert som effektiv behandling og anbefales ikke.

Søkestrategi
Det er utført ikke-systematiske litteratursøk i Pubmed, McMaster Plus og Cochrane-databasen. I tillegg er Royal College of
Obstetricians and Gynecologists (RCOG) guidelines og Dansk Selskab for Obstetrikk og Gynækologi (DSOG) anbefalinger benyttet.
Siste søk utført august 2013.

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

I dette kapittelet bruker vi en behandlingsmessig avgrensing av truende for tidlig fødsel
1. Svangerskapsvarighet mellom 240 og 336 uker (individuell vurdering <24 uker)
2. Regelmessige rier (mer enn 2 rier per 10 minutter) + minst en av følgende:

a. Cervixpåvirkning
1. Cervix forkortet ved transvaginal ultralyd (< 25 mm)
2. Cervix palperes kort og myk
3. Cervix åpning palpatorisk

b. Vannavgang (se ”Preterm vannavgang (pPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM)”)

Forekomst/epidemiologi
Forekomsten av for tidlig fødsel (<370 uker) i Norge er noenlunde stabil. I 2011 ble det registrert 3333 fødsler (5,5 %) mellom uke 22
og 366.

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

Risikofaktorer
Viktigst er tidligere for tidlig fødsel. Bruk av risikofaktorer til å forutsi for tidlig fødsel har liten nytteverdi på grunn av lav sensitivitet og
høy falsk positiv rate2 (IV).



Diagnostikk
Vaginal inspeksjon med bakterieprøve
Vaginal ultralyd – måling av cervixlengde
Eventuelt eksplorasjon – ikke ved vannavgang
Eventuelt fibronektintest. Det er ikke vist helsemessig gevinst (perinatal mortalitet, økt svangerskapsvarighet eller fødselsvekt) ved bruk av

fibronektintest. Det foreligger for få randomiserte studier til at man kan anbefale rutinemessig bruk3 (Ia)
CTG-registrering etter indikasjon og svangerskapsvarighet
Klinisk bedømming av riaktivitet
Ultralyd av fosteret (leie, fostervannsmengde, føtometri evt. blodstrømsmålinger)
Urinprøve (stix og urindyrkning)

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

Steroidbehandling
Lungemodning med steroider gir redusert morbiditet og mortalitet4 (Ia). Behandling gis ved truende fødsel mellom 240 og 336 uker.
Individuell vurdering mellom 230 og 236 uker.

Fremgangsmåte
Betametason (Celeston Chronodose®) 12 mg i.m., som gjentas etter 24 timer. Maksimal effekt inntrer etter 48 timer, mens det etter
syv dager er minimal effekt. Bør gis selv om fødselen kan forventes før andre dose.
Gjentatt behandling: En enkelt dose kan vurderes dersom det er minst syv dager siden siste steroiddose, svangerskapslengden er
under 34 uker, pasienten har truende preterm fødsel og det er sannsynlig at fødsel vil inntreffe innen syv dager5 (Ia).

Bivirkninger
Vær oppmerksom på infeksjon og maskering av symptomer (spesielt ved vannavgang). Kan gi hyperglykemi hos gravide diabetikere
(tett kontroll av blodsukker, evt. øke insulindosering). CTG-forandringer (nedsatt variabilitet og reaktivitet) kan ses og er mest uttalt to til
fire dager etter behandling6. Det er vist forbigående reduserte fosterbevegelser etter steroid-behandling. Randomiserte kliniske studier
har vist en sammenheng mellom antall steroiddoser og redusert fødselsvekt og hodeomkrets hos barnet7,8 (Ib). Langtidsstudier har
vist mulig risiko for insulinresistens hos voksne som ble eksponert for antenatale steroider9.

Tokolyse
Bruk av tokolyse reduserer andelen som føder innen 24 timer, 48 timer og syv dager. Andelen som føder for tidlig (dvs. før 30 uker, 32
uker eller 37 uker) reduseres ikke statistisk signifikant etter bruk av tokolyse. Bruk av tokolyse reduserer ikke perinatal eller neonatal
mortalitet eller neonatal morbiditet10,11 (Ia). Hensikten med tokolyse er å utsette fødsel i noen døgn (Ia) slik at fosteret kan få effekt av
lungemodning med steroider og/eller bli transportert til sykehus på rett nivå.

Indikasjon
Truende fødsel ved svangerskapslengde mellom 240 og 336 uker. Individuell vurdering mellom 230 og 236 uker. Tokolyse <23 uker
anbefales ikke.

Kontraindikasjoner
Tokolyse skal ikke gis ved mistanke om

1. Morkakeløsning
2. Chorioamnionitt
3. Truende asfyksi
4. Alvorlig preeklampsi eller eklampsi

Behandlingsalternativer
Atosiban (Tractocile®) og nifedipin (Adalat®) anses som likeverdige alternativer
En metaanalyse har vist at nifedipin er et bedre middel enn atosiban12. Det savnes studier der nifedipin er sammenliknet med placebo.
Fordelen med nifedipin er at det doseres peroralt. Ulempen er at det ikke er registrert som tokolytikum, og det er ikke konsensus om
behandlingsregimet. Atosiban er mer kostbart og vanskeligere å dosere. Det har imidlertid få bivirkninger og er innarbeidet i mange
norske avdelinger.

1. Atosiban13

Første dose



Atosiban 7,5 mg/ml, 0,9 ml (hetteglass 0,9 ml) = 6,75 mg intravenøst over minst ett minutt.

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

a. Høydoseinfusjon i 3 timer: 18 mg/time = 24 ml/time
b. Lavdoseinfusjon i 16 timer: 6 mg/time = 8 ml/time

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

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

2. Nifedipin12

Dosering
Nifedipin 20 mg tabl. initialt. Deretter gis nifedipin 10-20 mg tabl. 3-4 ganger daglig. Anbefalt maksimaldose per dag er 60 mg14

(IV). Døgndoser over 60 mg er assosiert med 3-4 ganger økt risiko for bivirkninger (hypotensjon, oppkast, flushing, hodepine,
kvalme)15 (Ia).

3. Indometacin16 (Indocid®)

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

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

Kontraindikasjoner
Ulcussykdom, astma, alvorlig nyresykdom, oligohydramnion.

Annen behandling
Progesteron
Det er dokumentert i flere studier at progesteron forebygger for tidlig fødsel hos risikokvinner (tidligere for tidlig fødsel eller påvist kort
cervix)17-19. To systematiske oversiktsartikler med metaanalyser (den siste med 36 studier og 8500 kvinner) har vist effekt av
progesteron hos risikokvinner, med reduksjon av for tidlig fødsel, neonatal morbiditet og perinatal mortalitet20,21 (Ia). Cochrane-
oversikten fra 2013 påpeker at det foreligger begrenset informasjon vedrørende langtidseffekter for barnet, og at det trengs flere
studier vedrørende oppstartstidspunkt, administrasjonsmåte og dosering av progesteron21.
I Danmark ble det i 2010 laget prosedyre med anbefalinger for bruk av progesteron som profylakse i svangerskapet. Sverige har så
langt ikke innført rutinemessig bruk av progesteron. Våre anbefalinger ligger nær opp mot de danske retningslinjene.

1. Risikogrupper som kan behandles
Kvinner med tidligere spontan preterm fødsel <34 uker
Kvinner med kort cervix (<20 mm) påvist før 32 uker

2. Ikke vist sikker effekt, avventende til progesteronbehandling
Gravide med tvillinger og kort cervix (<25 mm)

3. Progesteronbehandling anbefales ikke ved
PPROM
Kvinner som er i etablert fødsel

Medikamentvalg ved progesteronbehandling:
Vaginalt naturlig progesteron, enten som 90 mg gel (Crinone®) eller 100 mg vaginaltablett (Lutinus®). Effektiv dose er ikke klarlagt, det
ser ut som 90-100 mg gitt som en kveldsdose er like effektiv som høyere doser. Vi anbefaler behandling fra uke 18-24 opp til 34 uker.

Magnesiumsulfat
Magnesiumsulfat har ikke dokumentert effekt som tokolytisk medikament22 (Ia) Administrasjon av magnesiumsulfat til kvinner med
truende preterm fødsel kan redusere risikoen for cerebral parese hos barnet. Magnesiumsulfat kan derfor vurderes gitt i 24 timer til
kvinner med truende for tidlig fødsel. Det er uklarheter omkring regime, dosering og overvåkning, og magnesiumsulfat anbefales ikke
som rutinemessig behandling23 (Ia).



Sengeleie
Sengeleie er ikke dokumentert som effektiv behandling og anbefales ikke24 (Ia).

Cervikal cerclage
Bruken av cerclage for å forhindre for tidlig fødsel er omdiskutert. Et Cochrane review fra 2012 har inkludert 12 studier med 3328
kvinner25 (Ia). De konkluderer med at cerclage forårsaker mer keisersnitt, men reduserer forekomst av preterm fødsel blant høyrisiko-
kvinner uten reduksjon i perinatal mortalitet og morbiditet25. En annen metaanalyse fra 2011 av 5 studier og 504 kvinner med tidligere
preterm fødsel, singleton graviditet og kort cervix viste statistisk signifikant 36 % reduksjon i perinatal mortalitet og morbiditet26. En
randomisert kontrollert studie av cerclage ved kort cervix (<15 mm ved 22–24 uker) uten sykehistorie viste ingen reduksjon av for tidlig
fødsel (<33 uker)27 (Ib).

Cervikal cerclage anlegges vanligvis i narkose med tilgang fra skjeden (ekstern cerclage ad modum Shirodkar eller MacDonald). Intern
cerclage anlegges ved laparotomi eller laparoskopi og kan legges før inntrådt graviditet. Anbefalt tidspunkt for elektiv ekstern cerclage
er 13-14 uker. Cerclage bør ikke legges etter 26 uker. Enkeltdose antibiotika (f.eks. erytromycin (Abboticin, Ery-Max®) eller
clindamycin (Dalacin®) under inngrepet er anbefalt. Etter 20 uker er det vanlig å gi tokolyse (for eksempel indometacin) i forbindelse
med inngrepet. Ekstern cerclage fjernes ved etablert fødsel og senest ved 380 uker. Tråden fjernes ved etablerte rier eller mistanke om
chorioamnionitt. Ved PPROM (se ”Preterm vannavgang (PPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM)”). Ved intern
cerclage må barnet forløses med keisersnitt.

Elektiv cerclage (primær cerclage) brukes hos kvinner som har fått diagnosen cervix-insuffisiens på bakgrunn av sykehistorien.
Elektiv cerclage utføres på bakgrunn av sykehistorien etter individuell vurdering.

Akutt cerclage (sekundær cerclage) brukes hos kvinner som har tegn på truende abort eller for tidlig fødsel (f. eks. kort cervix eller
forkorting over flere ultralydmålinger). Akutt cerclage kan brukes hos kvinner med singleton graviditet og tidligere preterm fødsel der
ultralydmålinger viser kort cervix26. Ved kort cervix uten sykehistorie er det ikke dokumentert effekt av cerclage27. Nytteverdi av
cerclage ved tvillingsvangerskap er ikke dokumentert.

Nødcerclage er et inngrep på kvinner som er i fødsel (etablerte rier, vannavgang, cervixåpning med bukende vannblære).
Nødcerclage har dårlig prognose og anbefales ikke.

Vi anbefaler at cerclage bare brukes hos et fåtall kvinner etter individuell vurdering. Sikker gevinst har kvinner som har senabortert eller
født for tidlig flere ganger, der årsaken antas å være cervixinsuffisiens (livmorhalsen åpnet seg uten smertefulle rier og uten påvist
infeksjon). Gevinst har trolig også kvinner med singleton graviditet, tidligere preterm fødsel og kort cervix, men for disse kvinner
anbefaler denne veilederen progesteronbehandling. Hvorvidt kvinner med cerclage har effekt av progesteron er ikke kjent.

