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Bakgrunn: 
 
I perioden 1993-2002 var det 61074 fødsler i Akershus. Av disse har Perinatalkomitèen 
gjennomgått 221 antepartum, 19 intrapartum og 113 neonatale dødsfall.  
 
Målsetning:  
 
Målet med denne oppgaven er å vurdere om frekvensen av perinatal dødelighet i 
Akershus er sammeliknbar med resten av landet. Vi ønsker å vurdere i hvilken grad 
svangerskapsomsorgen er i stand til å fange opp svangerskap med forhøyet risiko for 
dødfødsel, spesielt med blikk på SF-mål i til IUGR.  
 
Metode: 
 
Retrospektiv gjennomgang av Perinatalkomitèens materiale for perinatalt døde.  
Informasjonen er skrevet delvis prospektivt (for eksempel helsekort for gravide) og delvis 
retrospektivt (for eksempel postmortemundersøkelser).  
 
Resultater: 
 
Insidensen av perinatale dødsfall i Akershus er 0,0058 fra 1993 til 2002. Insidensen av 
dødfødte fom 28 uke er 0,0034, ved neonatal dødelighet er insidensen 0,0024(1-10)  
 
Den hyppigste dødsårsaken for de dødfødte er morkakepatologi. Morkakesvikt er 
dødsårsak i 19,2 % av tilfellene og morkakeløsing i 14,6 % av tilfellene. Dødsårsakene er 
hos 31,3 % av dødfødte ukjent, hvorav 22,1 % uforklart og 9,2 % ikke kjent årsak. 
Infeksjon forårsaket 10 %, navlesnorskomplikasjoner 6,7 % og 
misdannelser/kromosomavvik 5 % av dødsårsakene.  
 
IUGR som svangerskapskomplikasjon ble gjenkjent i 17,0 % av de dødfødte. Ved 
utregning av individuelt justerte fødselsvektkurver viser resultatene at så mye som 42,8 
% av de dødfødte var under 2,5 percentilen for sin gestasjonsalder. 56,4 % var under 10 
percentilen. Ved prospektivt gjenkjent IUGR var spesifisiteten høy, 92,1 % hadde 
fødselsvekt under 2,5 percentilen etter individualiserte fødselsvektkurver 
 
Konklusjon: 
 
Insidensen dødfødsler i Akershus er 0,0034. I Norge er insidensen 0,0035. 31,3 % av 
dødfødslene mangler en forklarende diagnose for utfallet. 56,4 % av fostrene var under 
10 percentilen for sin gestasjonsalder ved beregning av individuelt justerte fødselskurver, 
kun 17 % av fosterne fikk gjenkjent veksthemming prospektivt. Det er et stort 
forbedringspotensiale for kartlegging av dødsårsaker og for deteksjon av IUGR i 
Akershus.  



 

1. INTRODUKSJON  
 

1.1 DEFINISJONER AV DØDFØDSLER 
 
Fosterdød deles inn i dødfødsler og aborter, og dødfødsel deles igjen inn i antepartum 
(før fødselen er i gang) og intrapartum død (under fødsel).  Verdens Helseorganisasjon 
har definert fosterdød som dødsfall før barnets fullstendige separasjon fra mor(11). Selv 
om WHO ikke direkte har definert dødfødsler definerer de perinatalperioden, og 
anbefaler i tråd med denne å bruke begrepet dødfødsel hos et barn som veier minst 500 
gram, eller hvis fødselsvekt ikke er tilgjengelig skal barnet være minst 22 gestasjonsuker 
eller lengde på minst 25 cm,(12) Før denne grensen kalles det en spontanabort.  
 
Ved å definere perinatalt liv har WHO likeledes definert hvilke neonatale dødsfall som 
skal regnes med i statistikkene(12). Etter 1, 5 og 10 minutter etter fødselen blir barnets 
tilstand bedømt etter Apgars skjema.  Da bedømmes hjertefrekvens, respirasjon, tonus, 
refleks og farge, og man skårer maks 2 poeng på hvert punkt. Selv om skillet mellom 
levendefødt og dødfødt etter WHO’s standard ikke bygger på Apgar’s score, betyr dette i 
klinisk praksis at hvis et perinatalt dødt barn får Apgar 1 ved 1, 5 eller 10 minutter, vil det 
klassifiseres som neonatalt dødt.  
 
 

1.2 EPIDEMIOLOGI AV DØDFØDSLER 
 
WHO anslår i 2005 at det på verdensbasis skjer mer enn 3 millioner dødfødsler(13). 
Tallet er usikkert fordi kun 14 % av verdens fødsler blir registrert. Mer enn 4,3 millioner 
barn dør i løpet av livets første fire uker, 98 % av disse barna fødes i u-land. 
 
Perinatal dødelighet er altså svært geografisk skjevfordelt, de fattige landene mister flest 
av sine barn. I 2002 er den perinatale dødeligheten i Norge 5,2 per 1000 fødsler. Dette er 
relativt likt som våre naboland. Sveriges dødelighet er i samme periode 5,3, og Danmark 
6,9, Finland 4,9 og Island 2,7 per 1000(14). Ved å se bakover i tid kan man registrere at 
dødeligheten i Norge har sunket i tråd med økende levestandard. Tall fra MFR viser at 
perinatal dødelighet i Norge har sunket signifikant i de siste tiårene(1-10;10;15;15). I 
1967 var dødeligheten på 20,9 per 1000 fødte, og i 2002 er den 3,8 per 1000. Også 
neonatal dødelighet har sunket dramatisk. I 1967 døde 11,1 per 1000, i 2002 døde 2,4 per 
1000. Insidensen dødfødsler i Akershus 1993-2002 er 0,0034 (1-10). I Norge er 
insidensen i samme periode 0,0035. Til tross for denne gledelige utviklingen er det ikke 
grunn til å la disse tallene berolige oss her i Norge.  Fra enkelte vestlige land kommer nå 
også for første gang i historien rapporter om signifikant stigende antall dødfødsler flere år 
på rad de siste årene(16).  



1.3 PERINATAL OMSORG I NORGE  
 
Perinatal omsorg er betegnelsen på det helsearbeid som er knyttet til svangerskap, fødsel 
og nyfødtperiode. Medisinsk fødselsregister (MFR) ble opprettet i Norge i 1967 og målet 
var å analysere det perinatale arbeidet i Norge (1-10). MFR baserer sin statistikk på 
meldeplikt. Informasjonen omfatter sivile opplysninger om mor, far og den nyfødte. De 
mottar medisinske opplysninger om mors og barns helse, samt komplikasjoner knyttet til 
fødsel og nyfødtperiode. Fra 2002 registreres alle fødte etter 12. uke og oppfølgingstiden 
for neonatalt døde er utvidet til ett år (1-10).  
 
Fram til midten av 1960-tallet hadde Norge en lavere perinatal dødelighet enn 
nabolandene, men på 1970-tallet snudde denne situasjonen seg (17). I januar 1983 ble det 
nedsatt et offentlig utvalg som utredet den perinatale omsorg i Norge. En anbefaling (18) 
var at det i hvert fylke burde etableres perinatale komiteer under ledelse av fylkeslegen. 
 
Formålet med Perinatalkomitèene er å gi bistand og rådgivning til kommunene og 
fylkeskommunene i planleggingen av helsetjenester for gravide og fødende, samt vurdere 
perinatale dødsfall slik at de har grunnlag for forslag til forbedringer av 
helsetjenestene(18) 
 
Perinatalkomitèen jobber etter audit-metoden(18). De gransker hvert enkelt tilfelle av 
perinatal mortalitet, samt maternelle dødsfall, spedbarnsdød der årsaken er relatert til 
perinatalperioden og neonatal morbiditet oppstått grunnet asfyksi eller fødselsskade. 
Sekretariatet avidentifiserer alle sakene for perinatalkomitèen både når det gjelder 
pasienter og helsepersonell.  Fylkeskommunen oppnevner medlemmene av komiteene, og 
de består oftest av avdelingsoverlege fra fylkets fødeavdelinger og neonatalavdelinger, 
jordmor fra fødeavdeling og kommunehelsetjenesten, sykepleier fra neonatalavdeling, 
kommunelege i administrativ stilling, allmennpraktiserende lege og patolog.  
 
