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Bakgrund 

Förlossningsinduktion görs när fortsättande av graviditet utgör en risk för den gravida 

kvinnan och/eller fostret och när kontraindikationer saknas för vaginal förlossning. Jämfört 

med vid spontan förlossningsstart finns kända risker med induktion, framförallt en kraftig 

riskökning för akut sectio (1). Flera studier talar för att antalet induktioner ökat kraftigt på 

senare år (2). Sedan 1994 har andelen vaginala förlossningar som startar med induktion 

ökat från ca 8 till 12 % i Sverige (3). Flertalet metoder finns för förlossningsinduktion, såväl 

medicinska (lokalt prostaglandin, lokalt dinoproston, oxytocininfusion) som mekaniska 

(ballongkateter(BARD), amniotomi). Val av metod beror till stor del på aktuellt cervixstatus.  

 

Att unga kvinnors tilltagande övervikt är ett växande problem inom obstetriken är väl känt 

och studerat (4). Andelen kvinnor med övervikt eller fetma (BMI 25 eller mer) vid 

inskrivningen vid mödrahälsovården i Sverige har ökat från 25 procent 1992 till nästan 37 

procent 2009 (3). Obesa har ökad risk för en mängd negativa händelser under graviditet och 

förlossning, såsom sectio, instrumentell förlossning, postpartumblödning, feber, ökat behov 

av vård på intensivvårdsavdelning samt ökad morbiditet och mortalitet för barnet (5, 6). 

Tidigare studier har visat bland annat att bland överburna kvinnor finns en ökad risk för akut 

sectio hos obesa jämfört med normalviktiga patienter efter induktion (7). Det finns också visat 

att vid induktion med Prostaglandin har obesa längre förlossningsförlopp, högre behov av 

oxytocininfusion (fler patienter behöver oxytocin samt i högre doser) samt ökad risk för akut 

sectio jämfört med normalviktiga kvinnor (8). Eftersom läkemedel för induktion används i 

doser som är utprövade på normalviktiga kvinnor är det osäkert om dessa läkemedel har 

samma effekt på obesa kvinnor. Skillnader i förlossningsutfall beroende på val av 

induktionsmetod hos obesa jämfört med normal- och överviktiga är dock mindre studerat.  

 

Att i så stor utsträckning som möjligt kunna optimera förutsättningarna för att öka andelen 

lyckade induktioner (det vill säga induktioner som resulterar i vaginalförlossning) av 

överviktiga och obesa har stor klinisk betydelse, dels för att minska risken för komplikationer 

hos den enskilda patienten, men också av ekonomiska skäl. Ett komplikationsfritt kejsarsnitt 

är drygt tio gånger dyrare än en normal vaginalförlossning.  

  

Syfte 

Att studera skillnader i resultat vad gäller förlossningssätt vid induktion av obesa patienter 

(BMI = eller mer än 30) jämfört med normalviktiga (BMI 18,5-24,9) och överviktiga 

patienter (BMI 25,0-29,9), uppdelat på indikation för induktion och induktionsmetod.  

 

Frågeställning 

Misslyckas induktioner (värkarbetet kommer ej igång varför patienten förlöses med sectio) 

oftare hos överviktiga eller obesa jämfört med normalviktiga patienter? 

Finns skillnader beroende på metod? 

 

 



Metod 

Retrospektiv studie. Planerar att gå igenom patientjournaler/förlossningsjournaler (i 

obstetriska journalsystemet Partus) från 2010, från förlossningskliniken vid Sunderby 

sjukhus. 2010 föddes 1951 barn vid totalt 1924 förlossningar, varav 252 var induktioner.  

Inkludera patienter som inducerats (med följande diagnoskoder: O61.0, O61.0A, O61.0B, 

O61.0X, O61.1, O61.1A, O61.1B, O61.1X, O61.8, O61.9, O75.6B). 

Exklusionskriterier är duplex, intrauterin fosterdöd, sätesändläge samt graviditetslängd 

kortare än 35+0 veckor vid induktionsstart.  

 

Variabler att registrera från patientjournal: 

 

Ålder  patientens ålder vid förlossning (år) 

Graviditetslängd vid induktion (dagar) 

Graviditetslängd vid partus (dagar) 

Vikt 1   inskrivningsvikt (kg) 

Vikt 2  vikt v. 37 (om det saknas, vikt v 36+0-38+6) (kg) 

Längd  (m) 

Paritet  0-para/antal vaginala förlossningar (x-para) 

Tidigare sectio (ja/nej) 

Tidigare vaginalförlossning(ja/nej) 

Bishop score/cervixstatus (1-10poäng) 

Apgar 1 min  (0-10 poäng) 

Apgar 5 min  (0-10 poäng) 

Apgar 10 min (0-10 poäng)  

Ph navelsträngsprov (arteriellt) 

Ph navelsträngsprov (venöst) 

Induktionsorsak  överburenhet, vattenavgång utan värkar, preeklampsi, diabetes, 

fosterindikation (SGA (small for gestational age)/tillväxthämning, 

oligohydramnion, avvikande CTG/flöde), humanitärt skäl, övrigt 

Induktionsmetod ange metod 

Förlossningssätt  vaginal (normal)förlossning, instrumentell vaginalförlossning, 

sectio  

 

Utifrån ovanstående variabler ska de viktigaste effektmåtten tas fram och/eller 

beräknas:  

BMI  beräknas utifrån vikt 1 och längd 

Induktionsmetod medicinsk eller mekanisk 

Förlossningssätt vaginal (normal eller instrumentell) förlossning eller sectio 

 

Datakällor/Plan för bearbetning och analys 

Använda Microsoft Excel för införandet av uppgifter från patientjournaler. Beräkna BMI 

utifrån patientens inskrivningsvikt. Dela upp patienterna i tre grupper; normalviktiga (BMI 

18,5-24,9), överviktiga (BMI 25,0 till 29,9), obesa (BMI >30). Därefter jämföra grupperna för 

att se att de är jämförbara exempelvis avseende ålder, tidigare förlossningar, tidigare sectio, 

graviditetslängd, induktionsorsak, cervixstatus etc. Detta görs med hjälp av SPSS. Slutligen 

studera skillnader mellan grupperna avseende induktionsmetod och förlossningssätt med hjälp 

av tabell och diagram. 
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