Cervikalt pessar
Cervikalt pessar brukes ved enkelte avdelinger28. En randomisert kontrollert studie har vist at pessar reduserte preterm fødsel før 34
uker med 80 % hos kvinner med singelton graviditet og kort cervix (<25 mm) ved 22 uker29. Studien er kritisert pga. høy forekomst av
preterm fødsel i kontrollgruppen (27 %). Nytteverdi av cervikalt pessar ved tvillingsvangerskap er ikke dokumentert30. Hvorvidt
cervikalt pessar kan erstatte cerclage og/eller progesteron hos høyrisiko kvinner med singelton graviditet, må avklares i fremtidige
studier. Inntil videre anbefales restriktiv bruk av både cerclage og cervikalt pessar.

Oppfølging av kvinner med høy risiko
Tidligere senabort eller for tidlig fødsel
Kvinner med tidligere senabort eller fødsel før 34 uker bør vurderes av spesialist i neste svangerskap. Ultralydmåling av cervix bør
gjøres ved 18-20 uker. Funn av kort cervix (<20 mm) gir indikasjon for profylaktisk behandling med progesteron. Gjentatte
ultralydmålinger av cervix (hver 2.-3. uke) kan benyttes i utvalgte tilfeller. Kombinasjonen av fibronektintest og ultralydmålinger kan i
fremtiden vise seg å gi bedre diagnostikk, men foreløpig anbefales vaginal ultralyd uten samtidig bruk av fibronektintest.

Koniserte
Koniserte trenger ikke spesiell oppfølging i første svangerskap etter konisering med mindre de har senabort eller for tidlig fødsel i
sykehistorien og kort cervix ved ultralyd (se over). Vedrørende progesteron følger koniserte kvinner samme retningslinjer som andre.

Emneord
For tidlig fødsel
Steroidbehandling
Tokolyse
Cervixinsuffisiens
Sengeleie
Cerclage



Pessar
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Anbefalinger
Ultralyd måling av fosterets hode, abdomen og femurlengde bør brukes for å estimere fostervekt og bedømme vekst der det foreligger identifiserte
risikofaktorer for eller mistanke om veksthemning (sterk anbefaling). Dopplerundersøkelse av umbilikalarterien bør benyttes for å diagnostisere
placentasvikt som årsak til intrauterin veksthemning og som veiledning av klinisk håndtering (sterk anbefaling)
Det bør gjøres en helhetsvurdering der mors tilstand, fosterets alder, vekt og vekst, fostervannsmengde, CTG med korttidsvariabilitet (STV) og
dopplerevaluering inngår (sterk anbefaling)
Forløsning bør vurderes ved opphørt (34 uker) eller reversert (32 uker) endediastolisk blodstrøm i arteria umbilicalis (ARED) (sterk anbefaling)

Gi kortikosteroider betametason(Celeston Chronodose®) til mor der forløsning planlegges ≤ uke 33+6 (sterk anbefaling)
Gi magnesium sulfat ved preterm fødsel ≤ uke 31+6? (forslag)
Gi profylaktisk behandling med lavdose acetylsalisylsyre fra tidlig i svangerskapet fra 12. svangerskapsuke der det foreligger moderat til høy risiko for
preeklampsi (anbefaling)

Litteratursøk Pyramidesøk, UpToDate, The Cochrane Library, National guideline clearinghouse, Clinical guidelines (amerikanske),
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (britiske retningslinjer), Clinical guidelines (canadiske), danske retningslinjer
(dsog.dk), Pubmed.

Definisjoner
AGA (appropriate for gestational age): estimert fostervekt (EFW) ved ultralyd biometri mellom 10-90 persentilen. SGA (small for
gestational age): EFW mindre enn forventet i forhold til svangerskapsalder (EFW <10 persentilen eller vektavvik> ÷14 %). IUGR
(intrauterine growth restriction, intrauterin veksthemning) innebærer avtagende vekst ved seriemålinger. Et foster kan være både AGA
og ha IUGR. Der en har mistanke om eller vist at det foreligger IUGR kan en bruke doppler av umbilikalarterien (UA) for å vurdere
placentasvikt som årsak til langsom vekst1. Man antar at ca ¼- ½ av fostre som er SGA er konstitusjonelt små og ikke IUGR. Det er
vesentlig å bruke adekvat referansemateriale for biometri og EFW i vurderingen2,3,4,5 og være klar over ultralydmetodens begrensning
ved estimering av foster vekt og vekst. Sikker gestasjonsalder er en forutsetning for vurdering av vekt og vekst.

Forekomst
10-15 % av alle svangerskap utredes for langsom fostervekst.

Etiologi og risikofaktorer IUGR
Både genetiske og miljøforhold er bestemmende for fosterets vekst. Årsaksforholdene kan deles inn i føtale, placentære, maternelle,
ofte spiller flere faktorer inn.
Føtale: flerlinger, kromosomfeil, misdannelser, infeksjoner (toksoplasmose, rubella, CMV herpes simplex, syfilis).

Placentære: Unormal placentering, infarkter, unormalt navlesnorsfeste, blødning i svangerskapet.

Maternelle: preeklampsi, tidligere født barn med IUGR eller intrauterin død, kronisk sykdom hos mor (hypertensjon, kronisk obstruktiv
lungesykdom, kollagenoser, diabetes mellitus, trombofilier, nyresykdommer, anemi), medikamenter (cytostatika, steroider), høy
maternell alder (>40 år)6, mor født med lav fødselsvekt7 ernæringssvikt, uterine malformasjoner, røyking, rusmisbruk.

Det kan skilles mellom tidlig (<34 uker) og sen IUGR.

Komplikasjoner
Veksthemning er assosiert med økt risiko for perinatal sykdom og død, og kan ha konsekvenser for helsen på lang sikt. Også
nevrologisk utvikling synes å være påvirket ved veksthemning15.

Diagnostikk, oppfølging, behandling og profylakse
Diagnostikk
Mål
Avklare om det foreligger maternelle tilstander som kan behandles, om det foreligger et friskt SGA-foster eller et foster med IUGR, og
planlegge overvåking av svangerskapet, vurdere forberedende tiltak før (preterm) fødsel betametason (Celeston®). Magnesium sulfat
kan vurderes (se ”Truende for tidlig fødsel”).

Indikasjon
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Identifisert risikofaktor (-er), lavt symfyse-fundusmål (SF-mål) ved svangerskapskontroll, eller at mor kjenner lite liv eller synes at
magen er liten. Mistanke om lite foster ved annen ultralydundersøkelse.

Lavt SF-mål henviser til at ett SF-mål etter uke 24 ligger nedenfor det grønne feltet på referansekurven på helsekort for gravide. Ved
manglende eller redusert vekst av SF-mål mellom to observasjoner bør kvinnen henvises til ultralydundersøkelse (anbefaling). SF-mål
metoden har stor intra- og interobserver variabilitet og lav sensitivitet (men bedre spesifisitet) for å identifisere SGA-fostre. Man skal
derfor ha lav terskel for å henvise til ultralyd8.

Med lite liv menes at mor kjenner mindre fosterbevegelser enn hun har gjort tidligere i svangerskapet. Ved betydelig og vedvarende
reduksjon i fosterbevegelser på tross av adekvat konsentrasjon om å kjenne etter, foreslås at fødeavdeling kontaktes for utredning av
kvinnen9,10. Det foreligger ikke tilstrekkelig evidens til å anbefale rutinemessig telling av fosterspark for å unngå intrauterin død i en
uselektert populasjon11,12.

Undersøkelser

Anamnese, blodtrykk og urinundersøkelse og kontroll av gestasjonsalders bestemmelse
Føtal biometri og vurdering av vekst

Biometri: hodestørrelse (HC), abdominalomkrets (AC) og femurlengde (FL) og estimering av fostervekt (EFW) ved hjelp av formler13-15. Ved måling av biparietal diameter (BPD) og
middel abdominal diameter (MAD) kan en beregne vektavvik i prosent (10 persentilen = ÷ 14 % vektavvik, 5 persentilen: ÷ 20 % vektavvik 2,5 persentilen = ÷ 22 % vektavvik)

Vurdering av vekst: både et tidligere og det aktuelle vektestimatet inkluderes i vurderingen som derfor gir informasjon om vekst16

Ved identifiserte risikofaktorer foreslås doppler av arteria uterina (UtA) ved ca. svangerskapsuke 22-24. Ved normal UtA-doppler foreslås vekstkontroll i 3. trimester, ved patologisk
UtA-doppler foreslås monitorering med vekstkontroller og dopplerundersøkelser hver 4. uke eller oftere

Evaluering av fostervannsmengde (fostervanns index, amniotic fluid index (AFI) eller dypeste vertikale lomme (DVP)), fosteraktivitet og fosteranatomi

anbefales. Det foreligger oligohydramnion når AFI < 5 cm eller DPV < 2 cm17. Ved anatomiske avvik, alvorlig tidlig IUGR eller polyhydramnion kan

undersøkelse av fosterets karyotype og infeksjons serologisk undersøkelse av kvinnen være indisert18

Dopplerundersøkelse av arteria umbilicalis (UA) anbefales. Dette bedrer presisjon ved diagnose av IUGR19, og klinisk håndtering veiledet av UA-

doppler reduserer antall intervensjoner (induksjon eller keisersnitt) og risiko for perinatal død1

Ved tidlig alvorlig IUGR foreslås monitorering med utvidet føto-maternell doppler evaluering (inkl. UA, arteria cerebri media (MCA), ductus venosus

(DV), vena umbilicalis20,21 (UV)) og CTG med korttidsvariabilitet (CTG STV)22 for å bestemme tidspunkt for forløsning. MCA-doppler har begrenset
prediktiv verdi i denne gruppen, mens endring i MCA-doppler til patologisk mønster kan være tegn på forverring av fosterets tilstand og tilsier tettere
kontroller.
Ved sen IUGR sees sjeldnere uttalte forandringer i UA og DV, mens MCA-Doppler og cerebro-placental ratio (MCA PI/UA PI), UtA-doppler,

fostervannsmengde og CTG med kortidsvariabilitet er nyttige i vurderingen av forløsningstidspunkt23-27.

Forslag til oppfølging og behandling avhengig av gestasjonsalder
Individuell vurdering der en sammenholder all informasjon om maternell co-morbiditet, risikofaktorer, tidligere funn, gestasjonsalder og
utvikling over tid anbefales og er bestemmende for svangerskapets prognose. Dagens forståelse foreslår forløsning dersom testingen
tyder på at risiko for fosterdød overskrider risiko for neonatal død (død som følge av prematuritet). Mellom gestasjonsuke 26-29 betyr
hver dag intrauterint bedret overlevelse med 1-2 %20. Ved preterm fødsel før uke 33+6 anbefales betametason (Celeston®) 12 mg
intramuskulært i 2 dager for å fremme lungemodning og redusere neonatal død og sykelighet28. Magnesiumsulfat gitt før preterm
fødsel er vist å ha nevroprotektiv effekt; færre barn får cerebral parese. Det er fortsatt usikkerhet om optimalt behandlingsregime
(dose og terapeutisk vindu), og effekten på veksthemmete fostre spesielt er ikke klarlagt29.

Tabellen er et forslag til håndtering av IUGR svangerskap i forhold til gestasjonsalder, men individuell tilpasning må alltid gjøres. Ved
tidlig og alvorlig veksthemning bør ivaretakelse skje av lege med fostermedisinsk kompetanse og i avdeling med neonatal intensiv
medisinsk service.