Effekten av audit diskuteres, noen mener at strukturerte gjennomganger og 
tilbakemeldinger har et godt potensiale for å redusere perinatal dødelighet(19-21), andre 
mener at flere undersøkelser må foretas før vi kan bevise at audit-metoden har en slik 
effekt (22). I the EuroNatal study undersøkte man forskjellene ved perinatal omsorg i 
forskjellige europeiske land, og fant da en betydelig variasjon i perinatal mortalitet. 
Konklusjene var at gjennomgang av perinatal helse synes viktig for reduksjon av 
perinatal dødelighet(23). 
 

1.4 MATERIALE OG METODE 
 
Dene oppgaven bygger på en populasjonsbasert undersøkelse som inkluderer 353 
perinatale dødsfall. Data kommer fra periantalkommiteens arkiv og en retrospektiv 
gjennomgang av Perinatalkomitèens i Akershus` journaler for perinatalt døde.  
Journalene er skrevet delvis prospektivt (for eksempel helsekort for gravide) og delvis 
retrospektivt (for eksempel post mortem undersøkelser). Perinatalkomitèens egne 
vurderinger er inkludert i arbeidet. Vi har registrert variabler om mor, foster, barn og 



svangerskapsomsorg som perinatalkomitèen har vurdert og gjennomgått de opplysninger 
som perinatalkomitèen har vurdert og andre variabler som vi har funnet relevante. Vi har 
benyttet helsekort for gravide, obduksjonsrapport og sykehusjournal. Inklusjonskriterier i 
vårt materiale er dødfødte som veier minst 500 gram og er 22 eller flere fullgåtte 
gestasjonsuker. Perinatalkomiteens er forpliktet til å undersøke dødfødte fom 28 fullgåtte 
gestasjonsuker, men i materialet var det flere barn som var under denne alderen. Vi kan 
ikke garantere hvorvidt Perinatalkomiteen har inkludert alle dødfødsler fom 22 fullgåtte 
uker. Vi kan derfor ikke garantere at alle fosterdødsfall som faller inn under våre kriterier 
er med i undersøkelsen. Vi har inkludert neonatalt døde med dødsfall innen utgangen av 
7. levedøgn. Spesielt har vi konsentrert oss om de dødfødte, de neonatale er først og 
fremst benyttet som kontrollgruppe. Vi har ekskludert alle tilfeller av maternelle dødsfall, 
dødsfall som gikk til rettsmedisinsk obduksjon grunnet mistanke av kriminelle handlinger 
og neonatal dødelighet fra 8. levedøgn.  
 
I registreringsarbeidet ble 183 variabler fra hvert enkelt tilfelle notert, i den grad den 
aktuelle informasjonen forelå materialet vi hadde til rådighet. Utvalget som er vurdert 
statistisk er valgt på bakgrunn av interesse for disse enkelte av disse temaene. 
Informasjonsmengden vi har er for stor til at alle funn kan vurderes videre i en 
studentoppgave. Den statistikk som er presentert videre i oppgaven er valgt på grunn av 
relevansen i forhold til vår målsetning, nettopp å vurdere frekvens og årsak til perinatal 
dødelighet i Akershus, samt suboptimale forhold i svangerskapsomsorgen.  
 
Vår forståelse av dødsårsak er hendelser, tilstander eller sykdommer hvis utfall er død. 
Dødstidspukt og gestasjonsalder for de dødfødte er satt ved diagnosetidspunktet. 
Bakgrunnen for dette er at det faktiske dødstidspunktet som regel er umulig å definere 
sikkert, til tross for at postmortemundersøkelser i flere tilfeller angir sannsynlig alder og 
tidspunkt for død. Vi har videre skrevet om kjønn, misdannelser, antall fostre og 
etterundersøkelser. Med kjønn menes det kjønn menes det man ved inspeksjon fastslår, 
og om dette er umulig avgjør den genetiske testingen dette spørsmålet. Vi har vurdert 
hvorvidt misdannelser finner sted eller ikke, men har ikke i denne oppgaven klassifisert 
disse nærmere. Når misdannelser er angitt som dødsårsak er det fordi den aktuelle 
tilsanden ikke er forenelig med liv. Ved flerlingesvangerskap er det registrert antall 
foster, men vi har ikke tatt med deres intrauterine forhold til hverandre i denne oppgaven. 
Etterundersøkelsene som er presentert omhandler kun obduksjon, vi har ikke presentert 
andre undersøkelser som faller inn under nasjonale retningslinjer for fosterdød.  
 
Registreringer som gjelder mor innebærer paritet, etnisitet og inngifte. Med paritet menes 
antallet tidligere fødsler hos mor, termen gravidae er ikke inkludert. Det innebærer at 
mors spontante og provoserte aborter ikke er inkludert. Med etnisitet menes både 
førstegenerasjon innvandrere og mennesker født i Norge med to førstegenerasjons 
innvandrere som foreldre. Registreringen er på bakgrunn av statsborgerskap fra helsekort 
fra gravide og journalopplysninger fra sykehuset. Manglende informasjon kan ikke 
utelukkes. De registrerte gikk under gruppene Europa (ekskludert Tyrkia), Asia (inkludert 
Tyrkia) og Afrika. Med inngifte menes foreldre som er søskenbarn eller nærmere familie. 
 



Ved forhold om den aktuelle graviditeten viser vi sf-måls variasjoner, BMI, sectio og 
sviktfaktorer. Symfysefundus-avstand måles fra symfysens øvre kant til toppen av fundus 
uteri, og registreres på den grafiske delen av helsekort for gravide. Vår vurdering av 
symfysefunduskurven er plutselige avvik ved en eller flere registreringer, eller om 
avviket er med 2 standardavvik eller mer fra normalkurven. Vi har ikke vurdert kurver 
som har kun har informasjon fra før uke 20, heller ikke om det kun foreligger en måling. 
Oppfølging av patologiske sf-mål er vurdert med ja, nei eller manglende informasjon. 
Type oppfølging er ikke vurdert. Kroppsmasse index (BMI) er beregnet med pregravid 
vekt. BMI under 20 er undervektig/slank, 20-25 er normal, 25-30 er overvekt og over 30 
er fedme. Vi har registrert hvorvidt keisersnitt er utført som forløsningsmetode uten å 
vurdere hvorvidt dette gjort elektivt eller som haste- eller katstrofesnitt. Svikt eller 
suboptimal svangerskapsomsorg finner sted ved manglende benyttelse av tekniske og 
menneskelige ressurser for at man skal unngå perinatal død(24). Sviktspørsmålet må 
dermed drøftes i henhold til dødsårsaken og nasjonale retningslinjer for 
svangerskapsomsorg. Vi har ikke selv vurdert suboptimale faktorer, men registrert 
Perinatalkomitèen i Akershus sin vurdering av sviktsituasjoner og vi til tross for at det 
ikke synes som om dette er konsekvent definert av perinatalkomitèen innefatter svikt i 
egenomsorg blant annet mangel på oppfølging av svangerskapskontroller, røyking og 
rusmiddelmisbruk. Svikt i helsevesenets omsorg omfatter blant annet mangelfull 
svangerskapsomsorg, fødselshjelp, neonatalhjelp, behandlingen på nyfødtavdeling og 
kommunikasjon.  
 
Det er flere risikofaktorer som ikke er inkludert i denne oppgaven. For eksempel 
inkluderer vi ikke obstetrisk sykehistorie og maternelle traumer da tallmaterialet ikke er 
stort nok til å lage statistikk på dette. Forøvrig er dette en retrospektiv undersøkelse og 
ingen populasjonsbasert undersøkelse, slik at en generell avledning til populasjonen i 
Akershus ikke er mulig.  
 
