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Fosterövervakning 
 
Berörda enheter 
Förlossnings- och BB-avdelningarna samt SMVC-mottagningarna i Region 

Norrbotten. 

Syfte 
Målsättningen med fosterövervakning är att upptäcka hypoxi så att åtgärder 

kan vidtas för att förhindra fosterasfyxi. 

CTG-tolkning 
Flertalet CTG-registreringar bedöms primärt av ansvarig barnmorska.  

Om CTG-kurvan avviker från det normala skall ansvarig läkare kontaktas. 

Barnmorskan dokumenterar sin bedömning av CTG-registreringen, samt om 

läkare kontaktats, i Partus och Milou.  

När läkare har kontaktats dokumenterar vederbörande också i Partus och 

Milou. 

Vid alla CTG-registreringar ska samtidig värkregistrering genomföras. Den 

som utför registreringen ska säkerställa att kurvan, i de fall den finns på pap-

per, är ordentligt märkt med moderns personnummer, namn, korrekt datum 

och klockslag. 

 

Antenatalt CTG 
 

Klassificering av antenatalt CTG 

 

Utförande antenatalt CTG 
Om Sonicaid FM800 med automatisk tolkning finns tillgänglig ska den an-

vändas. 

Återkommande decelerationer skall normalt inte förekomma antenatalt.  
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Patienter med komplicerad graviditet som vårdas på fetal indikation (till-

växthämning, oligohydramnios, påverkat navelsträngsblodflöde etc.) över-

vakas med CTG enligt läkarordination. CTG skall bedömas av läkare.  

Läkare ska också kontaktas vid alla former av svårbedömda och ovanliga 

registreringar. 

Intrapartalt CTG 
 
Klassificering av intrapartalt CTG 

 

Intagningstest 
Utförs snarast efter ankomst.   

Auskultera med tratt. 

Kontrollera moderns puls. Använd om möjligt pulsoximeter. 

CTG registrering görs under 20 – 30 minuter. Bedöms enligt nationell klassi-

fikation ovan. 

 

Öppningsskedet 
Det är viktigt att vi inte använder mer CTG registrering än nödvändigt och 

på så sätt hindrar kvinnan från att vara uppe och röra på sig. 

Vid normal (grön) intagningstest rekommenderas intermittent CTG-

registrering under öppningsskedet.  

Fosterljuden registreras då med CTG under 20 – 30 minuter med 2 timmars 

intervaller. Däremellan auskulteras fosterljuden var 15:e – 30:e minut. 

Kontroll av värkstatus 1g/timme.  

Om det föreligger särskilda riskfaktorer eller om CTG bedöms som avvi-

kande/patologisk övervakas fostret med kontinuerlig CTG. 
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Utdrivningsskedet 
Under utdrivningsskedet registreras fosterljuden kontinuerligt via skalpelek-

trod eller bra yttre registrering. 

Under utdrivningsskedet uppträder ofta djupa, tidiga eller variabla, decele-

rationer.  

Om variabiliteten är normal, basalfrekvensen överstiger 100 slag/min och 

decelerationernas duration inte överstiger 60 sekunder kan dessa förändring-

ar accepteras i 20 – 30 min innan jourhavande läkare kontaktas. 

 

Åtgärder vid fosterpåverkan 
Om möjligt skall orsaken till fosterpåverkan elimineras. Exempel på åtgärder 

kan vara: 

 Lägg modern på vänster sida 

 Sätt venös infart, behandla blodtrycksfall och/eller hypovolemi 

 Avbryt oxytocininfusion, ge vid behov tokolytika 

 Överväg skalpprovtagning (se nedan) 

 Avsluta förlossningen om risken för fostret bedöms som stor trots 

vidtagna åtgärder 

 

Under krystningsskedet, som är en högrisksituation för fostret, rekommende-

ras omedelbar instrumentell vaginal förlossning eller kejsarsnitt, om inte 

spontan förlossning kan förväntas inom 5-10 min. 

Vid tveksamhet om CTG är avvikande eller patologiskt rekommenderas 

handläggning som vid patologi. 

Om CTG försämras snabbt, t.ex. bestående bradykardi eller tillkomst av 

ytterligare avvikande faktorer bör intervention ske. 

Vid feber hos modern ökar fostrets asfyxikänslighet. Förutom antipy-

retika (och ev. antibiotika) rekommenderas att tröskeln för intervention 

sänks. 

 
Skalpprovtagning 

 Övervägs när CTG är svårtolkad eller patologisk  

 Vid normalt laktat bör förnyad provtagning ske efter 20 – 30 minuter 

om inte CTG har normaliserats (eller barnet fötts) 

 

Under utdrivningskedet måste man vidta åtgärder snabbt och det är då oftast 

bättre att förlösa än att lägga dyrbar tid på skalpprovtagning. 

Vid alla förlossningar ska navelsträngsprov tas från både artär och ven för 

bestämning av pH och blodgaser. 

 

Referenser 
Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Svenska barnmorskeförbun-

det, Svenska neonatalföreningen. CTG-utbildning [Internet]. Hämtad från 

http://ctgutbildning.se/index.php  
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