Uke 24+0-33+6 Uke 34-36+6 Uke >37

AU PI og MCA PI normal:

Vekst- og dopplerbedømming etter to
uker

Ved alvorlig veksthemming med
normal doppler bør kvinnen henvises til
fostermedisinsk undersøkelse

AU PI og MCA PI normal:

Vekst- og dopplerbedømming etter
to uker

AU PI normal:

Kontroller MCA-doppler, fostervannsmengde og CTG
med STV

Hvis MCA PI<5 persentilen, CPR<1 og/eller unormal
CTG med STV vurder forløsning

Forløsning vurderes ved EFW <5 persentilen (induseres
innen svangerskapsuke 40+224,26), eller
oligohydramnion eller avflatet vekst (<10-persentilen,
eller økende vektavvik). Ved fortsatt observasjon er tett
oppfølging indisert11



AU PI >95 persentilen:

Ivaretakelse i samråd med
fostermedisinsk seksjon

Utvidet føto-maternell doppler-
evaluering, fostervannsmengde og
CTG med STV

Hvis STV ≤3,0 ms vurder forløsning

AU PI >95 persentilen:

Kontroller MCA-doppler,
fostervannsmengde og CTG:

Hvis normal – kontroll etter en uke

Hvis MCA PI<5 persentilen eller
CPR <1.0 og/eller oligohydramnion:
Utvidet føto-maternell
dopplerevaluering og CTG med
STV to ganger per uke

Vurder forløsning dersom utvidet
dopplerundersøkelse eller CTG ikke
er normal

AU PI >95 persentilen:

Kontroller MCA-doppler, fostervannsmengde, og CTG

Forløsning vurderes ved MCA PI <5 persentilen eller
CPR <1 og/eller oligohydramnion eller unormal CTG
STV

AU ARED:

Utvidet føto-maternell doppler-
evaluering daglig - hver 2.-3. dag og
CTG med STV

Betametason 12 mg intra-muskulært i
to dager.
Ved absent/reversert A-bølge i DV,
UV pulsasjoner, eller STV ≤3.0 ms
vurder snarlig forløsning. Vurder å gi
magnesiumsulfat for nevroproteksjon
(<31+6 uker)

AU ARED:

CTG overvåking og snarlig
forløsning

Ved bortfall av blodstrøm i diastolen
(AED), CTG overvåkning, vurder
forløsning

AU ARED (uvanlig etter uke 37):

CTG overvåking og snarlig forløsning

Absolutte forløsningsindikasjoner ved IUGR
CTG-forandringer som: pre-terminalt mønster, kompliserte variable eller uniforme sene deselerasjoner, STV ≤ <3,0 ms22

Patologisk DV-doppler (reversert eller opphørt blodstrøm i A-bølgen) hos foster etter 26-28 uke30

UA-Doppler med reversert blodstrøm i diastole (ARED) etter uke 32, bortfall av diastolisk blodstrøm i UA (AED) etter uke 3431,32

Ved EFW ≤400 og gestasjonsalder < 26 uker bør en i samråd med kvinnen, hennes partner og neonataloger diskutere avventende holdning og vaginal
forløsning
Estimert fostervekt < 5 persentilen og sikker gestasjonsalder ≥ 40+2 uker

Forløsningsmetode
Fra uke 34-36 uker kan foster med unormal UA PI, men bevart positiv diastolisk blodstrøm forsøksvis forløses vaginalt med adekvat overvåkning,
dersom maternell historie og føtal tilstand tillater det. Oligohydramnion og endring i MCA, CPR eller patologisk UtA medfører større risiko for

asfyksitegn og akutt keisersnitt23,27,33

Ved UA ARED før 34 uke forløsning vanligvis med keisersnitt

Gjentagelsesrisiko og profylakse
Ved veksthemning foreslås patologisk undersøkelse av placenta. Det er økt risiko for gjentakelse av veksthemning i et påfølgende
svangerskap34. Planlegging av neste svangerskap anbefales med eventuell utredning av kvinnen, og tidlig datering av et nytt
svangerskap med ultralyd foreslås35;36. Monitorering med ultralydundersøkelser som inkluderer evaluering av vekst og doppler
foreslås hver 4. uke, eller oftere. Ved høy eller moderat risiko for preeklampsi utvikling anbefales lavdose aspirin (75 mg per os daglig)
fra 12. svangerskapsuke da dette reduserer risiko for utvikling av preeklampsi og IUGR37
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Definisjoner og teori
Induksjon av fødsel
Kunstig igangsetting av fødselen ved svangerskapslengde >24+0 uker, der det grunnet maternell eller føtal indikasjon er ønskelig å
avslutte svangerskapet, og hvor det ikke foreligger kontraindikasjoner mot vaginal fødsel.

Cervixmodning
Prosessen der en lang, fast, lukket cervix forvandler seg til en kortere, mykere og åpnere cervix. Hos gravide skjer dette fysiologisk
mot slutten av svangerskapet.

Teorien bak cervixmodning
Den eksakte mekanismen som fører til cervixmodning er ikke kjent. Før i tiden trodde man at cervixmodning ble forårsaket av rier. Nå
heller man til at cervixmodning er en inflammatorisk prosess som fører til at cervix blir myk, kortere og åpner seg.

Man tror at økt prostaglandindannelse forårsaker omsettingen og reguleringen av kollagen i cervix. Mifepriston (antiprogesteron)har
også en modningseffekt på cervix og stimulerer uteruskontraksjoner.

Cervixmodning tar tid. Den fysiologiske cervixmodningsprosessen kan inndeles i fire stadier, men flere stadier kan foregå parallelt:

Cervixvevet blir mykt ved at kollagenfibrenes mengde og struktur endrer seg. En langsom prosess, som antas å foregå over dager/uker
Modning av vevet ved at prostaglandinkaskaden aktiveres. Dette stadiet foregår raskere og antas å ta timer/dager
Livmorhalsen dilaterer seg i løpet av timer
Etter fødselen gjenoppbygges vevet i cervix tilbake til den opprinnelige strukturen

Epidemiologi
Ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister (MFR) for året 2011, ble 19 % av alle fødsler indusert. Dette er trolig lavere enn den reelle
forekomsten. I 2008 ble 15,1 % av alle fødsler i Norge indusert. I statistikken fra MFR 2011 ble 11 % av fødslene indusert med
prostaglandin, 5,3 % med amniotomi, 2 % med oksytocin og 3,4 % med annen metode (kateter?).

Indikasjoner og kontraindikasjoner
Induksjon av fødsel bør foretas når fordelene for mor eller barn antas større enn risikoen ved å fortsette svangerskapet.
Steroider for lungemodning skal gis ved induksjon før 34 fullgåtte uker. Kfr. kapittel 23 i ”Veileder i fødselshjelp 2014: ”Truende for
tidlig fødsel”.
Alle induksjoner bør ha en indikasjon, og indikasjonsstillingen bør være dokumentert i journalen.

Indikasjoner
Overtidig svangerskap (sterk anbefaling)
Preeklampsi/hypertensjon/PIH (Pregnancy Induced Hypertension) (sterk anbefaling)
Diabetes mellitus (sterk anbefaling)
Intrauterin tilveksthemning (forslag)
Vannavgang >24 timer uten oppstart av rier (sterk anbefaling)
Tvillingsvangerskap (sterk anbefaling)
Polyhydramnion/oligohydramnion (anbefaling)
Svangerskapskolestase (forslag)
Andre medisinske/sosiale indikasjoner

Kontraindikasjoner
Alvorlig preeklampsi der forløsning innen kort tid ikke kan forventes
Tegn på føtal distress ved CTG-registrering eller doppler hvor man har grunn til å tro at fosteret ikke har tilstrekkelige ressurser til å tåle fødsel
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(Evidensnivå III)
Annen kontraindikasjon for vaginal forløsning

Vesentlig ved induksjon er vurdering av cervix modningsgrad (se vedlegg 1 ”Skjema for fødselsinduksjon”). Merk at Bishop’s Score ble
i sin tid utviklet for induksjon av multipara uten svangerskapskomplikasjoner (Bishop EH. Pelvic scoring for elective induction. Obstet
Gynecol 1964). 50 år senere er den fortsatt det mest brukte verktøyet verden rundt til å vurdere induksjonsmetoden. En forenklet
metode med bare tre variabler har nylig vært brukt på å vurdere cervix før induksjon av nullipara (Laughon SK et al. Using a simplified
Bishop score to predict vaginal delivery. Obstet Gynecol 2011). Det anbefales å bruke en høyere poengsum som grense for ”moden
cervix” hos førstegangsfødende, enn hos flergangsfødende ved bruk av Bishop’s Score med 5 variabler.

Poengsum  ≥8: moden cervix hos nullipara (Bishop’s score med 5 variabler)

≥6: moden cervix hos multipara (Bishop’s score med 5 variabler)

Pasientinformasjon
Det er viktig at den gravide i forkant får informasjon om behandlingen og forventet forløp ved modning av cervix/induksjon av fødsel.
Det anbefales at fødeavdelingen lager skriftlig pasientinformasjon tilpasset sykehusets rutiner (se vedlegg 2 ”Pasientinformasjon
fødselsinduksjon”).

Journalnotat
Det skal journalføres når fødselen induseres. Det anbefales at fødeavdelingen lager en standard mal for induksjon (se vedlegg 3 ”Mal
for fødselsinduksjon”).

Modning av cervix
Metoder
Alternativer
Rekkefølgen er ikke uttrykk for prioritering. På den enkelte avdeling må man beslutte hva som skal være hovedmetode og rekkefølgen
av eventuelle øvrige metoder.

Mekanisk tøyning av cervix/”stripping”/hinneløsning (Evidensnivå I)
Mekanisk tøyning av cervix (”stripping of the membranes”) forårsaker økt phospholipase A2- og prostaglandin F2α aktivitet. Ved
vaginalundersøkelse innfører man inn pekefingeren gjennom indre mormunn og løsner fosterhinner fra nedre uterinsegment ved at man
dilaterer cervix med sirkulære bevegelser. Tøyning av cervix kan utføres mens kvinnen ligger på undersøkelsesbenk eller i benholdere i
GU-stol. Det er ukjent hvor lenge man må tøye cervix for å modne cervix. Stripping av hinner kan med fordel gjøres ved
svangerskapskontroller etter termin (sterk anbefaling).

Komplikasjoner
Ubehag for kvinnen og litt blødning er vanlig ved denne metoden.

Bruk av ballongkateter i cervix, f.eks latex Foleykateter 18-22 Ch (BARD®) eller Cervical Ripening Balloon (Cook®)
(Sterk anbefaling)
Modning av cervix med kateter har fått en renessanse de siste år. Denne metoden ble tilsidesatt da prostaglandiner ble tatt i bruk uten
at det noen gang var vist at prostaglandiner var tryggere eller mer effektive. Fordi man nå er mer bekymret for fødselsinduksjon med
prostaglandiner etter tidligere keisersnitt pga. risiko for uterusruptur, har interessen for kateterinduksjoner økt. Randomiserte kliniske
studier som sammenligner kateter mot prostaglandiner viser at kateter er like effektivt som prostaglandiner til å indusere fødsel (I).
Induksjon med kateter har flere tilleggsfordeler fremfor prostaglandiner. Det er lavere risiko for hyperstimulering av uterus med kateter
og lavere risiko for mekoniumavgang fra foster (II). Kvinner trenger ikke nødvendigvis innleggelse eller overvåking av fosteret, dersom
ikke svangerskapet ellers har tegn til patologi. Mekanismen for cervixmodning er ikke kjent, men man har fremmet teorien om at lokal
vevsnekrose forårsaket av trykk fra kateteret igangsetter prostaglandin-kaskaden.

Vaginalvask med klorhexidin har ikke vist forebyggende effekt mot infeksjon

Foleykateter Ch. 18-22/Cook® cervical ripening balloon føres gjennom cervix forbi indre mormunn. Kan enklest gjøres ved hjelp av selvholdende
spekel og korntang. Ikke grip cervix med kuletang pga. risiko for rift og blødning
Fyll ballongen med 40-50 ml NaCl. Dersom ballongen ligger i cervix, vil kvinnen ofte få smerter umiddelbart. Trekk da ut noe av væsken og skyv
kateteret litt lenger inn.
Trekk forsiktig i kateteret for å være sikker på at ballongen ligger på plass og ikke i cervicalkanalen. Transvaginal ultralyd kan brukes for å bekrefte riktig
plassering.
Fest kateteret uten stramming med tape til kvinnens lår ved bruk av Foley
Kateteret kan ligge inne 24-36 timer
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Komplikasjoner
De svenske studiene indikerer ikke større risiko for amnionitt ved kateterinduksjoner når PROM foreligger, men maksimal
innleggelsestid for kateter i studiene har vært 24 timer. Mer kortvarig kateterinduksjon anbefales dersom det foreligger PROM (12-24
timer) (forslag).