All statistikk er utført i SPSS 12.0.1.  

 

 

 

 

 

 

 



2. ÅRSAKER OG RISIKOFAKTORER FOR DØDFØDSEL  
 
Det er av stor relevans å identifisere årsakene bak fosterdød slik at man kan identifisere 
risikogrupper og risikosvangerskap. Overgangen mellom en patologisk dødsårsak, en 
risikofaktor for dødsfall og en assosiert faktor til fosterdød virker ofte glidende og i 
mange tilfeller kan det synes vanskelig å definere sikre forskjeller mellom disse 
begrepene. 
 
Ved vurdering av årsaker til fosterdød blant 188 intrauterine fosterdødsfall etter 
standardisert protokoll i Sverige 1998-1999 fant man en forklaring i 91 % av 
dødstilfellene.(25) De vanligste faktorene som ble identifisert var infeksjoner (24 %), 
placentainsuffisiens/IUGR (22 %), abruptio placentae (19 %), maternelle forhold (12 %), 
medfødte misdannelser (10 %) og navlesnorskomplikasjoner (9 %).  Andelen infeksjoner 
synes i denne undersøkelsen å være høyere enn det vanlig(26), resterende tall virker 
representative. I noen studier viser uforklart fosterdød seg å ha en svært høy andel(27), 
tidvis 66 % (28). I en tysk studie hvor man ved standardisert protokoll obduserte 310 
dødfødte fant man at 71 % av dødfødslene skjedde før gestasjonsuke 38. 37 % av de 
dødfødte var masererte. Ca halvparten hadde malformasjoner, hvorav malformasjonene 
var dødsårsak i 31 % av tilfellene. I 75,5 % av tilfellene var det placenta eller 
navlesnorspatologi og i 61,1 % av tilfellene var dette dødsårsak. Intrauterine infeksjoner 
var dødsårsak i 2,2 %. Traumer var bakgrunn for 1,3 % av dødfødslene. I 15,5 % var 
dødsårsaken uforklart pga alvorlig masserasjon, ufullstendige kliniske opplysninger eller 
manglende placentaundersøkelse(26). Antallet misdannelser er stort i denne studien. I 
Oslo var ca en fjerdedel av dødfødslene uforklarte i en undersøkelse gjort fra 1986-1995 
(27).  
 
Uforklart fosterdød er altså en stor og viktig del av forklaringen bak fosterdødsfall, til 
tross for at begrepet i seg selv forteller oss at dette ikke i seg selv er en dødsårsak. Det er 
derfor laget nye klassifikasjonssystemene som har tatt konsekvensen av dette og definerer 
relevante kliniske årsaker i stedet for patologiske. Gardosi hevder at antallet uforklart 
fosterdød vil kunne reduseres kraftig om nye klassifikasjonssystemer tas i bruk (28;29) 
og viser dette ved å benytte det nye og klinisk rettede ReCoDe-klassifiseringssystemet for 
dødsårsaker. I Australia benyttes PSANZ-systemet hvor dødsårsaker blir klassifisert som 
obstetriske og føtale/neonatale i stedet for den strikte patologiske inndelingen av årsaker.   
 
Forekomsten av dødfødsler avhenger av populasjonen som undersøkes og risikofaktorene 
i den aktuelle populasjonen. Risikofaktorer kan deles i demografiske, sosiale, genetiske, 
livsstilsmessige eller medisinske (permanente eller tilfeldige interkurrente i 
svangerskapet) lidelser og tilstander som skyldes svangerskapet, og obstetriske 
risikofaktorer som for eksempel tidligere svangerskapsproblemer, rubella eller blødninger 
under svangerskapet. Under har vi inndelt risikogruppene i maternelle, placentære og 
føtale risikogrupper.  
 
 



2.1 MATERNELLE RISIKOGRUPPER 
 
2.1.1 TIDLIGERE SVANGERSKAP OG DERES UTFALL 
 
Flere studier viser at mors tidligere obstetriske historie påvirker risiko for fosterdød.  
En risikofaktor for fosterdød er tidligere fosterdød(30;31). Imidlertid kreves det store 
materialer for å kunne studere dette i detalj, og mindre studier vil gjerne ikke finne 
sammenheng på dette området (27;32). I tillegg viser studier at kvinner som opplever 
flere fosterdødsfall har en høyere frekvens av diabetes og hypertensjon enn de som kun 
opplever et fosterdødsfall(31). Enkelte studier viser også at kvinner som har hatt tidligere 
svangerskap komplisert av tilstander som er nært knyttet til dødfødsler, som 
veksthemming og for tidlig fødsel, også har forhøyet risiko for dødfødsel. (33) Det er 
også velkjent at risikoen for fosterdød er høyere for førstegangsfødende og ved høy 
paritet.(34;35). Kort eller langt intergraviditetsintervall kan også være assosiert med øket 
risiko for uheldige svangerskapsutfall som preterm fødsel, IUGR og perinatal dødelighet. 
(36-38) 
 
2.1.2 HYPERTENSJON 
 
Med hypertensjon menes hvilende blodtrykk over 140/90 mm Hg ved to gjentagende 
målinger med 4 timers intervall.  Hypertensjon omfatter graviditetsutløst hypertensjon, 
kronisk hypertensjon og preeklampsi, og alle former er forbundet med økt risiko for 
fosterdød – til tross for adekvat behandling.(39-42). Risikofaktorer for hypertensjon og 
preeklamsi under svangerskapet er sosiodemografiske (alder, sosioøkonomisk status, 
etnisitet), genetiske, graviditetsutløste (flerlingesvangerskap, førstegangsfødende, 
tidligere svangerskapsutløst hypertensjon/preeklampsi) eller basert på mors sykehistorie 
(fedme, kroniske nyresykdommer, kronisk hypertensjon, diabetes, trombofeli). 
(43)Hypertensjon har også effekt på fosterets vekst, noe som i seg selv er en risikofaktor 
for fosterdød (44). Enkelte studier hevder at essensiell hypertensjon i seg selv gir en 
relativ risiko på ca 8 når det gjelder fosterdød, til tross for at hypertensjonen er 
medikamentelt behandlet (45). Dette er imidlertid et høyt tall i forhold til andre studier, 
selv om disse også viser at risiko for dødfødsel er klart høyere ved kronisk hypertensjon, 
svangerskapsutløst hypertensjon og preeklampsi.(44) Tidlig deteksjon og behandling av 
hypertensjon og preeklampsi er av positiv verdi for utfallet.(42) 
 
2.1.3 HYPERGLYKEMI OG DIABETES MELLITUS 
 
Glukosuri er såpass vanlig under svangerskap at det uten videre undersøkelse ikke kan 
anses som patologisk, men dette må undersøkes videre da glukosuri og diabetes type 1 gir 
høyere risiko for blant annet føtal makrosomi og føtal død, spesielt ved dårlig 
blodglukosekontroll.(46) Bedre kontroll av blodglukose under svangerskapet reduserer 
risiko for komplikasjoner.(47). Diabetes type 2, svangerskapsdiabetes eller en positiv oral 
glukosebelastningstest er også forbundet med økt risiko til både prematuritet, makrosomi, 
LGA, malformasjoner og perinatal død.(48)   
 



Som nevnt kan diabetes mellitus kan føre til betydelig vekst av fosteret (makrosomi) (48). 
Fødselsvekt >4500 gram settes som grense for stort barn. Komplikasjoner av makrosomi 
kan være skulderdystosi, fødselsskader og neonatal morbiditet(49;50). Livsstilsfaktorer 
kan forårsake både diabetes og fedme og kombinasjonen kan være uheldig for 
svangerskapsutfallet. (51) Overvekt hos mor kan bidra ytterligere til å øke 
komplikasjonsraten i forbindelse med fødselen(52). 
De klinisk orienterte klassifikasjonene vil ofte inkludere diabetes hos mor som en klar 
”dødsårsak” ved dødfødsler, med eller uten klare tegn til patologi forbundet med 
diabetes.  
 
