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Obstetrik i Göteborg

3 förlossningsavdelningar
>10 000 förlossningar
>300 Barnmorskor
40 Läkare 



Normal förlossning
Graviditetsvecka 37+0 – 41+6? 
Spontan förlossningsstart  
Enkelbörd
Huvudbjudning
Ej instrumentell förlossning/sectio
Friskt barn och välmående mor efteråt



Andra sätt att klassificera
Förstföderska   - Omföderska
Omföderska med vaginal förl   - Omföderska med 

kejsarsnitt
Spontan förlossningsstart   - Induktion
Riskgraviditet / Riskförlossning
Robson-klassificering



Robson-klassificeringen
Förstföderska med spontan förlossningsstart   
Sectiofrekvens 6 -7% snitt
Omföderska , tidigare vaginalförlöst 
Sectiofrekvens 1-2 % snitt 

Induktioner:  Förstföderskor    20-25 % snitt
Omföderskor       5 % snitt



Riskbedömning när aktiv 
förlossning

Lågrisk
Medelrisk
Högrisk



Utmaningar 
• Högt BMI – ett växande problem    

Överviktig mamma –stort barn
Ökad risk intrauterin fosterdöd
Ökad risk hypertoni/preeklampsi, diabetes
Svårare fosterövervaka
Ökad risk förlossningsinduktion
Ökad risk stora blödningar, tromboembolism, op-komplikationer

• Äldre förstföderskor
• Oro 
• Språksvårigheter
• Komplikationer sfinkterrupturer, stora blödningar



Hur startar förlossnigen?
Vi vet inte säkert!

Komplicerat samspel mellan uteruskontraktioner och  
bindvävsnedbrytning



Balansen mellan progesteron och östrogen

Oxytocin – central roll

Barnet/placenta påverkar förloppet via steroid-
oxytocin- och prostaglandinproduktion



Förlossningen

• Latensfas

• Aktiv fas Öppningsskedet
Utdrivingsskedet 
Efterbördsskedet

Studier från 70-talet: Friedman                    



Hur blir förlossningen?
• Power
• Passage
• Passenger
• Psyke



Power
Värkarnas effektivitet

Möjligheter att påverka
Amniotomi
Värkstimulering med oxytocin



Dystoci  Värksvaghet
8-12% 
Riskfaktorer

Förstföderska
Stort barn
Äldre mor (>35 år) 
Vattenavgång utan värkar
Kort mor (<150 cm)
Riskgravidtet
EDA??  NEJ men de värksvaga med 
långdraget förlopp har nästan alltid
EDA         







Passage
Bäckenform Bäckenstorlek Mjukdelar
Disproportion



Passenger
Barnets storlek
Bjudning
Huvudets hållning: Flexion/deflexion

Framstupa/vidöppet



Vidöppet läge 10 % i början av förlossningen

2/3 roterar till framstupa





Huvudets läge – flexion/deflexion
• Pannbjudning 1/2000    Ansiktsbjudning 1/500





Psyke
Kontinuerligt stöd
Mindre behov av smärtlindring
Mindre risk för instrumentell  
förlossning/sectio
Färre barn med Apgar Score < 7 vid    5 minuter



Postpartumblödning
Atoni 
Placentaretention
Ruptur i förlossningskanalen
Koagulationsrubbning ( oftast sekundär till stor 
blödning)



Vad är normal blödning 
vid förlossning?

Definition WHO < 500 ml

3, 5% > 1000 ml vid Vaginal förlossning 
8%                             VE
13%                     Sectio



Placentaretention
1-2% > 30 minuter 

Riskfaktorer: Värksvaghet
Induktion
Flerbörd/ stort barn
Tidigare placentaretention



Perinealbristningar
• Stort arbete i hela landet för att förbättra vården 

gällande bristningar i underlivet i samband med 
förlossning

• www.backenbottenutbildning.se



Graviditetsregistret
• Alla

• Förstföderskor



Fosterövervakning
• Förlossningssituationen med värkar och försämrat 

blodflöde över moderkakan är en risksituation för 
barnet. 

• Barn som drabbas av syrebrist vid förlossning löper 
risk för bestående skador

• Utdrivningsskedet kritiskt – när krystningen pålagras



CTG
• Det vi har! 
• Ospecifikt
• Infördes på 70-talet utan föregående studier



CTG









Skalpprov

Skalp-pH  under förlossning  > 7,20
Laktat                                      > 6,3



CP-skador
Man har inte kunnat visa att antalet CP-skadade 

barn minskar

Endast 10% av CP-skador är relaterade till 
förlossningen (Jacobsson / Hagberg 2004)



• 8 % av alla nyfödda (inklusive för tidigt födda) 
behöver hjälp att etablera egenanding vid födseln

• 2/1000 får hjärnfunktionspåverkan,  HIE
• 6/10 000 bestående funktionsnedsättning



Rutin i Göteborg idag
Antenatalt CTG: Riskgrupper som tex diabetes eller 
misstänkt tillväxthämning
Intagnings-CTG: Alla som söker förlossningen för värkar

Intermittent CTG: Lågriskförlossning
Kontinuerligt CTG: Riskförlossningar



Hur vet vi om ett barn skadats vid 
förlossning?

• Apgar Score
• Navelsträngsprover 
• Behov av inläggning på Neonatal



Patiententfall
30-årig kvinna. 2-gravida, 1-para med komplicerat 
kejsarsnitt 2017. Adherenser efter tidigare app-
abscess. 
Snittades när hon varit fullvidgad i 6-7 timmar. 
Komplikation i form av blåsskada.

Nu planering, hon vill föda vaginalt.





Inkommer nu med värkar i graviditetsvecka 37+2
Cervix öppen 8 cm







Tack!!