Følgende muligheter foreligger etter ballonginnleggelse (24-36 timer)
Kvinnen har født
Kvinnen har fått rier og er i fødsel
Fostervannet har avgått, ikke rier

Induksjon med prostaglandin eller oxytocin

Ikke vannavgang eller rier
Moden cervix → amniotomi
Umoden cervix → videre modning med prostaglandin

Induksjon med prostaglandin (Sterk anbefaling)
Intravaginal applikasjon av misoprostol: vaginalinnlegg (Misodel®/Ferring) og tablett (Cytotec® tabletter/Pfizer, Angusta®

tabletter/Azanta AS)

Misoprostol er en syntetisk prostaglandin E1-analog som har tilsvarende virkningsmekanisme som dinoproston (Minprostin®, Pfizer)
endocervical gel og (Prostin E2®, Orifarm) vaginaltablett. Misodel® vaginalinnlegg er nå registret i Norge til ”induksjon av fødsel hos
kvinner med umoden cervix, fra uke 36 i svangerskapet, hvor induksjon er klinisk indisert”. Se Felleskatalogen for dosering og bruk.
Angusta® 25 µg misoprostol tabletter har indikasjon ”cervical maturation or full-term childbirth induction, especially in cases of
immature uterine neck cases, provided there are not fetal or maternal complications”. Preparatet må foreløpig søkes på SLV-skjema
for registreringsfritak (august 2014). Preparatet Cytotec® er ikke registrert på indikasjonen modning av cervix/induksjon av fødsel av
Pfizer. I Norge er det fortsatt Cytotec® som brukes ved mange sykehus i stedet for andre prostaglandiner. Misoprostol er mer effektiv
til modning av cervix med hensyn til induksjon av fødsel (I) og har mye kraftigere modningseffekt på cervix nærmere termin,
sammenlignet med i tidlig graviditet og hos ikke-gravide. Misoprostolkapsler på ca 25 µg lages fra Cytotec® ved flere større norske
sykehusapotek. Dosering: Misoprostol (Cytotec®) 25 µg i bakre fornix. Samme dose kan gjentas hver 4. - 6. time dersom regelmessig
riaktivitet ikke er etablert (sterk anbefaling).

”Up To Date” (august 2014) anbefaler vaginal misoprostol som anbefalt metode, basert på en Cochrane Review fra 2010 (Hofmeyer
GJ, Gülmezoglu AM, Pileggi C). WHO har i 2011 gjennomgått Cochrane reviewer fra 2010, 2006 (Alfirevic Z, Weeks A) og 2004
(Muzonzini G, Hofmeyer GJ) om misoprostol og fødselsinduksjon og konkluderer at peroral lavdose misoprostol (20-25 µg hver 2.
time) er tryggere og mer effektiv enn vaginal misoprostol. Vaginal misoprostol i doser over 25 µg er mer effektiv enn andre metoder
for fødselsinduksjon men er forbundet med større risiko for hyperstimulering av uterus (I).

Intracervikal applikasjon av prostaglandin E2/PGE2 – dinoproston (Minprostin® endocervicalgel, Pfizer)
I følge pakningsvedlegg fra produsenten er det denne måten preparatet skal doseres. Dosering: 0,5 mg. Samme dose hos
førstegangs- og flergangsfødende. Kan gjentas etter seks timer. Maks dose 1,5 mg/døgn. Intracervical PGE2 gel har vist seg i studier
å være mindre effektiv til induksjon sammenlignet med intravaginal applikasjon (Evidensnivå I).

Intravaginal applikasjon av PGE2 gel (Minprostin® gel) i bakre fornix
Dette er en doseringsmåte utenfor godkjenningsområdet fra produsenten. Det er gjort flere studier som har sammenlignet forskjellige
doser intravaginal applikasjon av PGE2 gel I-II).

Det tidligere doseringsregime i Veileder for Obstetrikk er basert på noen få studier fra 1990-tallet og vi anbefaler heller induksjon med
misoprostol, som er bedre undersøkt og dokumentert.

Intravaginal applikasjon av PGE2 tablett (Prostin E2® vaginaltablett Orifram)
Dosering: 1 tablett à 3 mg. Kan gjentas etter seks timer. Maks dose 9 mg/døgn.

Komplikasjoner
Hyperton riaktivitet (overstimulering) av uterus kan forekomme ved induksjon med alle prostaglandiner. Prostaglandin gitt ved moden
cervix er forbundet med økt risiko for hyperstimulering (I). Uterusruptur kan forekomme. Ved tidligere keisersnitt og tidligere
operasjoner på uterus bør kateter være første valg for induksjon (III).

Andre alternativer
Amniotomi hvis mulig (cervix >2 cm), Bishops score fortrinnsvis >5 hos multipara, fortrinnsvis >7 hos nullipara. Hvis ingen riaktivitet
etter en til tre timer, stimuleres med oksytocin intravenøst. Amniotomi eventuelt etterfulgt av oksytocin anbefales som første valg ved



moden cervix (III).

Oksytocin intravenøst
Komplikasjoner
Amnionitt og hyperton riaktivitet kan forekomme ved amniotomi/oksytocininduksjon.

Overvåkning (gjelder både ved bruk av oksytocin og PGE)
CTG-registrering før modning/induksjon
Ny CTG-registrering, eventuelt STAN, ved endring i forløpet som begynnende riaktivitet eller vannavgang. Deretter intermitterende, evt. kontinuerlig
overvåkning

Komplikasjoner
Hyperton riaktivitet (fem eller flere kontraksjoner per 10 minutter): Risiko 1-5 %

Behandling

Atosiban (Tractocile®, Ferring Pharmaceuticals A/S) 7,5 mg/ml, 0,9 ml (hetteglass) = 6,75 mg i.v. over minst ett minutt eller
Inj. terbutalin (Bricanyl®, AstraZeneca) (0,5 mg/ml) 0,25-0,5 mg subkutant eller 0,25 mg intravenøst

Induksjon ved senabort/intrauterin fosterdød
Metode: Før svangerskapsuke 24: (sterk anbefaling) 200 mg mifepriston (Mifegyn®, Mifepristone) per os. 36-48 timer senere: 800 µg
misoprostol vaginalt. Dette er 4 stk. 200 µg tabletter misoprostol (Cytotec®, Pfizer) (ikke det samme som 25 µg kapsler misoprostol
Cytotec® til fødselsinduksjon). Om kvinnen ikke får rier skal det etter 3 timer gis 400 µg misoprostol (dvs. 2 stk 200 µg tabletter
Cytotec®) peroralt eller sublingualt og hver tredje time deretter til hun får rier.

Ved svangerskapsuke 24 til uke 26: (sterk anbefaling) 200 mg mifepriston (Mifegyn®, Mifepristone) per os. 36-48 timer senere: 100
µg misoprostol vaginalt. Om kvinnen ikke får rier skal det etter tre timer gis 100 µg misoprostol peroralt eller sublingualt og hver tredje
time, maksimalt fire doser. Dersom kvinnen fremdeles ikke får rier må det vurderes om forholdene ligger til rette for amniotomi og
stimulering med oksytocin. Oksytocin gis vanligvis i dobbel styrke. Amniotomi vurderes individuelt - tilbakeholdenhet ved umoden
cervix og forventet lang induksjonstid.

Svangerskapsuke 27-43: (forslag) Vurdere modenhetsgraden av cervix. 25 µg misoprostol vaginalt hver 6. time eller 25 µg
misoprostol per oralt hver 2. time. Vurdering etter seks doser dersom ingen effekt. Kan vurdere vanlig induksjonsprosedyre med
ballongkateter, misoprostol (25 µg kapsler hver 6. time), eller amniotomi.
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Postpartumblødning (PPB)

Anne Flem Jacobsen
Torger Aarstad Aase
Lill Trine Nyfløt
Silje Pettersen
Inger Økland

Behandling
Primærprofylakse(1;2)
1. Vi anbefaler 5 IE oksytocin im ved normal fødsel3 (Ia)

a. Vi foreslår ytterligere 2,5-5 IE oksytocin langsomt iv til kvinner med tidligere PPB (II)

2. Vi anbefaler 3-5 IE oksytocin langsomt intravenøst ved keisersnitt, kan gjentas x 2 (Ib). Oksytocin bør titreres en og en enhet intravenøs. Større
bolusdoser til pasienter med kjent hjertesykdom og/eller hypovolemi, kan gi sirkulasjonskollaps

3. Vi anbefaler aktiv forløsning av placenta (Ia), og regelmessig palpasjon og massasje av uterus (Ia)1,4

Medikamentell behandling ved alvorlig postpartumblødning2

1. Vi anbefaler oksytocindrypp 50 IE/500 ml NaCl/Ringer 150 ml/time intravenøs (Ia)
2. Vi anbefaler Methylergometrin 0,2 mg (1 ml) intramuskulært, eller fortynnet med 9 ml 0,9 % NaCl langsomt intravenøst (rel kontraindikasjon (KI) ved

hypertensjon, KI ved koronarsykdom) (Ib)

3. Vi foreslår misoprostol (Cytotec® tabl. 0,2 mg, 3 tabl sublingualt, rektalt eller per os, kan gjentas 2-4 ganger (langsom absorpsjon, anbefales primært

hvis andre uteruskontraherende medikamenter ikke er tilgjengelig, obs pyreksi) Ia2,5

4. Vi anbefaler 15-metyl-PGF2aALFA (Prostinfenem® 0,25 mg intramuskulært eller intramyometrielt. Kan gjentas etter 15-90 minutter, maksdose 2 mg.
Ib

Vi anbefaler ”blødningsboks” med alle aktuelle medikamenter

Behandling ved pågående blødning
Vi anbefaler

1. Tilkall mer hjelp til fødestuen (I)
2. Uterusmassasje, inspeksjon og eksplorasjon, sutur av rifter (I)
3. Venekanyler (2 grove). Gi intravenøs væske, varmet dersom tilgjengelig
4. Tøm urinblære, evt foleykateter
5. Blodprøver: Hb, hct, trombocytter, screening  evt fibrinogen, D-dimer, APTT, INR
6. Forløsning av placenta på fødestuen hvis mulig (Credé)
7. Anestesilege varsles
8. O2 på nesekateter/maske

http://www.figo.org/files/figo-corp/Misoprostol_Recommended Dosages 2012.pdf
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9. Hypotermiprofylakse (tilstrebe oppvarmede iv væsker/varme tepper)

Ved fortsatt pågående blødning FLYTTES PASIENTEN TIL OPERASJONSSTUEN
Vi anbefaler

1. Manuell uthenting av placenta/revisio (I)
2. Sutur av dype vaginalrifter eller cervixrifter (II)
3. Bimanuell uterusmassasje kontinuerlig evt. av assistent (fra starten) (I)

4. Uterustamponade: Ballongtamponader6 (III)
5. Sutur av uterusruptur evt placentasengen (III)

6. B-Lynch ved uterusatoni (keisersnitt)7 (III)
7. Arteriell embolisering, der det er tilgjengelig (III)
8. Aortakompresjon (III)
9. Aortaballong (infra-renal ballong-okklusjon av aorta)

10. Devaskularisering av uterus: ligatur av aa. uterinae/aa. ovaricae6 (III)

11. Ligatur av aa. iliaca internae (evt. hjelp av erfaren kirurg)6

12. Supravaginal uterusamputasjon/hysterektomi
13. ”Pakking av buk” med kompresser hvis fortsatt pågående blødning og DIC (kontakt erfaren kirurg)

Rekkefølgen vil være avhengig av om dette er en vaginal fødsel eller keisersnitt. I tillegg vil tilgjengelighet av intervensjonsradiologi og
kompetanse på det enkelte sykehus være avgjørende for valg av intervensjon.

Transfusjon
Ved pågående alvorlig blødning. Behandling av blodtap og væske startes parallelt med annen behandling8 (I-III).