2.1.4 MATERNELL BMI  
 
Overvekt er i seg selv er assosiert med fosterdød.(27;52-55). Når andre kjente 
risikofaktorer er korrigert viser enkelte undersøkelser at risiko for fosterdød og neonatal 
mortalitet er fordoblet hos gravide med BMI (kroppsmasse indeks) over 30 (52). I 
motsetning til diabetes inkluderes ikke fedme som dødsårsak i de nye 
klassifiseringssystemene, selv om dette kan være en risikofaktor som overstiger effekten 
av velregulert diabetes. 
 
2.1.5 ALDER  
 
Både høy og lav alder hos mor opptrer som risikofaktor i flere undersøkelser (35), 
spesielt har alder over 40 år vært oppfattet som en potensiell risiko.(27) Høy alder 
disponerer også for andre svangerskapskomplikasjoner som diabetes og hypertensjon. 
(27;56). Det er også vist at høy alder hos mor i særlig grad øker risikoen for dødfødsel 
sent i svangerskapet og forsterker tendensen til øket risiko mot termin. (57) 
 
2.1.6 RØYKING 
 
Røyking er en kjent risikofaktor for fosterdød.(58). Føtal hypoxi og morfologiske 
endringer i placenta øker risiko for IUGR og abruptio placenta.(58-61). Barn av røykere 
veier 197g mindre, og med økende alder hos mor øker barnas vekttapet. (62) Effektene 
viser seg å være doseavhengige, jo mer mor røyker, jo større konsekvens for fosteret (63). 
Passiv og paternell røyking har vært omdiskutert, flere hevder at dette har effekt for 
fostervekst(63). Andre finner ikke sammenheng(62).   
 
2.1.7 INNGIFTE 
 
Inngifte er en kjent faktor som øker risiko for fostermorbiditet og mortalitet, spesielt 
gjelder dette der dødsårsaken er relatert til misdannelser hos fosteret. (64)  
 
2.1.8 LAV SOSIOØKONOMISK STATUS 
 
Definisjonen sosioøkonomisk status er komplisert og kompleks, men innebærer de 
gravide som på grunn av personlige egenskaper eller samfunnsmessig organisering skårer 
lavt på sosiale, økonomiske, utdanningsmessige eller miljømessige faktorer.  Om det er 



den sosioøkonomiske statusen i seg selv, eller at den gruppen kan ha en øket tendens til 
overvekt, røyking og andre situasjoner som øker frekvensen i denne gruppen er kan være 
vanskelig å skille. Allikevel anses lav sosioøkonomisk status i seg selv som en 
risikogruppe. (27;53) 
  



2.2 FØTALE OG PLACENTÆRE RISIKOGRUPPER 
 
2.2.1 FLERLINGESVANGERSKAP 
 
Det er velkjent at perinatal dødelighet er forøket i multiple gestasjoner. (27;65-68), og 
man mistenker at den økende andelen tvillinger grunnet eldre kvinner og øket bruk av 
assisterte reproduksjonsteknikker er blant forklaringene på hvorfor enkelte ser en økende 
dødfødselsrate eller stagnasjon i nedgangen(16). Blant tvillinger forekommer økt 
hyppighet av komplikasjoner, maternelle som føtale. Særlig er tvillinger som deler 
chorion særlig utsatt for komplikasjoner på grunn av en felles placenta og mulighet for 
navelsnorskomplikasjoner i en felles amnionhule, og de har omlag dobbelt så høy 
dødelighet som andre tvillinger(69). En viktig årsak til komplikasjoner er lav fødselsvekt, 
både i form av IUGR og preterm fødsel eller en kombinasjon av disse to faktorene.(70)  
Rydhstrom (71) så på perinatal død i Sverige mellom 1973 og 1996 med fokus på 
forskjellen mellom tvillinger og singleton svangerskap og gestasjonsalder. Det var altså 
antallet fostre som var variabelen, og informasjonen kom fra det medisinske 
fødselsregisteret i Sverige og det nasjonale helse og velferdsstyret i Sverige. I perioden 
ble 2206738 singleton og 52659 tvillingfødsler. Resultatet viste at OR for tvillingfødsel 
før gestasjonsuke 34 var 6-8 ganger forøket sammenlignet med singletons. OR for 
fostermortalitet var øket i alle gestasjonsuker, og tvillinger med samme kjønn hadde 
dårligere prognose enn de med forskjellig kjønn. Den prospektive fosterdødsrisikoen ved 
økende gestasjonsalder i flerlingesvangerskap er høyere enn ved svangerskap med kun et 
foster, sannsynligvis pga urethroplacentær insuffisiens. Det foreslås derfor vurdert 
hvorvidt disse svangerskapene bør induseres før termin.(72)  
 
2.2.2 INTRAUTERIN VEKSTHEMMING (IUGR) 
 
Veksthemming er den klinisk identifiserbare tilstanden som oftest er knyttet til 
dødfødsler. Ingen annen risikofaktor med en så stor effekt (OR 5-8) er så utbredt blant 
dødfødte. Veksthemming er ikke bare tilstede i et flertall av dødsfallene knyttet til 
placentasvikt av ulik type, men finnes ved en rekke ulike typer dødsfall og avhengig av 
utregningsmåte er mellom en tredjedel og halvparten av alle dødfødsler veksthemmet 
(29;73-75). Uttrykkene intrauterin veksthemming (intrauterine growth restriction IUGR) 
og liten for svangerskapsvarigheten (small for gestational age SGA) brukes ofte om 
hverandre. SGA er et begrep som rommer to enheter som i virkeligheten er helt atskilt: På 
den ene siden et foster som av normale, genetiske og fysiologiske årsaker er blant de 
minste i populasjonen. På den annen side de fostrene som av patologiske årsaker ikke når 
et definert vekstmål (vanligvis 2,5 eller 10 percentilen for populasjonen). Den sistnevnte 
gruppen utgjør gruppen med IUGR, og de patologiske årsakene inkluderer infeksjoner, 
genetiske anomalier, placentapatologi og / eller urethroplacentær insuffisiens. IUGR er 
altså en patologisk variant av SGA.(76) Skillet mellom patologisk og fysiologisk vekst 
kan være vanskelig, men særlig Jason Gardosi og medarbeidere har utviklet individuelt 
justerte vekstkurver der man forsøker å korrigere for hva som er den enkeltes genetiske 
og fysiologiske vekstpotensial. Ved utregning av slike vektpercentiler skal SGA være et 
mål som ligger nærmere det vi tenker på som IUGR og som er den kliniske tilstanden 



man er interessert i å identifisere. De har vist at slike individuelle vekstkurver bedre 
gjenkjenner hva som er patologisk lav vekt i motsetning til hva som er fysiologisk og 
genetisk liten av vekst uten øket risiko (77;78). Ved bruk av individuelt justerte kurver 
får man altså den vurderingen av SGA som kommer nærmest opp mot vår forståelse av 
IUGR i mangel av gjentatte vektestimater under svangerskapet som kunne vist reelle 
avvik i vekst. Å oppdage IUGR kan være avgjørende for graviditetens utfall.(75) 
 
Kjente risikofaktorer for IUGR er røyking, tidligere fødsel av barn med IUGR, lav 
pregraviditetsvekt, hypertensive lidelser i svangerskapet, nyresykdom og 
rusmiddelbruk.(79) Årsakene til intrauterin vekstrestriksjon kan deles i maternelle, føtale 
og placentære faktorer, slik Younis og Samueloff gjør det (80).  Det diskuteres også 
hvorvidt paternelle faktorer medvirker til IUGR, slik at fedre født med lav fødselsvekt er 
en risikofaktor for at deres foster skal utvikle det samme. Imidlertid er dette funnet for 
SGA uten at det er klart om dette dreier seg om patologiske eller fysiologisk SGA (81)  
Maternelle årsaker kan være små mødre eller liten vektøkning i svangerskapet, sosial 
deprivasjon eller mødre som lever i områder høyt over havet. Anemi er en risikofaktor og 
sykdommer/tilstander som preeklampsi, DIA, nyresykdom, bindevevssykdom eller 
vaskulære lidelser kan gi anemi. Trombofeli og antiphosfolipidsyndrom er maternelle 
risikofaktorer. Kjemiske teratogener som tobakksrøykning, narkotika, antikonvulsiva og 
alkohol er risikofaktorer for IUGR. Føtale risikofaktorer er kongenitale malformasjoner, 
multiple svangerskap, kromosomanomalier og intrauterine infeksjoner. 
Placentaanomalier som kronisk abruptio, infarsering og navlesnorskomplikajoner er 
risikofaktorer for IUGR. 
 
