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1917 kom första mödramortalitetsrapporten från Aberdeen. Sedan 
1952 har regelbundna 3 års rapporter kommit och sedan 1985 
omfattas hela storbrittannien.

2009 inkluderades även irland som ingår i senaste rapporten. 

Utöver insamling görs en strukturerad analys som sammanfattas i 
tydliga medicinska råd – key points – learning lessons. Fokus har 
flyttats mot att beskriva Why mothers die mot Saving mothers lives
och rapporterna har bytt namn från Confidential enquires into
maternal death Confidential enquires into maternal and child
health Mothers and babies reducing risk through audits and 
confidential enquiries across the UK 

Nytt för i år är att man också undersöker svår sepsis hos vissa 
överlevande mammor, Årliga rapporter kommer med utvalda teman  
Tema är utvalda  dödsorsaker som specialgranskas med mål att 
under en 3 års period kommer samtliga vanligaste dödsorsaker 
genomgås. 2015: (2011-13) Psykiatri, tromboser, maligniteter / 
2016 (2012-14 ) hjärtsjukdomar, preeklampsi och eklampsi  död i 



tidig gaviditet

Mortaliteten har sjunkit från 90 /100000 födande 1952 till 10 år 
2012 och en stor andel av denna minskning beror på minskad 
anestesirelaterad död 
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Suicid klassificeras nu som direkt kopplad till graviditet 
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Senaste rapporten omfattar 240 dödsfall -10% sk ” coincidental ”  214 varav 69 
Direkta: = dirket orsakade av graviditet och förlossning hos tidigare frisk 
mamma (Trombos, blödning, genital Sepsis,  Preeklampsi, AFE

2/3 =145 st var Indirekta vilket innebär att mamman hade en sjukdom som 
förvärrades under/av graviditet och förlossning : Hjärtsjukdom, Sepsis, 
Influensa, Epilepsi, Stroke, Suicid, Cancer, Diabetes 

Översta kurvan beskriver frekvens av både direkta och indirekta dödsfall. 
Understa kurvan visar att direkta dödsfall har mer än halverats sedan 2003 
medan Den streckade kurvan i mitten beskriver indirekta dödsfall med 
oförändrad frekvens . Dessa är en utmaning framöver! 



Vanligaste dödsorsaker (x-axeln) med frekvens /100000 på y-axeln,  Mörklila 
staplar är indirekta och direkta dödsorsaker är ljuslila. Jag har ringat in viktiga 
direkta som brukar dominera

Vanligast är hjärtsjd vilket brukar dominera indirekt MM. 

Suicid är numer ”direkt” orsak 

AFLP ingår i PE 

Genital trauma ingår i blödningar

Among the 49 women who died from a cardiac condition in 2011-13, 12 (25%) 
were classified as Sudden Adult Death Syndrome (SADS), 10 (20%) had
an aortic dissection, 10 (20%) had an acute coronary syndrome, 6 
women (12%) died from a cardiomyopathy and 11 (22%) had other
cardiac Specialgranskas nästa år 

”övriga indirekta” som innefattar bl a ”övrig sepsis” utom genital sepsis som är 
en egen direkt grupp- ljuslila del av sepsisstapeln. Perioden 2009-11 
omfattade H1N1 influensa epidemin som ingick s i övriga indirekta sepsis 
stapeln. Hjärtsjukdomar och neurologiska sjukdomar är andra indirekt 
dominerande orsaker

Ljuslila är direkta orsaker som i denna rapport liksom förra året domineras av 
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Tromboser, Sedan hittar vi, AFE, blödningar och preeklampsi. Anestesi död 
och PE  är numer låg. 
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Genital sepsis som dominerade 06-08 och högt 09-11 har  signinfikant minskat 

Preeklampsi som har tillhört Ledande orsaker till maternell död har aldrig varit 
så låg sedan 1952  

Trombos och embolism var vanligaste direkta dödsorsaken senaste perioden. 
Direkta maternell död har mer än halverats under senaste 10 årsperioden

There was a decrease in the number of deaths

due to genital tract sepsis in 2011-13 (rolling rates

shown in Figure 2.4 and table 2.3), consistent

with the observed trend in the 2010-12 triennium.

Genital tract sepsis has decreased by threequarters

between 2006-8 and 2011-13 (RR=0.26,

95% CI=0.10 to 0.61), although the trend over time

was not statistically significant, p=0.08. Maternal

deaths due to genital tract sepsis are considered

‘direct’ deaths; 



För att kunna  jämföra med tidigare rapporter sammanställs i 3-årsintervall. 
(2009-11 eller 2010-12) 
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Direkta dödsfall : Trombos dominerar igen, Genital sepsis 20 st - har minskat 
signifikant, blödning, preeklampsi , AFE och anestesi 

Indirekta dödsfall : övriga dödsfall inkluderande sepsis och influensa, 
hjärtsjukdom, Epilepsi, Stroke, Suicid, Cancer, diabetes

Ett nyckelbudskap är ”think sepsis!”, c:a  ¼ av dödsfallen hade infektion / 
sepsis.(83 st /321) Motsvarar 2,04 /100000 födande

1/11 (36) hade influensa och 50% var undvikbar om mammorna hade fått 
vaccin som fanns tillgängligt

Mödravård i UK måste förbättras - 2/3 av de som dog fick inte rekommenderad 
nivå av mödravård under graviditeten 
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I högre grad violent suicides

Högst risk pp
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Two women with risk factors for venous thromboembolism died from 
thrombosis in the first trimester having presented to the emergency
department, one with leg pain and one with chest symptoms, and found to
have

D dimers over 20 fold higher than the upper limit of normal. In both women the 
result was erroneously attributed to pregnancy. A negative leg Doppler was
assumed to exclude a DVT despite clinical suspicion and a very

high D dimer. Further presentations to the GP with leg pain did not prompt a 
re-evaluation of the possibility of DVT. When a DVT was finally diagnosed an 
inadequate treatment dose of low molecular weight heparin was prescribed. 
In one woman, referred by the GP with suspected pulmonary embolism, a 
diagnosis of chest infection was made despite a clear chest examination 
and the very abnormal D dimer. A chest x-ray was not performed with a 
comment that unless necessary it should be withheld because of the 
pregnancy. The obstetric team were not informed despite the GP having
alerted them to the woman’s referral and the suspected diagnosis.
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En kvinna med plan för lågmolekylärt heparin  dog i efter PP 
blödning och uppehåll i behandling

Kvinna med kramper och HV – disgnostiserades felaktigt som 
preeklampsi Förra rapporten feldiagnos PDPH 
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I högre grad violent suicides

Högst risk pp
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Ångest, 



21



22



23



24



PE : 14 st (2 st 12-14) 1/14 som dog fick good care ! 
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Övre kurvan beskriver maternell anestesirelaterad död mellan 70 talet till 
millenieskiftet och den nedre grafen beskriver minskad användning av generell 
anestesi 
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