Vi anbefaler

1. Ringer acetat eller Nacl 0.9 %

2. Kolloid væske (f. eks. Voluven®, ved kraftig pågående blødning bør antakelig blodprodukter foretrekkes)
3. SAG ved blødning over ca 1500 ml, start med 1-2 SAG. Hvis behov for mer

4. Plasma (Octaplas®) og SAG i forhold 1:19

5. Tranexamsyre (Cyklokapron®) 500-1000 mg iv langsomt foreslås12

6. Alternativt massiv transfusjonspakke (5 SAG: 5 Plasma: 2 Trombocyttkons)

7. Fibrinogenkonsentrat vurderes (Riastap®) 30-60mg/kg, kan gis tidlig hvis ikke plasma er tilgjengelig). Fibrinogennivået faller raskt10,11

8. Kalsiumtilskudd (fordi kalsiumnivået er viktig for hemostasen, må i-Ca enten måles jevnlig, evt gis det 5-10 mmol CaCl2 per infundert ”traumepakke”)

9. Desmopressin (Octostim®) er anbefalt ved hemofili/von Willebrands sykdom

10. Protrombinkomplekskonsentrat (Protromplex® faktor II,VII,IX,X) for korreksjon av warfarin-indusert (Marevan®) koagulopati

Vi anbefaler skjema for BT, puls, diurese, blødning, infusjoner og medikamenter for dokumentasjon.

Behandlingsmål for resusitering13

Hb 8-10 g/dl
INR <1,5
Fibrinogen >2,0 g/L
Trc >100.000 g/L
Temp >35° C
Timediurese >0,5 ml/kg
PaO2 >12 kPa
Normalisering av laktat og BE

Vurder tromboseprofylakse etter alvorlig PPB. Disse kvinnene får en kraftig aktivering av koagulasjon etter blødningen, økt risiko for
infeksjon og er ofte immobilisert. Se for øvrig kapittel om trombose.

Definisjoner(2;14)

Tidlig postpartumblødning:  >500 ml i løpet av de første 24 timer etter fødselen

Alvorlig postpartumblødning:  >1000 ml blødning i løpet av første 24 timer etter fødsel

Livstruende blødning:  > 40 % blodtap (ca 2800 ml)

Sen postpartumblødning:  fra 24 timer til 12 uker postpartum

Forekomst
Postpartumblødning >500 ml: ca 5 % av alle fødende (3-5 % av vaginale fødsler og 5-7 % ved keisersnitt)



Alvorlig postpartumblødning >1000 ml: ca 1-2 % av alle fødende
Livstruende blødnig: 0,37 %

Etiologi15

Tone - Uterusatoni (80-90 %)
Trauma- rifter, hematom, uterusruptur, uterusinversjon
Tissue- Placenta- og hinnerester (samt placenta accreta, -percreta, -increta)
Thrombin- Koagulopati/Disseminert Intravaskulær Koagulasjon (DIC)
Flere etiologiske faktorer kan opptre samtidig
Sen postpartumblødning, viktigste årsaker: Placenta- og hinnerester og/eller infeksjon i uterus

Risikofaktorer15

Tidligere postpartumblødning
Lavtsittende placenta, placenta previa, placenta accreta - increta eller - percreta,
Tidligere keisersnitt eller uteruskirurgi
Antepartum blødning
Langvarig fødsel, oksytocinstimulering, induksjon, instrumentell forløsning
Flerlingsvangerskap, polyhydramnion, stort barn
Maternell overvekt, høy alder, høy paritet, myoma uteri
Koagulasjonsforstyrrelser pga: alvorlig preeklampsi, HELLP, AFLP, placentaløsning, Intrauterin fosterdød, sepsis, embolier med gass/luft/fostervann
Blødningssykdommer: ITP, von Willebrands sykdom, Hemofili A og B, Tromasteni

Diagnostikk
1. Gravide dekompenserer sent, dvs at de kan ha svære tap, og likevel presentere upåvirket fysiologi. Krever derfor tett og tverrfaglig oppfølging

(obsteteriker/anestesilege)
2. Samtidig hypotensjon og takykardi er ALLTID et alvorlig blødningstegn (hvis ikke pasienten er septisk). Under ATLS sin tabell for blodtapsestimat

etter traume (ikke gravide)

Table 216

American College of Surgeons Advanced Trauma Life Support (ATLS) classification of blood loss based on initial patient
presentation

 Class I Class II Class III Class IV

Blood loss* (ml) Up to750 750-1500 1500-2000 >2000

Blood loss (% blood volume) Up to 15 % 15 %-30 % 30 %-40 % >40 %

Pulse rate <100 100-120 120-140 >140

Blood pressure Normal Normal Decreased Decreased

Pulse pressure (mmHg) Normal or increased Decreased Decreased Decreased

Respiratory rate 14-20 20-30 30-40 >35

Urine output (ml/h) >30 20-30 5-15 Negligible

Central nervous system/mental status Slightly anxious Mildly anxious Anxious, confused Confused, lethargic

Fluid replacement Crystalloid Crystalloid Crystalloid and blood Crystalloid and blood

Spesielle tiltak ved kjent placenta accreta, increta eller percreta17

Pasienter med kjent placenta accreta, increta eller percreta bør forløses på sykehus med tilgjengelig intervensjonsradiologi (mulighet
for arteriell embolisering og evt. inter-mitterende intern tamponade med aortaballong) og tverrfaglig team (anestesi, hematolog,
genkirurg, urolog).

Komplikasjoner
Uttalt anemi med kliniske symptomer

Multiorgansvikt, spesielt nyresvikt
Sheehan syndrom (hypofysesvikt)
Asherman syndrom ved kraftig skraping av uterinkaviteten
Tap av fertilitet
Maternell død

Pasientinformasjon
Nøye informasjon og gjennomgang av forløpet i barseltiden er viktig



Etterkontroll med ny gjennomgang og vurdering av risikofaktorer
Informeres om å gi beskjed til kontrollerende lege og jordmor ved neste svangerskap Innhent epikrise fra tidligere fødested

Gjentagelsesrisiko18

Opptil 10 % risiko for gjentagelse
Behandles som etterbyrdsbløder ved neste fødsel. Aktiv forløsning av placenta og uterusmassasje samt grov venekanyle

Emneord
Postpartumblødning
Uterusatoni
Etterbyrdsbløder
Koagulasjonsforstyrrelser/DIC

Litteratur
1. Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane

Database Syst Rev 2011;(11):CD007412.
2. Mousa HA, Alfirevic Z. Treatment for primary postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev 2007;(1):CD003249.
3. Elbourne DR, Prendiville WJ, Carroli G, Wood J, McDonald S. Prophylactic use of oksytocin in the third stage of labour. Cochrane Database Syst

Rev 2001;(4):CD001808.
4. Hofmeyr GJ, bdel-Aleem H, bdel-Aleem MA. Uterine massage for preventing postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev

2008;(3):CD006431.
5. Widmer M, Blum J, Hofmeyr GJ, Carroli G, bdel-Aleem H, Lumbiganon P, et al. Misoprostol as an adjunct to standard uterotonics for treatment of

post-partum haemorrhage: a multicentre, double-blind randomised trial. Lancet 2010 May 22;375(9728):1808-13.
6. Doumouchtsis SK, Papageorghiou AT, Arulkumaran S. Systematic review of conservative management of postpartum hemorrhage: what to do when

medical treatment fails. Obstet Gynecol Surv 2007 Aug;62(8):540-7.
7. Lynch C, Coker A, Lawal AH, Abu J, Cowen MJ. The B-Lynch surgical technique for the control of massive postpartum haemorrhage: an alternative to

hysterectomy? Five cases reported. Br J Obstet Gynaecol 1997 Mar;104(3):372-5.
8. Johansson PI, Stensballe J, Ostrowski SR. Current management of massive hemorrhage in trauma. Scand J Trauma Resusc Emerg Med

2012;20:47.
9. Gonzalez EA, Moore FA, Holcomb JB, Miller CC, Kozar RA, Todd SR, et al. Fresh frozen plasma should be given earlier to patients requiring

massive transfusion. J Trauma 2007 Jan;62(1):112-9.
10. Charbit B, Mandelbrot L, Samain E, Baron G, Haddaoui B, Keita H, et al. The decrease of fibrinogen is an early predictor of the severity of

postpartum hemorrhage. J Thromb Haemost 2007 Feb;5(2):266-73.
11. Cortet M, eux-Tharaux C, Dupont C, Colin C, Rudigoz RC, Bouvier-Colle MH, et al. Association between fibrinogen level and severity of postpartum

haemorrhage: secondary analysis of a prospective trial. Br J Anaesth 2012 Jun;108(6):984-9.
12. Novikova N, Hofmeyr GJ. Tranexamic acid for preventing postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev 2010;(7):CD007872.
13. Skaga NO, Holtan A, Meidell N, Næss PA, Gaarder C. Traumemanual, Mål for resusitering. Oslo Universitetssykehus, Oslo; 2011.
14. Alexander J, Thomas P, Sanghera J. Treatments for secondary postpartum haemorrhage. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD002867.
15. Al-Zirqi I, Vangen S, Forsen L, Stray-Pedersen B. Prevalence and risk factors of severe obstetric haemorrhage. BJOG 2008 Sep;115(10):1265-72.
16. Rossaint R, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, Fernandez-Mondejar E, et al. Management of bleeding following major trauma: an updated

European guideline. Crit Care 2010;14(2):R52.
17. Eller AG, Bennett MA, Sharshiner M, Masheter C, Soisson AP, Dodson M, et al. Maternal morbidity in cases of placenta accreta managed by a

multidisciplinary care team compared with standard obstetric care. Obstet Gynecol 2011 Feb;117(2 Pt 1):331-7.
18. Bonnar J. Massive obstetric haemorrhage. Baillieres Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2000 Feb;14(1):1-18.


	Veileder i fødselshjelp (2014)
	Forord til Veileder i Fødselshjelp fra Leder NGF
	Forord til Veileder i Fødselshjelp fra president Hege Gjessing
	Svangerskapsomsorg
	Anbefalinger
	Definisjon
	Forekomst/epidemiologi
	Faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen
	Omfang, avgrensninger
	Organisering av svangerskapsomsorgen
	Kontrolltall og intervall
	Tabell 1. Anbefalt3 kontrollintervall hos friske enkeltgravide
	Første kontroll
	Anamnese
	Serologisk screening
	Andre undersøkelser Asymptomatisk bakteriuri
	Klamydiatesting
	Somatisk undersøkelse
	Innholdet i de vanlige svangerskapskontrollene
	Andre kontroll
	Tredje kontroll
	Fjerde og senere kontroller
	Differensiert fødselsomsorg
	Pasientinformasjon
	Litteratur

	Vaksinasjon og graviditet
	Definisjoner
	Vaksiner
	Forekomst
	Vaksiner som ikke skal gis under svangerskapet
	Vaksine som kun gis ved reell smitterisiko
	Vaksine som kan gis fritt til gravide
	Amming og vaksinasjon
	Emneord
	Litteratur

	Rus-, røyk- og legemiddelmisbruk i svangerskapet
	Alkohol i svangerskapet
	Anbefalinger
	Litteratursøk
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Diagnostikk/Kartlegging av alkoholvaner
	Tiltak/oppfølging
	Pasientinformasjon
	Emneord
	Litteratur
	Røyking i svangerskapet
	Anbefalinger
	Litteratursøk
	Definisjoner
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Indikasjon/metode/diagnostikk
	Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
	Pasientinformasjon
	Emneord
	Litteratur
	Narkotika- og legemiddelmisbruk i svangerskapet
	Anbefalinger
	Litteratursøk
	Definisjon
	Forekomst
	Etiologi/symptomer
	Sentralstimulerende midler (amfetamin, kokain, LSD)
	Benzodiazepiner og benzodiazepinderivater (BDZ)
	Cannabis (hasj, marihuana)
	Opioider
	Indikasjon/metode/diagnostikk
	Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
	Pasientinformasjon
	Emneord
	Litteratur
	Gravide i substitusjonsbehandling (Legemiddelassistert rehabilitering; LAR)
	Anbefalinger
	Litteratursøk
	Definisjon
	Forekomst
	Behandling
	Konsekvenser
	Pasientinformasjon
	Litteratur
	Lovverket ved rusmisbruk
	Lov om helsepersonell § 32
	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 10-3. Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
	Urinprøver Prøvetaking når svaret kan medføre alvorlige sanksjoner
	Medisinske prøver (kalles ofte screeningprøver)
	Litteratur