2.2.3 GESTASJONSALDER 
 
Tidligere var det å fødes før 28 gestasjonsuke synonymt med fosterdød eller tidlig 
neonatal død. I dag er fødselshjelpen og den neonatale omsorgen betydelig forbedret, og 
gir disse barna en større grad av overlevelse, selv i de yngste gestasjonsaldre(82). Likevel 
er både preterm og postterm fødsel fremdeles risikofaktorer for perinatal død. (83;84)  
For dødfødsler har man gått bort fra å vurdere dødfødselsraten ved ulike gestasjonsaldre 
fordi dette gir et feilaktig inntrykk av at dødeligheten i et svangerskap går ned frem til 
termin, og deretter øker post term. I realiteten har studier som rapporterer risiko per 
pågående svangerskap vist at risikoen øker betydelig omlag fra 36 uker i svangerskapet, 
og kun fortsetter å øke utover.(27;85;86) I to svenske studier ble effekten av overtidighet 
studert(87), og OR for primipara for intrauterin fosterdød økte fra 1,50 ved 41 uke til (1.0 
ved uke 40) til 1,79 ved 42 uke og etter. Flergangsfødende viste ingen tegn til økning ved 
forlenget svangerskap. Den andre undersøkelsen viste tilsvarende en signifikant økning 
av fosterdød fra 41 uke. OR var 1,5. Ved uke 42 var OR 1,8 og ved uke 43 2,9. For 
neonatal død økte OR ikke med gestasjonsalder. Til sammenligning med disse tallene ble 
IUGR ansett som en viktigere OR for både intrauterin fosterdød og neonatal død ved 
enhver gestasjonsuke (fra 7,1 til 10,0 ved fosterdød og 3,4 til 9,4 for neonatal død)(88).  
 
2.2.4 LITE FOSTERBEVEGELSE 
 



Lite fosterbevegelse er forbundet med asfyksi, for tidlig fødsel, veksthemming og død. 
(89;90) Det er også velkjent at det er nær sammenheng mellom kvinners oppfatning av 
fosterbevegelse og den faktiske aktiviteten.(91) Likevel er det i dag sjelden kvinner 
oppfordres til systematisk å registrere fosterbevegelser i vår populasjon, etter at en studie 
i The Lancet i 1989 ble tolket som at dette ikke var effektivt i å redusere dødelighet (92). 
Det er imidlertid vist i en rekke studier at kvinner som opplever en dødfødsel venter 
uforholdsmessig lenge med lite eller ingen fosterbevegelse før de kommer til sykehus, og 
at mange har kjent endringen gradvis i dager før dødsfallet.(90) Studier om lite liv er 
derfor igangsatt i vår populasjon.(93).  
 



2.3 RISIKOFAKTORER KNYTTET TIL SVANGERSKAPET 
 
2.3.1 PLACENTAINSUFFICIENS OG ABRUPTIO PLACENTAE 
 
Placentainsuffisiens kan gi veksthemming hos fosteret og er assosiert med tilstander som 
abruptio placenta, preeklampsi, diabetes, polyhydramnion og hypertensjon.(94). Det 
finnes en rekke ulike typer placentasvikt på grunnlag av infarktdannelser i placenta, 
forstyrrelser i implantasjon, utvikling, form, og innløp av de store kar til navlestreng, 
inflammatoriske tilstander, isolerte mosaikker, infeksjoner, tumorer, fibrose av ukjente 
årsaker og andre undergrupper.(95) Samlet sett utgjør de en betydelig andel av patologien 
ved dødfødsler. Det er estimert i ulike studier at man finner patologi i placenta i 30-50% 
av tilfellene.(96;97)  
Abruptio placenta er prematur separasjon av en normalt festet morkake fra livmoren. 
Salihu fant at abruptio placenta forekom i 6.2/1000 singleton graviditeter, 12.2/1000 
tvillinggraviditeter og i 15,6/1000 triple gestasjoner (98). I en japansk undersøkelse døde 
16 % av fostrene in utero etter at diagnosen abruptio placenta var stilt. (99) Det føtale 
resultatet avhenger naturlig nok av alvorligheten av morkakeløsningen.   
 
2.3.2 NAVLESNORSKOMPLIKASJONER 
 
Navlesnorskomplikasjon i form av knuter, løkker, torsjoner, kompresjoner og strikturer er 
i enkelte materialer hyppige årsaker til perinatal død(100). En helt ny studie tyder på at 
noen av navelsnorsmalformasjonene kan være utsatt for gjentagelsesrisiko(101). Det er 
likevel en mulig overdiagnostisering av navelsnorskomplikasjoner som dødsårsak, da 
løkker rundt halsen og knuter også forekommer hyppig i normale svangerskap og fødsler. 
Navlesnorsfremfall forekommer eksempelvis i ca 0,5 % av alle fødsler, sjeldnere for 
fostre i hodeleie. (100;102) Risikofaktorer er fosterleie, hydramniose, sann knute, preterm 
fødsel, fødselsinduksjon, paritet over 5, manglende perinatal omsorg og mannlig 
kjønn.(100)  
 
2.3.3 FØTOMATERNELL BLØDNING 
 
Massiv føtomaternell blødning kan føre til fosterdød på grunn av fosterets tap av blod til 
morens blodsirkulasjon. (103) Diagnosen bekreftes ved å telle føtale erytrocytter i morens 
blod ved Kleihauer-Betke test (KB-test). Små mengder av føtalt blod er vanlig å finne 
hos gravide, og grensen for hva fosteret kan tåle av blodtap avhenger av dets totale 
blodvolum, størrelse og gestasjonsalder. (104) 
 
2.3.4 TVILLING TIL TVILLING TRANSFUSJONSSYNDROM 
 
En annen hemorragisk årsak til fosterdød kan oppstå ved flerlingesvangerskap. (105;106) 
Man finner tvilling til tvilling transfusjonssyndrom i 15-20 prosent av de monozygote 
tvillingsvangerskapene. Fostrene har ulik vekst, ofte assosiert med polyhydramnion. 
Dette kan gå ut over begge fostre. Den som gir fra seg blod blir vekstretardert. Den som 



mottar blod kan utvikle tilstander som hjertehypertrofi, hjertesvikt og hydrop (107;108), 
og til tross for behandlingsstrategier er perinatal morbiditet og mortalitet høy. (106)  

   
2.3.5 DØDELIGE GENETISKE MISDANNELSER ELLER KROMOSOMFEIL 
 
Genetiske misdannelser og kromosomfeil innebærer risiko for perinatal død. Dødsraten 
avhenger av type kromosomfeil og øvrige forhold under svangerskapet.(109)  
Kromosomanalyser bør foretas av både foster og placenta for å få en korrekt diagnose 
ved fosterdød.(110) 
 
 
2.3.6 ISOIMMUNISERING 
 
I de fleste svangerskap vil noe føtalt blod overføres til mor, selv om den mest omfattende 
føtomaternelle transfusjonen normalt skjer ved fødselen. Som en respons på denne 
overføringen vil mor kunne danne antistoffer mot de antigener fosteret har arvet fra far, 
disse alloantistoffene kan være myntet på erytrocytter, trombocytter eller nøytrofile 
celler, og gi opphav til denne komplikasjonen i et påfølgende svangerskap (111). 
            