	Legemiddelbruk i svangerskapet og ammeperioden
	Anbefalinger i dette kapitlet
	Litteratursøk
	Forekomst
	Generelt om legemidler til gravide og ammende
	Legemidler som indirekte virker fosterskadelige, gjør det ved
	Farmakokinetiske forhold hos gravide
	Amming
	Pasientinformasjon
	Emneord
	Litteratur

	Ultralydundersøkelser i den alminnelige svangerskapsomsorgen
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjoner
	Indikasjoner for ultralydundersøkelse og gjennomføring Undersøkelse på medisinsk indikasjon
	Rutineundersøkelsen i andre trimester
	Håndtering av svangerskap etter assistert befruktning
	Komplikasjoner
	Pasientinformasjon, videre oppfølging og behandling
	Litteratur

	Prenatal diagnostikk
	Definisjoner
	Forekomst/epidemiologi
	Indikasjon
	Metoder
	Ikke-invasive tester
	Invasive tester
	Analyser ved invasive tester
	Kommende tester
	Søknad, veiledning, prøvetaking
	Før prøvetaking utføres
	Informasjon om resultatet/oppfølging
	Risikofaktorer/komplikasjoner
	Pasientinformasjon
	Litteratur

	Kvinnelig omskjæring (kjønnslemlestelse)
	Anbefalinger
	Litteratursøk
	Bakgrunn
	Lovverk7
	Definisjon
	Forekomst
	Globalt
	Nasjonalt
	Risikofaktorer for omskjæring
	Indikasjon/metode/diagnostikk
	Tiltak/behandling/oppfølging1 (IV),8 (IV)
	Svangerskapskontroll
	Fødselen
	Teknikk for åpnende inngrep
	Tilby smertelindring
	Komplikasjoner
	Pasientinformasjon
	Emneord
	Vurdering av dokumentasjon
	Litteratur

	Emesis og hyperemesis gravidarum
	Søkestrategi
	Definisjoner og forekomst Emesis gravidarum
	Hyperemesis gravidarum
	Etiologi er ukjent1
	Epidemiologi og risikofaktorer
	Kliniske funn ved hyperemesis
	Differensialdiagnoser (hyperemesis er en eksklusjonsdiagnose!)
	Undersøkelser
	Behandling Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE) (IIa) – sterk anbefaling
	Emesis gravidarum og mild hyperemesis (PUQE score < 13)
	Hyperemesis gravidarum med metabolske forstyrrelser (PUQE ≥ 13 poeng)
	Oppfølgning (IV) – sterk anbefaling
	Forløp (IIa)
	Mulige komplikasjoner – oftest ingen!
	Emesis gravidarum
	Hyperemesis gravidarum
	Litteratur

	Pregestasjonell diabetes (type 1 og type 2)
	Definisjoner
	Søkestrategi
	Vurdering av kvalitet på dokumentasjonen (etter GRADE prinsippene)
	Forekomst/epidemiologi
	Pregestasjonell veiledning
	Oppfølging i svangerskapet
	Svangerskapskomplikasjoner ved pregestasjonell diabetes Spontantbort
	Dødfødsel/perinatal mortalitet
	Føtale misdannelser
	Preeklampsi
	Placentasvikt (med eller uten preeklampsi)
	Polyhydramnion
	Makrosomi
	Skulderdystoci
	Intrauterin veksthemning
	Induksjon av fødsel
	Fødselen
	Keisersnitt
	Barseltiden Kvinnen
	Barnet
	Referanser

	Svangerskapsdiabetes - NY!
	1.     INNLEDNING
	2.    DEFINISJONER

	Epilepsi og svangerskap
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Forekomst
	Generelt
	Omsorgen for gravide med epilepsi innbefatter
	Prekonsepsjonell veiledning (moderat/lavt)
	Følgende punkter bør gjenomgås
	Oppfølging under svangerskapet (moderat/lavt)
	Hos nevrolog
	Ved fødepoliklinikken/spesialist
	Fødsel (lavt)
	Barselsperioden (lavt)
	Oppsummering av anbefalinger/forslag (moderat)
	Amming (lavt)
	Sedasjon
	Oppfølging av barnet
	Delvis amming
	Medikamenter
	Tabell. Oversikt over overgang av antiepileptika til morsmelk og vurdering av risiko ved amming
	Litteratur

	Bakterielle infeksjoner hos gravide
	Definisjon
	Gonoré
	Forekomst
	Etiologi
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Tiltak/behandling
	Oppfølgning
	Komplikasjoner
	Litteratur
	Genital klamydiainfeksjon
	Etiologi
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Tiltak/behandling
	Behandling
	Komplikasjoner
	Oppfølging
	Litteratur
	Bakteriell vaginose
	Etiologi
	Forekomst
	Diagnostikk
	Behandling
	For å forebygge for tidlig fødsel er det viktig at behandlingen gis tidlig i svangerskapet.
	Oppfølging
	Komplikasjoner
	Tiltak
	Råd
	Litteratur
	Streptokokk gruppe A infeksjon (GAS)
	Forekomst
	Etiologi
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Tiltak/behandling
	Komplikasjoner
	Profylakse
	Litteratur
	Listeriose
	Forekomst
	Etiologi
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Behandling
	Komplikasjoner
	Profylakse
	Litteratur
	Toksoplasmose
	Forekomst/epidemiologi
	Etiologi
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Behandling/forløp
	Komplikasjoner
	Tiltak
	Smitteforebyggende råd ved fødsel (se også ”Virale infeksjoner hos gravide”)
	Høyrisikotilstand
	Anbefalinger
	Litteratur

	Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende
	Definisjoner
	Etiologi
	Epidemiologi
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Metoder
	Viktige premisser for valg av metode er
	1. Metode basert på dyrkningsdiagnostikk
	Prøvetaking
	Antibiotikaprofylakse under vaginal fødsel
	2. Metode basert på hurtigdiagnostikk ved PCR
	Prøvetakingsprosedyre
	Antibiotikavalg
	Evidensnivå
	Litteratur

	Virale infeksjoner hos gravide
	Definisjoner
	Litteratur
	Rubella
	Etiologi/patogenese
	Forekomst – epidemiologi
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Laboratoriediagnose
	Komplikasjoner
	Tiltak
	Litteratur
	Cytomegalovirus
	Etiologi
	Smittemåte
	Forekomst
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Behandling
	Komplikasjoner
	Forebyggende tiltak
	Litteratur
	Parvovirus B 19
	Etiologi
	Forekomst
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Behandling
	Komplikasjoner
	Tiltak
	Litteratur
	Varicella
	Etiologi
	Forekomst
	Risikofaktorer
	Diagnose
	Behandling
	Komplikasjoner
	Tiltak
	Litteratur
	Virus hepatitt B
	Etiologi
	Forekomst
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Komplikasjoner
	Tiltak
	Behandling
	Profylakse
	Litteratur
	Virus hepatitt C
	Etiologi
	Forekomst
	Diagnostikk
	Risikofaktorer
	Tiltak/behandling
	HIV–infeksjon
	Etiologi
	Forekomst
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Tiltak/behandling
	Litteratur
	Genital herpes
	Etiologi
	Forekomst
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Komplikasjoner
	Behandling3,4,5
	Litteratur
	Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen
	Høyrisiko
	Lavere risiko
	Diagnose
	Forholdsregler ved infeksjon
	Den nyfødte
	Amming
	Barselavdelingen
	Vannkopper ved fødsel
	Helsepersonell
	Litteratur

	Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel
	Anbefalinger
	Litteratursøk
	Fysiologi under graviditet
	Tyreoidea funksjonstester og graviditet
	Jodinntak under graviditet og amming
	Hypotyreose og graviditet
	Kvinner med kjent og behandlet hypotyreose
	Oppfølgning av pasienter med kjent hypotyreose under graviditet
	Kvinner med nydiagnostisert primær hypotyreose
	Kvinner med subklinisk hypotyreose
	Kvinner med kjent autoimmun tyreoideasykdom og normal tyreoideafunksjon
	Hypotyreose sekundært til tidligere behandling av hypertyreose
	Obstetrisk kontroll av pasienter med hypotyreose
	Ved hjemreise fra fødeavdelingen
	Amming
	Hypertyreose og graviditet Nydiagnostisert hypertyreose
	Planlegging av graviditet med kjent sykdom
	Kontroll
	Behandling av hypertyreose
	Oppfølgning under behandling av Graves sykdom
	Tyreoidektomi
	Hypertyreose p.g.a. toksisk knutestruma/toksisk adenom
	HCG-stimulert hypertyreose
	Subklinisk hypertyreose
	Måling av TRAS hos gravide

	Gynekologisk kontroll og fostertilvekst
	Kontroll av det nyfødte barnet
	Oppfølging av mor etter fødsel
	Amming og hypertyreose
	Struma og knuter i graviditet
	Graviditet og screening for tyreoideasykdom
	”Selektiv” screening anbefales, med måling av TSH, FT4 og anti-TPO (evt. TRAS) av følgende
	Retningslinjene er basert på anbefalinger fra

	Anemi og graviditet
	Definisjon
	Søkestrategi
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Hemoglobinopatier
	Folatmangel
	B12-mangel
	Sjeldne årsaker
	Diagnostikk av anemi i svangerskapet Anamnesen
	Klinisk undersøkelse
	MCV og MCH
	Mikrocytær, hypokrom anemi (lav MCV/MCH)
	Makrocytær anemi (høy MCV/MCH)
	Normocytær anemi (normal MCV/MCH)
	Behandling/oppfølging
	Litteratur

	Adipositas og svangerskap/fødsel
	Søkestrategi
	Andre kilder
	Andre forhold som er vektlagt
	Vurdering av kvalitet på dokumentasjonen (etter GRADE)
	Anbefalinger
	Etiologi/patogenese
	Definisjoner
	Risikovurderinger
	Forekomst
	Risikoen ved overvekt/fedme
	Nytten av intervensjon(kost, fysisk aktivitet eller begge)
	Intervensjon under svangerskapet
	Oppfølging før og under svangerskapet
	Oppfølging i svangerskapet ved fedme
	Ved første svangerskapskontroll anbefales at følgende avklares
	Litteratur

	Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser
	Søkestrategi
	Anbefalinger
	Definisjoner Inflammatoriske artritter
	Bindevevssykdommer
	Vaskulitter
	Kvinner i fertil alder
	Etiologi/patogenese
	Interaksjonen svangerskap og revmatisk sykdom
	Antifosfolipid antistoff (aPL)8,9(III)
	Andre autoantistoffer
	Behandling/oppfølging og komplikasjoner Oppfølging av mor
	Revmatiske sykdommer med lav risiko for komplikasjoner (RA, JIA, AS)
	Revmatiske sykdommer med høy risiko for komplikasjoner (SLE, SS, APS)7,9,17
	Oppfølging17 (III/IV)
	Forslag til antikoagulasjon for gravide med antifosfolipid antistoffer med eller uten sykehistorie på trombose eller APS 19-22 (III, IV)
	Immunosuppressiv behandling av gravide SLE-pasienter17,22-25 (III, IV)
	Linker
	Pasientinformasjon
	Litteratur

	Premaligne og maligne forandringer i cervix i graviditet
	Anbefalinger
	Forekomst/epidemiologi
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Indikasjon/metode/diagnostikk
	Spesielt
	HPV-testing
	Differensialdiagnostikk
	Tiltak/behandling/forløp/oppfølging Preinvasive lesjoner (CIN2 og CIN3)
	Invasiv cervixcancer
	Invasiv cervixcancer i første trimester og til utgangen av 19. svangerskapsuke
	Svangerskapsvarighet mellom utgangen av 19. svangerskapsuke og til 24. fullgåtte uke
	Svangerskapsvarighet etter 24. fullgåtte uke
	Komplikasjoner
	Pasientinformasjon
	Informasjonen bør inneholde
	Emneord
	Vurdering av dokumentasjon
	Litteratur

	Bekkenleddsmerter (symptomgivende bekkenløsning, bekkenleddsyndrom)
	Anbefalinger
	Søkestrategi (kort)
	Definisjon
	Forekomst og prognose
	Etiologi/patogenese
	Diagnostisering
	Differensialdiagnostikk
	Risikofaktorer
	Oppfølging/behandling
	Øvelser og trening
	Bekkenbelte, krykker og brodder
	Avspenning, massasje
	Manipulasjon/leddmobilisering
	Akupunktur/TENS
	Smertestillende
	Sykmelding
	Kirurgisk fiksasjon av bekkenleddene
	Komplikasjoner
	Fødsel/keisersnitt
	Ny graviditet
	Fysioterapi
	Litteratur
	Pasientinformasjon
	Illustrasjon av P4 test og ASLR (Stuge 2010, Tidsskrift for Den norske Legeforening)
	Figur 1 Smerteprovokasjon av bakre bekken, posterior pelvic pain provocation (P4) test
	Figur 2 Test av aktivt strakt benløft (ASLR) test

	Trombose, antikoagulasjon og svangerskap
	Søkestrategi
	Definisjon
	Epidemiologi
	Diagnostikk6
	Dyp venetrombose (DVT)
	Lungeembolisme (LE)7
	Risikofaktorer for VT i svangerskap og barseltid(11-15)
	Behandling av akutt venøs trombose14,18 i svangerskapet
	Ved fødsel
	Postpartum
	Monitorering med anti-faktor Xa-aktivitet
	Profylakse i graviditet og postpartum
	Pasient med tidligere gjennomgått venøs trombose-VT14
	Kvinner uten tidligere VT, men kjent arvelig trombofili14
	Profylakse ved langvarig sengeleie12,14
	Profylakse ved ervervet trombofili - Antifosfolipid antistoffsyndrom (APAS)18
	Oppfølging av svangerskapet/pasientinformasjon (IV)
	Profylakse etter keisersnitt14
	Pasienter som bør screenes for trombofili
	Bivirkning av LMVH
	Mekanisk hjerteventil14
	Arteriell trombose, emboli
	Litteratur

	Immunisering
	Erytrocytt alloimmunisering
	Anbefalinger
	Definisjoner
	Erytrocytt alloimmunisering Definisjon
	Forekomst/epidemiologi
	Etiologi/patogenese
	Risiko for immunisering hos RhD-negative kvinner
	Tiltak/oppfølging og diagnostikk
	Alle gravide kvinner
	RhD-negative kvinner
	Profylakse med anti-D immunoglobulin
	Differensialdiagnostikk
	Komplikasjoner (til tilstanden)
	Pasientinformasjon
	Litteratur
	Tillegg
	Trombocytt alloimmunisering
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjon
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Oppfølging/behandling
	Diagnostikk og screening
	Komplikasjoner
	Kilder

	Intrahepatisk svangerskapskolestase
	Definisjon
	Epidemiologi
	Patofysiologi
	Symptomer
	Differensialdiagnoser
	Funn
	Komplikasjoner
	Overvåkning i svangerskapet
	Medikamentell behandling
	Postpartum
	Litteratur
	Pasientinformasjon Opphopning av gallesyre (kolestase)
	Årsak
	Symptomer
	Funn
	Kan sykdommen ha betydning for barnet?
	Behandling
	Fødsel

	Preterm vannavgang (pPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM)
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjoner
	Forekomst
	Etiologi/patogenese/risikofaktorer (IIb)
	Diagnostikk/undersøkelse
	Oppfølging/behandling ved pPROM
	Behandling ved pPROM
	PROM, vannavgang f.o.m. 370
	Komplikasjoner
	Emneord
	Kilder

	Truende for tidlig fødsel
	Feber under fødsel og chorioamnionitt
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjoner Normal temperatur hos mor i fødsel
	Feber hos mor i fødsel
	Histologisk chorioamnionitt
	Klinisk chorioamnionitt
	Forekomst (Ia) Feber
	Histologisk chorioamnionit
	Klinisk chorioamnionitt
	Etiologi av feber Ikke infeksiøse
	Infeksiøse5 (II)
	Risikofaktorer relatert til klinisk chorioamnionitis16 (II)
	Oppfølging og behandling Diagnostikk av feber og chorioamnionitt
	Oppfølging etter fødsel Nyfødte
	Litteratur

	CTG før fødsel og innkomst-CTG
	CTG før fødsel Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjon
	Indikasjon
	Gjennomføring
	Fortolkning
	Effekt/nytteverdi
	Computer-basert analyse av antenatalt CTG
	Oksytocin stresstest
	Innkomst-CTG
	Søkestrategi
	Definisjon
	Nytteverdi/effekt
	Litteratur

	Fosterovervåkning under fødsel, avnavling og syre-baseprøver fra navlesnor
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Innledning
	Hovedkriterier
	Metoder for intrapartum fosterovervåking
	Prosedyre med STAN-overvåking
	Avnavling og syre-base prøver fra navlesnor
	Litteratur

	Intrauterin veksthemming (revidert 2016)
	Anbefalinger
	Definisjoner
	Forekomst
	Etiologi og risikofaktorer IUGR
	Komplikasjoner
	Diagnostikk, oppfølging, behandling og profylakse Diagnostikk
	Absolutte forløsningsindikasjoner ved IUGR
	Forløsningsmetode
	Gjentagelsesrisiko og profylakse

	Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi (Pasientinformasjon 2016)
	Sammendrag av anbefalinger
	Kvinner med kronisk hypertensjon
	Blodtrykksbehandling ved moderat og alvorlig preeklampsi
	Postpartumoppfølging
	Søkestrategi
	Definisjoner1-3 Kronisk hypertensjon
	Svangerskapshypertensjon
	Preeklampsi
	Alvorlig preeklampsi (preeklampsi samt tillegg av en eller flere av følgende funn/symptomer)
	HELLP-syndrom
	Eklampsi
	Forekomst1-4
	Etiologi/patogenese2,3
	Risikofaktorer2,3,6
	Diagnostikk2,3,7 Kliniske symptomer
	Eklampsiforvarsel
	Kliniske tegn (objektive funn)
	Differensialdiagnostikk2,3 Differensialdiagnoser til alvorlig preklampsi og HELLP-syndrom kan være
	Oppfølging2,3,8
	Undersøkelser ved erkjent preeklampsi
	Klinisk vurdering av forløsningstidspunkt ved erkjent preeklampsi
	Behandling Dersom prematuritetsfare
	Dersom væskebehandlingsbehov
	Blodtrykksbehandling
	Komplikasjoner2,3,17 Alvorlige komplikasjoner ved preeklampsi
	Alvorlige komplikasjoner ved eklampsi
	Klinisk oppfølging etter hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi
	Postpartumoppfølging på sykehus
	Postpartum kontroll/prekonsepsjonell veiledning før senere svangerskap
	Neste svangerskap etter preeklampsi
	Senere i livet23-26
	Preeklampsiprofylakse7
	Litteratur
	Annen anbefalt litteratur

	Akutte, sjeldne, alvorlige tilstander i graviditet og fødsel
	Akutt fettlever i graviditet (AFLP)
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Symptomer
	Mors sykdomsbilde
	Differensialdiagnoser
	Oppfølging/behandling
	Definisjoner
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Komplikasjoner
	Litteratur
	Fostervannsembolisyndromet (anafylaktoidsyndrom i svangerskapet)
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjon
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Klinisk forløp
	Diagnostikk
	Differensialdiagnostikk
	Tiltak/behandling
	Komplikasjoner3,5,7
	Emneord
	Litteratur
	Uterusruptur
	Anbefalinger for dem med tidligere keisersnitt
	Søkestrategi
	Definisjon1
	Forekomst
	Etiologi
	Risikofaktorer1-12
	Klinikk/diagnostikk
	Overvåkning ved fødsel etter tidligere keisersnitt
	Tiltak/behandling
	Komplikasjoner
	Litteratur
	Uterusinversjon
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjon
	Typer
	Insidens
	Etiologi og risikofaktorer
	Diagnose
	Tiltak/behandling
	Komplikasjoner
	Emneord
	Litteratur

	Depresjoner i svangerskapet og ammeperioden
	Anbefalinger
	Litteratursøk
	Definisjon
	Forekomst og epidemiologi
	Etiologi/symptomer
	Risikofaktorer
	Konsekvenser
	Diagnostikk
	Behandling
	Antidepressiva
	Oppfølging
	Amming og antidepressiva
	Pasientinformasjon
	Emneord
	Litteratur

	Hjertesykdom og graviditet/fødsel
	Generelle anbefalinger
	Litteratursøk
	Forekomst
	Tverrfaglig team
	Prekonsepsjonell veiledning
	Risikoinndeling Lav risiko (mortalitet < 1 %)
	Moderat risiko (mortalitet 1-10 %)
	Høy risiko (mortalitet > 10 %)
	Kardiologisk utredning
	Oppfølging i svangerskapet
	Prenatal ultralydscreening
	Fødselsplan
	Fødested
	Forløsningsmetode
	Overvåkning/tiltak under fødsel
	Endokardittprofylakse
	Anestesi til hjertesyke
	Postoperativ overvåking
	Anbefalinger til spesifikke tilstander Medfødt hjertefeil
	Pulmonal hypertensjon
	Aortapatologi
	Klaffefeil
	Koronarsykdom
	Kardiomyopatier
	Hjertesvikt
	Arytmier
	Hjertetransplanterte
	Litteratur

	Intrauterin fosterdød
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjoner
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Utredning
	Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
	Litteratur

	Cervixmodning/induksjon av fødsel
	Litteratursøk
	Definisjoner og teori
	Induksjon av fødsel
	Cervixmodning
	Teorien bak cervixmodning

	Epidemiologi
	Indikasjoner og kontraindikasjoner
	Indikasjoner
	Kontraindikasjoner

	Pasientinformasjon
	Journalnotat
	Modning av cervix Metoder
	Alternativer
	Mekanisk tøyning av cervix/”stripping”/hinneløsning (Evidensnivå I)
	Komplikasjoner
	Bruk av ballongkateter i cervix, f.eks latex Foleykateter 18-22 Ch (BARD®) eller Cervical Ripening Balloon (Cook®) (Sterk anbefaling)
	Komplikasjoner
	Følgende muligheter foreligger etter ballonginnleggelse (24-36 timer)

	Induksjon med prostaglandin (Sterk anbefaling)
	Komplikasjoner
	Andre alternativer
	Oksytocin intravenøst
	Komplikasjoner

	Overvåkning (gjelder både ved bruk av oksytocin og PGE)
	Komplikasjoner
	Behandling

	Induksjon ved senabort/intrauterin fosterdød
	Kilder

	Stimulering av rier
	Anbefalinger
	Litteratursøk
	Definisjon
	Fødselens stadier
	Partogram
	Langsom framgang
	Første stadium
	Andre stadium
	Årsaker til langsom framgang av fødselen
	Tiltak ved langsom framgang i fødselen
	To spesielle håndteringer av fødselshjelp
	Dosering av oksytocin
	Litteratur

	Overtidig svangerskap
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjon
	Forekomst
	Andelen overtidige svangerskap influeres av flere faktorer
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Oppfølging/behandling
	Induksjon av fødsel anbefales ved
	Komplikasjoner
	Litteratur