2.3.7 INTRAUTERIN INFEKSJON 
 
Hyppigheten av ulike infeksjoner varierer betydelig mellom populasjoner, og derfor også 
i forhold til dødfødsler. I tillegg vil også teknikkene som brukes for å identifisere en 
infeksjon avgjøre hvor mye som blir funnet, og klare definisjoner på hva som skal ansees 
som en dødelig infeksjon finnes ikke. Enkelte undersøkelser sier at disse infeksjonene i 
tillegg til den direkte dødeligheten står for 2-3 % av medfødte anomalier. (112;113). I en 
nyere svensk undersøkelse der store ressurser ble satt inn i en detaljert utredning av alle 
dødsfall, ble infeksjon funnet å være medvirkende årsak i så mange som 40 % av 
tilfellene av perinatal død(25). Den klassiske kombinasjonen av TORCH, som inkluderer 
toxoplasmose, ”other” (syfilis, varicella-zoster, parvovirus B19), rubella, 
cytomegalovirus (CMV) og herpesinfeksjoner som man tidligere trodde var de vanligste 
infeksjoner assosiert med dødfødsler (113) har imidlertid vist seg å være en sjeldenhet 
som sjelden gjør undersøkelsene verdifulle. Å undersøke for intrauterine infeksjoner er 
rutine ved fosterdød.(96;110)  
 
2.3.8 PLUTSELIG UFORKLART FOSTERDØD 
 
Selv om det store flertall av dødfødsler vil skyldes en av de mange årsakene som er 
beskrevet over, vil likevel en betydelig andel gjenstå som uforklart selv etter utredning og 
obduksjon. Plutselig uforklart fosterdød er blitt definert som intrauterin fosterdød før 
fødselen har startet, der fosteret er 22 gestasjonsuker eller mer, eller veier 500 gram eller 
mer.  Dødsfallet var ikke forventet ut ifra anamnesen, og postmortem undersøkelser som 
obduksjon og placenta- og navlestrengsundersøkelser gir ikke en forklaring på dødsfallet 
(2).  
 



Det er vanskelig å anslå frekvensen av plutselig uforklart fosterdød, fordi en stor del av 
dødfødslene ikke er fullstendig undersøkt(27), og det er derfor tvil om dødsfallene er 
uforklart eller rett og slett for lite undersøkt (det vil si at dødsfallene er uklassifiserbare). I 
ulike studier varierer andelen dødsfall som omtales som uforklarte fra omlag 10 % til 70 
% (75;114). 
 
2.3.9 INTRAPARTUM DØD 
 
Intrapartum død skyldes oftest føtal distress og død på grunn av fødselens påkjenninger, 
slik at man ideelt sett kan tenke at fosteret kunne overlevd om sectio var utført i 
tide(115;116). Derfor vurderes ofte andelen intrapartum dødsfall når man vurderer 
kvaliteten av et lands fødselshjelp. Imidlertid er ikke alle intrapartum dødsfall mulig å 
forebygge, og infeksjoner, medfødt misdannelse, eller ekstrem prematuritet kan være 
medvirkende årsaker til intrapartum død.  
Fødselsasfyksi anses likevel oftest som en hovedårsak. Fenomenet rammer også neonatalt 
døde fostre i fødselsprosessen, og det er kjent at fostre er mer resistente mot asfyksi enn 
voksne.(117) Man kan systematisere vanlige årsaker til asfyksi, eventuelt med pre-
eksisterende patologi i tillegg som har gjort fosteret særlig utsatt.  
 
1. Akutt forstyrrelse i navlesnorsflow 
2. Prematur placentaløsing 
3. Maternell hypotensjon eller hypoxi 
 
2.3.10 UKLASSIFISERBARE ELLER IKKE TILSTREKKELIG UNDERSØKTE 
SAKER 
 
Dette er ikke uforklart fosterdød, men tilfeller som ikke har blitt undersøkt tilstrekkelig. 
Om fosteret, placenta og mor ikke er tilstrekkelig undersøkt gjennom postmortem 
undersøkelser og andre utredninger kan man ikke klassifisere dødsfallet for plutselig 
uforklart. Det kan finnes en dødelig tilstand og en sikker dødsårsak som forblir ukjent. 
Uklassifiserbare tilfeller er også i denne gruppen av dødsårsaker, dette er tilfeller hvor 
man til tross for grundig undersøkelse ikke finner noen dødsårsak. 
 
2.3.11 SVIKT I PERINATAL OMSORG 
 
Svikt eller suboptimal svangerskapsomsorg finner sted ved manglende benyttelse av 
tekniske og menneskelige ressurser for at man skal unngå perinatal død(24). 
Sviktspørsmålet drøftes derfor i henhold til dødsårsaken og nasjonale retningslinjer for 
svangerskapsomsorg. 
 
Svikt er en velkjent risikofaktor for fosterdød (24;118-122). I en studie utgitt BJOG 
februar 2003 (23) vurderer forfatterne suboptimale faktorer ved perinatal dødsfall. I 
studien er det satt sammen en internasjonal komitèe bestående av medlemmer fra 12 
europeiske land. 4 subpaneler med tre medlemmer vurderte sakene blindet, man vurderte 
på denne måten dissens. Panelet besto av obstetrikere, neonataloger, perinatale 
epidemiologer og en jordmor. Her er svikt inndelt i 4 grader. 



 
0; Ingen suboptimale faktorer identifisert 
1; Svikt har blitt identifisert men har sannsynligvis ikke bidratt til det fatale utkommet. 
2; Svikt har blitt identifisert og kan ha bidratt til det fatale utkommet. 
3; Svikt har blitt identifisert og har sannsynligvis bidratt til det fatale utkommet. 
 
Suboptimale faktorer er her vurdert i forhold til relevansen for det aktuelle dødsfallet.  
 
Resultatet av undersøkelsen viste at andelen saker der svikt i svangerskapsomsorg forelå 
var signifikant lavere i finske og svenske regioner sammenliknet med de resterende 
regionene, bla Norge. Det var en positiv assosiasjon mellom andelen svikt og det totalet 
antallet av perinatalt dødsfall i regionene.   
 
2.3.12 ETTERUNDERSØKELSER 
 
Ved perinatal død bør helsepersonellet følger retningslinjer for etterundersøkelser slik at 
korrekt dødsårsak kan settes. Dødsårsak er viktig for foreldrene som ønsker å kjenne 
årsaken til hvorfor akkurat deres barn døde og om gjentakelsesrisikoen ved fremtidige 
svangerskap. For helsepersonellet er kunnskap om dødsårsak viktig for forebygging og 
behandling av liknende situasjoner. Ved diagnostisert intrauterin død skal følgende 
undersøkelse gjøres: Obduksjon, morkakehistologi, bakteriologiske dyrkinger, samt 
analyser for å påvise infeksjoner som Toxoplasma gondii, cytomegalovirus, Parvovirus 
B19 og Listeria monocytogenes. Man bør gjøre Kleihauer-Betkes test, diabetesutredning, 
kromosomanalyser av fostervann og morkake, samt antifosfolipidundersøkelser. En 
artikkel(110) som viste frekvensene av etterundersøkelser i Oslo 1985-1996 viser at 
obduksjon og morkakeundersøkelser ble utført i 88 % av tilfellene, KB-test i 17 %, 
autoantistoffer i 24 % og glukosebelastning i 36 % av tilfellene. 
 
 
Etterundersøkelsene kan altså gi fasiten bak dødsfallene og obduksjon er den siste 
medisinske undersøkelsen som gjennomføres. Man bekrefter antemortum diagnoser, får 
informasjon om tidligere ukjente tilstander og man kan ekskludere andre årsaker (for 
eksempel arvelige tilstander) til død.(26) Obduksjon av fosterdødsfall skal følge en 
standardprotokoll. En artikkel av Bjugn og Berland (123) som gjennomgikk obduksjon av 
137 føtale, neonatale og spedbarnsdødsfall viser at kvaliteten på obduksjon likevel er 
varierende. I vårt materiale har vi ikke gjennomgått kvaliteten på obduksjonsrapportene, 
vi har kun drøftet hvorvidt obduksjon er gjennomført eller ikke. Vi vet dermed ikke om 
diagnosen uforklart fosterdød virkelig er uforklart eller om undersøkelsen er mangelfull.  
 