	Smertelindring
	Steriltvannspapler Definisjon
	Forekomst
	Effekt
	Etiologi
	Risikofaktorer
	Komplikasjoner
	Teknikk
	Anbefaling
	Varme bad Definisjon
	Effekt
	Risikofaktorer ved bad
	Anbefalinger
	Transkutan nervestimulering (TENS) Definisjon
	Effekt
	Risikofaktorer
	Anbefalinger
	Akupunktur Definisjon
	Effekt
	Risikofaktorer
	Anbefalinger
	Lystgass Definisjon
	Effekt
	Risikofaktorer
	Anbefalinger
	Systemiske opioider Definisjon
	Effekt
	Risikofaktorer
	Anbefalinger
	Regional analgesi - epidural Definisjon
	Effekt
	Risikofaktorer
	Anbefalinger
	Regional analgesi - kombinert spinal/epidural (KSE) Definisjon
	Effekt
	Risikofaktorer
	Anbefalinger
	Regional analgesi - spinal Definisjon
	Effekt
	Anbefalinger
	Regionalanalgesi - paracervikalt blokk (PCB) Definisjon
	Effekt
	Risikofaktorer
	Anbefalinger
	Regionalanalgesi - pudendalanalgesi Definisjon
	Effekt
	Risikofaktorer
	Anbefalinger
	Lokalanalgesi - infiltrasjonsanalgesi Definisjon
	Risikofaktorer
	Anbefalinger
	Litteratur

	Seteleie
	Anbefaling
	Litteratursøk
	Definisjon seteleie
	Forekomst
	Undersøkelse før fødsel1-3,5,11
	Betingelser for vaginal fødsel1-6,12-17
	Krav til fødeinstitusjon1-6
	Fødselsforløpet1-3,5,6
	Forløsningen1-6
	Seteleietyper18 Rent seteleie
	Enkelt/dobbelt sete-fotleie
	Enkelt/dobbelt fotleie
	Enkelt/dobbelt kneleie
	Ytre vending ved seteleie Definisjon på ytre vending
	Indikasjon
	Kontraindikasjoner
	Tiltak før prosedyren
	Tiltak ved vendingsforsøk
	Vendingsforsøket avbrytes
	Etter vendingsforsøk
	Komplikasjoner ved vendingsforsøk
	Emneord/søkeord
	Vurderinger
	Litteratur

	Tvillinger
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjoner
	Genetikk
	Placenta
	Forekomst
	Diagnose
	Risikofaktorer. Komplikasjoner
	Mor2
	Fostre/barn
	Svangerskapet Kontroll2,5
	Forhindre preterm fødsel
	Komplisert tvillingsvangerskap
	Alvorlig veksthemming hos den ene tvilling (III-IV)
	En av tvillingene dør intrauterint (III-IV)
	Tvilling-tvilling-transfusjonssyndrom (TTTS)17
	Monoamniotiske tvillinger18
	Fødsel, forløsning av tvillinger19,20
	Barseltid
	Emneord
	Litteratur

	Forløsning med tang eller vakuum
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Indikasjon
	Forutsetninger
	Klassifikasjon
	Tangmodeller
	Vakuumekstraktor
	Utførelse
	Komplikasjoner
	Oppfølging
	Litteratur

	Keisersnitt
	Anbefalinger og forslag
	Søkestrategi
	Definisjoner
	Forekomst/epidemiologi
	Risikofaktorer
	Indikasjoner
	Oppfølging/behandling
	Komplikasjoner Korttidskomplikasjoner
	Langtidskomplikasjoner
	Komplikasjoner for barnet
	Pasientinformasjon
	Litteratur

	Skulderdystoci
	Anbefalinger
	Søkestrategier
	Definisjoner
	Forekomst/epidemilogi
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer Før fødsel
	Under fødsel
	Differensialdiagnostikk
	Tiltak/behandling Tiltakene bygger på tre hovedprinsipp
	Komplikasjoner
	Litteratur

	Perinealruptur
	Anbefalinger
	Litteratursøk
	Definisjoner
	Forekomst/epidemiologi
	Forebygging av perinealruptur ved fødsel Anbefalinger
	Tiltak
	Risikofaktorer
	Maternelle
	Føtale
	Obstetriske
	Diagnostikk
	Behandling Perinealruptur grad 1 og 2
	Perinealruptur grad 3 og 426-32
	Postoperativ behandling
	Oppfølging
	Komplikasjoner
	Rådgiving vedrørende neste fødsel
	Pasientinformasjon
	Emneord
	Litteratur
	Vedlegg 1
	Vedlegg 2
	Hvorfor er endetarmens lukkemuskel skadet?
	Hva er endetarmens lukkemuskel?
	Hvordan repareres en skade av lukkemuskelen?
	Hvor lenge har man smerter etter fødselen?
	Hygiene
	Amming
	Gode råd om avføring den første tiden etter fødselen
	Luft fra tarmen
	Når skal jeg ta kontakt med lege eller sykehuset?
	Gode råd om sårtilheling den første tiden
	Blir jeg normal igjen?
	Fysioterapi og gode råd om gjenopptrening
	Bekkenbunnstrening etter fødsel
	Sex etter fødsel
	Kontroll etter skade av endetarmens lukkemuskel

	Postpartumblødning (PPB)
	Placenta
	Sammendrag anbefalinger
	Anbefaler (Nivå II)
	Søkestrategi
	Informasjon om de ulike diagnosekategoriene1 1. Normal placenta i henhold til gestasjonsalder
	2. Placenta med chorioamnionitt
	3. Placenta med villitt og intervillositt
	4. Placenta med maternelle sirkulasjonsforstyrrelser (decidual vaskulopati/maternell karpatologi)
	5. Placenta med føtale sirkulasjonsforstyrrelser (føtal vaskulopati/føtal karpatologi)
	6. Placenta med forsinket villøs modning
	7. Placenta med funn forenelig med genaberrasjon
	8. Placenta med implantasjonsfeil
	9. Placenta med annen patologi/andre lesjoner
	Undersøkelsesmetoder
	Når bør man sende placenta til patologisk anatomisk undersøkelse?
	Når bør man gjøre mikrobiologisk undersøkelse av placenta etter en fødsel?
	Litteratur

	Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjon
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Beredskap og utstyr
	Oppfølging/behandling
	Viktige momenter i resuscitering av nyfødte
	Luftveier
	Suging
	Mekonium
	Ventilering
	Sirkulasjon
	Medikamenter
	Litteratur

	Barselpleie - anemi etter fødsel
	Anbefalinger
	Ved Hb <10 g/dl anbefales peroralt jerntilskudd (IV, III).
	Søkestrategi
	Definisjon
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Oppfølging/behandling
	Dosering
	Dosering
	Kontraindikasjoner
	Komplikasjoner
	Emneord
	Litteratur

	Barselpleie - urinretensjon etter fødsel
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjon
	Forekomst
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Oppfølging/behandling Under fødsel
	Etter fødsel
	Flytskjema for oppfølging1,2,4 (III, IV)
	Komplikasjoner
	Emneord
	Litteratur

	Amming/laktasjon/ morsmelkproduksjon
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjoner
	Forekomst
	Bakgrunn
	Økt risiko for somatiske helseproblemer uten morsmelkernæring/amming (i tabell:)
	Komplikasjoner
	Mastitt
	Abscess
	Kilder til videre informasjon
	Litteratur

	Lovbestemte meldinger
	Melding om fødsel Fødsel meldes til Folkeregistermyndigheten og eventuelt også bidragsfogden (NAV)
	Fødsel og svangerskapsavbrudd skal meldes til Folkehelseinstituttet ved Medisinsk fødselsregister (MFR)
	Melding om betydelig personskade og hendelse som kunne ført til betydelig personskade
	Melding om alvorlig hendelse
	Melding om dødsfall
	Melding om rus i svangerskapet
	Melding om omsorgssvikt
	Melding om kreft
	Melding om forhold som kan medføre fare for pasienter
	Melding om bivirkning av legemiddel
	Melding om svikt i medisinsk utstyr og elektromedisinsk utstyr
	Melding om alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser hos blodmottakere
	Melding om alvorlige bivirkninger og alvorlige uønskede hendelser som skjer ved uttak, testing, prosessering, oppbevaring og distribusjon som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten til celler og vev
	Melding om smittsomme sykdommer
	Melding om uønsket medisinsk hendelse innen forskning
	Litteratur

	Utgåtte kapitler
	Preterm vannavgang (PPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM)
	Anbefalinger
	Søkestrategi
	Definisjoner
	Forekomst
	Etiologi/patogenese/risikofaktorer (IIb)
	Diagnostikk/undersøkelse
	Oppfølging/behandling ved pPROM
	Behandling ved pPROM
	pRPOM hos kvinner med cervical cerclage (IV)
	Amnioninfusjon17 (Ia)
	F.o.m. uke 340 t.o.m uke 366
	Ved mistanke om chorioamnionitt
	PROM, vannavgang f.o.m. 370
	Forløsning
	Induksjon umiddelbart etter PROM anbefales ved følgende tilstander
	Ved mistanke om chorioamnionitt
	Komplikasjoner
	Emneord
	Kilder
	Truende for tidlig fødsel (utgått 2018)
	Anbefalinger Anbefaler: Steroidbehandling for å redusere morbiditet og mortalitet
	Anbefaler: Tokolyse for steroideffekt og transport til riktig nivå
	Anbefaler: Progesteronbehandling til kvinner med risiko
	Foreslår: Cerclage etter individuell vurdering ved høy risiko
	Foreslår ikke: Rutinemessig magnesiumsulfat ved truende for tidlig fødsel
	Anbefaler ikke: Sengeleie ved truende for tidlig fødsel
	Søkestrategi
	Definisjoner
	I dette kapittelet bruker vi en behandlingsmessig avgrensing av truende for tidlig fødsel
	Forekomst/epidemiologi
	Etiologi/patogenese
	Risikofaktorer
	Diagnostikk
	Tiltak/behandling/forløp/oppfølging
	Steroidbehandling
	Fremgangsmåte
	Bivirkninger
	Tokolyse
	Kontraindikasjoner
	Behandlingsalternativer
	Annen behandling
	Oppfølging av kvinner med høy risiko
	Emneord
	Litteratur
	Intrauterin veksthemming
	Anbefalinger
	Definisjoner
	Forekomst
	Etiologi og risikofaktorer IUGR
	Komplikasjoner
	Diagnostikk, oppfølging, behandling og profylakse Diagnostikk
	Absolutte forløsningsindikasjoner ved IUGR
	Forløsningsmetode
	Gjentagelsesrisiko og profylakse
	Litteratur
	Cervixmodning/induksjon av fødsel
	Litteratursøk
	Definisjoner og teori
	Induksjon av fødsel
	Cervixmodning
	Teorien bak cervixmodning

	Epidemiologi
	Indikasjoner og kontraindikasjoner
	Indikasjoner
	Kontraindikasjoner

	Pasientinformasjon
	Journalnotat
	Modning av cervix Metoder
	Alternativer
	Mekanisk tøyning av cervix/”stripping”/hinneløsning (Evidensnivå I)
	Komplikasjoner
	Bruk av ballongkateter i cervix, f.eks latex Foleykateter 18-22 Ch (BARD®) eller Cervical Ripening Balloon (Cook®) (Sterk anbefaling)
	Komplikasjoner
	Følgende muligheter foreligger etter ballonginnleggelse (24-36 timer)

	Induksjon med prostaglandin (Sterk anbefaling)
	Komplikasjoner
	Andre alternativer
	Oksytocin intravenøst
	Komplikasjoner

	Overvåkning (gjelder både ved bruk av oksytocin og PGE)
	Komplikasjoner
	Behandling

	Induksjon ved senabort/intrauterin fosterdød
	Kilder
	Postpartumblødning (PPB)
	Behandling Primærprofylakse(1;2)
	Medikamentell behandling ved alvorlig postpartumblødning2
	Behandling ved pågående blødning
	Ved fortsatt pågående blødning FLYTTES PASIENTEN TIL OPERASJONSSTUEN
	Transfusjon
	Behandlingsmål for resusitering13
	Forekomst
	Etiologi15
	Risikofaktorer15
	Diagnostikk
	Table 216
	Spesielle tiltak ved kjent placenta accreta, increta eller percreta17
	Komplikasjoner Uttalt anemi med kliniske symptomer
	Pasientinformasjon
	Gjentagelsesrisiko18
	Emneord
	Litteratur