 
Som tidligere nevnt kan diagnosen plutselig uforklart fosterdød kun stilles når en grundig 
undersøkelse av fosteret er gjort.(110) Om dødsårsaken ikke kartlegges til tross for en 
fullstendig undersøkelse klassifiserer dødsårsaken som ikke kjent. 
 



3. RESULTATER 

 

3.1 PERINATALE SAKER I AKERSHUS 1993-2002 
 
Perinatalkomitèen behandlet totalt 353 tilfeller av perinatale dødsfall i tiårsperioden.  Av 
disse var 113 neonatalt døde og 240 dødfødte. 
 
Tabell 1 viser Perinatalkomitèens tall over dødfødte og perinatalt døde i Akershus i 
perioden 1993-2002 , og årsvariasjonene i antall perinatale dødsfall.  Flest dødfødte var 
det i 2001, med 34 dødfødte barn.  Det var færrest i 2002, med 17 dødfødte barn i 
Akershus.  Blant de neonatalt døde var det flest tilfeller i 1994, og færrest i 2002. 
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TAB 1: Perinatal dødlighet i Akershus 1993-2002 
 
 



3.2 KARAKTERISTIKA VED DØDSFALLENE 
 
3.2.1 DØDSÅRSAKER  
 
Den største gruppen av dødfødte i Akershus i denne perioden kommer inn under uforklart 
antepartum fosterdød. Deretter kommer placentasvikt, placentaløsning, antepartum 
infeksjon og ikke kjent årsak til antepartum død. 
 
Den største gruppen av neonatale dødsfall skyldtes medfødte misdannelser og genetisk 
betinget sykdom. Deretter kommer komplikasjoner av ekstrem prematuritet, asfyxiskade 
før eller under fødselen, medfødte og neonatale infeksjoner, andre definerte årsaker og 
ukjent neonatal dødsårsak.  
 
Dødsårsaker hos de dødfødte Antall Prosent 
Andre definerte årsaker til antepartum død 1 0,4 % 
Antepartum død ved misdannelser og 
kromosomavvik 12 5,0 % 
Antepartum føtomaternell blødning 6 2,5 % 
Antepartum infeksjon 24 10,0 % 
Antepartum morkakeløsning 35 14,6 % 
Antepartum morkakesvikt 46 19,2 % 
Antepartum navlesnorskomplikasjoner og avvik 16 6,7 % 
Ikke kjent årsak til antepartum død 22 9,2 % 
Intrapartum død ved ekstrem prematuritet 1 0,4 % 
Intrapartum død ved fødselsasfyksi 8 3,3 % 
Intrapartum død ved infeksjoner 2 0,8 % 
Intrapartum død ved medfødte misdannelser 2 0,8 % 
Intrapartum død ved morkakeløsning 5 2,1 % 
Maternelle traumer og tilstander komplisert av annet 2 0,8 % 
Tvillingtransfusjonssyndrom 5 2,1 % 
Uforklart antepartum fosterdød 53 22,1 % 

Total 240 100 % 
TAB 2: Dødsårsaker hos dødfødte. 
 
Dødsårsaker hos de neonatalt døde  Antall Prosent 
Andre definerte årsaker til neonatal død 6 5,3% 
Asfyksiskade før eller under fødsel 23 20,4 % 
Ikke kjent neonatal dødsårsak 6 5,3 % 
Komplikasjoner av ekstrem prematuritet 26 23,0 % 
Medfødte misdannelser og genetisk betinget 
sykdom 37 32,7 % 
Medfødte og neonatale infeksjoner 15 13,3 % 
Total 113 100 % 
TAB 3: Dødsårsaker hos neonatalt døde. 
 
 
 



3.2.2 DØDSTIDSPUNKT 
 
Av de dødfødte var 92,1 % død før fødselen startet, mens 7,9 % (19 fostre) døde under 
fødselen. I tillegg til de tilfellene som faktisk ble registrert som intrapartum dødsfall, var 
det 11 dødfødte barn som er registrert med angivelig hjertelyd ved innkomst til 
fødeavdelingen.  
 
  Dødfødt 
Intrapartum 19 
  7,9 % 
Antepartum 221 
  92,1 % 
Total 240 
  100 % 

TAB 4: Dødstidspunkt for dødfødte. 
  
3.2.3 GESTASJONSALDER 
 
I perinatalkomitèens tall for dødfødte ble 11 % av fostrene diagnostisert døde i 2. 
trimester, 41 % ble diagnostisert døde før termin i 3.trimester. Ved termin ble 44 % 
diagnostisert døde. Overtidig ble 3,8 % diagnostisert døde.  
 
3.2.4 KJØNN 
 
I perinatalkomitèens materialet var 52,4 % av barna/fostrene gutter.  Av de neonatalt 
døde var 55 % gutter, mens 51,7 % av de dødfødte var gutter.  
 
3.2.5 MISDANNELSER 
 Perinatalkomitèens vurderinger viser at 2,7 % av de dødfødte var misdannende, og av 
disse døde alle antepartum. 22 % av de neonatalt døde hadde misdannelser. Når en ser 
Perinatalkomitèens materiale under ett hadde 9,4 % av barna/fostrene misdannelser.  
 

  
Neonatalt 
død Dødfødt Total 

Ingen misdannelser 76 183 259 
  77,6 % 97,34 % 90,56 % 
Misdannelser 22 5 27 
  22,0 % 2,7 % 9,44 % 
Totalt 98 188 286 
  100 % 100 % 100 % 

TAB 5: Misdannelser hos perinatalt døde 
 
3.2.6 ETTERUNDERSØKELSER 
 
Totalt ble 73,3 % av de perinatale dødsfallene obdusert. Av de dødfødte ble 79,1 % 
obdusert. Av de neonatalt døde ble 60,4 % obdusert.  
 



  Neonatalt død Dødfødt Total 
Ikke obdusert 42 50 92 
  39,6 % 20,92 % 26,7 % 
Obdusert 64 189 253 
  60,4 % 79,1 % 73,3 % 
Totalt 106 239 345 
  100 % 100 % 100 % 

TAB 6: Obduksjonsfrekvens hos perinatalt døde. 
 
3.2.7 VEKSTHEMMING 
 
Veksthemming var gjenkjent som en svangerskapskomplikasjon for 12,7 % av de 
neonatalt døde, og for 17,0 % av de dødfødte. 
 



3.3 KARAKTERISTIKA VED MOR 
  
3.3.1 PARITET 
 
61,4 % av mødrene var førstegangsfødende, 24,1 % andregangsfødende og 11,6 % 
tredjegangsfødende. Deretter synker frekvensen jevnt med pariteten.                                                                 
 
3.3.2 ALDERSGRUPPER 
 
Vi har delt inn mors alder i tre grupper. Mødre under 25 som utgjør 17,2 %, 
aldersgruppen 25-34 65,6 % og de som er 35 og over som utgjør 17,2 % av mødrene. 
Når man isolert ser på mødre over 40 utgjør disse 2,3 %. I perioden 1993-2002  i 
Akershus har andelen fødende under 25 år sunket, mens andelen fødende over 35 år har 
øket.   
 
3.3.3 ETNISITET  
 
På helsekort for gravide og i journalnotatene har 250 av de gravide oppgitt etnisitet.  26 
av disse er ikke-kaukasisere.  11,4 % av de dødfødte barna hadde ikke-kaukasisk mor, 
mens 7,9 % av de neonatalt døde hadde ikke-kaukasisk mor. Blant kaukasierne fikk 88,6 
% dødfødte barn, mens 92,1 fikk barn som døde neonatalt.  
 
 
  Neonatalt døde Dødfødt Total 
Kaukasier 69 155 224 
  92,11 % 88,57 % 89,64 % 
Ikke-kaukasier 6 20 26 
  7,9 % 11,4 % 10,4 % 
 Total 75 175 250 
  100 % 100 % 100 % 

TAB 7: Andel kaukasiske mødre fordelt på perinatale dødsfall. 
  
Tabellen under viser etnisiteten til de gravide. 63,5 % var europeere, 6,5 % var asiatere, 
0,8 % var afrikanere. Vi manglet data på 103 tilfeller (28,9 %). 
 

Mors etnisitet 
Frekvens av 
perinatalsaker Prosent 

Europa (eksl. Tyrkia) 224 63,5 % 
Asia (inkl. Tyrkia) 23 6,5 % 
Afrika 3 0,8 % 
Mangler info 103 28,9 % 
Total 353 100,0 % 
TAB 8: Mors etnisitet i Akershus. 
 
 
 



3.3.4 INNGIFTE 
 
I Perinatalkomitèens materiale var foreldre av 8 barn i slekt, det vil si at dette er 
innskrevet på helsekortet eller anført i journalen. Av disse var 3 neonatalt døde og 5 
dødfødte.   
 
Tabell 21 viser at vi har registrert konsangvinitet eller ikke hos 252 av de gravide, og av 
disse var 91,4 % ikke i slekt.  I de tilfellene som var registrert som inngifte, var de fleste 
ikke-kaukasiere (87,5 %).  Vi mangler data om consanvinitet på 101 (28,6 %) av de 
gravide.    
 
  Foreldre ikke slekt Foreldre i slekt Total 
Kaukasiere 223 1 224 
  91,4 % 12,5 % 90,3 % 
Ikke kaukasiere 21 7 28 
  8,6 % 87,5 % 9,7 % 
Total 244 8 252 
  100 % 100 % 100 % 
TAB 9: Inngifte blant fordeldre med perinatalt døde barn. 



3.4 KARAKTERISTIKA VED SVANGERSKAPENE 
 
3.4.1 SYMFYSEFUNDUS-MÅL 
 
SF-mål er registrert i 64% av tilfellene.  
 
SF-patologi Frekvens 
Normale Sf-mål 127 
  35,9 % 
Negativt avvik 48 
  13,6 % 
Positivt avvik 50 
  14,2 % 
Kombinasjon 3 
  0,8 % 
Mangler data 125 
  35,4 % 
Total 353 
  100 % 

TAB 10: Registrerte SF-mål og avviksvariant.  
 
 36 % hadde normale SF-mål, ifølge deres helsekort for gravide.  
 
Oppfølging av SF-avvik   
Nei 53 
  53,5 % 
JA 46 
  46,5 % 
Totalt 99 
  100,0 % 

TAB 11: Oppfølging ved patologiske SF-mål. 
 
Tabellen viser at av de registrerte patologiske SF-målinger ble ca halvparten registrert 
oppfulgt på helsekortet. 
 
3.4.2 BMI 
 
Totalt sett i materialet fra Perinatalkomitèen er 10,4 % slanke, 56,2 % normalvektige, 
21,4 % overvektige, og 11,9 % har fedme.  
 
Tabell 12 viser at det var liten forskjell mellom gruppen av neonatalt døde og de 
dødfødte, med hensyn på mors BMI.   
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TAB 12: Mors BMI ved perinatal dødlighet. 
 
3.4.3 BMI OG SYMFYSEFUNDUS-MÅL 
 
58,8 % av de som fikk registrert en eller flere patologiske målinger på SF-kurven sin var 
normalvektige. 38,2 % var overvektige eller ekstremt overvektig, mens 2,9 % var 
undervektige. 
 
 
    Normale SF-mål Negativt avvik Positivt avvik 
BMI-grupper Undervekt 17 3 0 
   20 85% 15% 0,0 % 
  Normal 49 23 20 
   92 53,3% 25% 21,7% 
  Overvekt 17 7 11 
   35 48,6% 20% 31,4% 
  Fedme 13 2 8 
   23 56.5% 8,7% 34,8% 
  Total    
   170 96 35 39 
TAB 13: SF-avvik ved forskjellige BMI-grupper. 
 
Tabellen viser henholdsvis de med normale SF-mål, de med negativt avvik og de med 
positivt avvik, fordelt på mors BMI. Både blant de neonatalt døde og de dødfødte ser vi at 
i alle BMI-grupper dominerer normale SF-mål. Tabellene viser også at de overvektige og 
de ekstremt overvektige har flere registreringer av positive avvikende SF-målinger enn de 
normalvektige eller de undervektige.   

Neonatalt død 10,29 % 
Slank Normal Overvekt

13,2 % 55,9 % 20,6 %

10,53 % 11,3 % Dødfødt 56,4 % 21,8 %

Fedme 



 
Tabellen under viser de samme variablene, fordelt på henholdsvis neonatalt døde og 
dødfødte.   
 

Neonatalt døde

 
TAB 14: SF-avvik fordelt på BMI-grupper hos mødre med neonatalt døde barn. 
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Normale SF-mål 92,9 % 53,2 % 45,8 % 53,3 %

Negative avvik 7,1 % 25,8 % 25,0 % 13,3 %

Positivt avvik 0,0 % 21,0 % 25,0 % 33,3 %

Kombinasjon 0,0 % 0,0 % 4,2 % 0,0 %

Undervektig Normal Overvekt Fedme

 
TAB 15: SF-avvik fordelt på BMI-grupper hos mødre med dødfødte barn. 
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66,7 % 55,6 % Normale SF-mål 53,3 % 50,0 %

33,3 % 0,0 % Negative avvik 23,3 % 8,3 %

0,0 % 33,3 % Positivt avvik 23,3 % 41,7 %

0,0 % 11,1 % Kombinasjon 0,0 % 0,0 %

Fedme 



3.4.4 RØYKING I SVANGERSKAPET 
 
317 av de gravide har angitt røykevaner. Av disse røykte 95 (30 %) under svangerskapet.  
Av de som fikk dødfødte barn røykte 32,4 %, mens 23,9 % av mødrene til de neonatalt 
døde barna røykte.   
 
3.4.5 TVILLINGER / FLERLINGSVANGERSKAP 
 
Insidensen perinatal død blant flerlinger i Akershus er fra 1993 til 2002 0,022. For 
dødfødsler er insidensen 0,010. I perioden var 47 (13,4 %) av fostrene/barna som døde 
perinatalt fra multiple gestasjoner. Av disse var 43 tvillingfostre, 4 var trillingfostre. 25 
var levendefødt, av disse tre trillinger. 23 % av de neonatalt døde var altså fra multiple 
svangerskap. 22 (9,2 %) av de dødfødte (intra og antepartum)var multiple svangerskap, 
kun et foster var trilling. 2 fostre døde intrapartum, de resterende 20 døde antepartum.  
 
3.4.6 FOSTERAKTIVITET 
 
Vi ønsket å registrere mors egne oppfatninger av fosteraktivitet og om det var noen 
endringer i denne. Imidlertid forelå det svært få opplysninger om fosterets vitalitet, og en 
undersøkelse om lite liv som risikofaktor var derfor umulig å lage. Til tider har dette blitt 
journalført i etterkant av fosterdødsfallet, men underveis i svangerskapet har det ikke 
vært vanlig å journalføre om mor kjenner liv eller endring i fosterbevegelser.  
 
3.4.6 SECTIO 
 
26,6 % av de perinatale dødsfallene ble forløst ved sectio. Av de dødfødte ble 86 % 
forløst vaginalt. De intrapartum døde ble i 36,8 % av tilfellene forløst ved sectio. Om 
dette var katastrofesectio som ble utført pga komplikasjoner ved vaginal fødsel eller om 
det var planlagte/hastesectio har vi ikke registrert. Av de neonatalt døde ble 53,2 % 
forløst ved sectio.  
 
  Neonatalt døde Dødfødte Total 
Vaginal fødsel 52 202 254 
  46,8 % 85,96 % 73,4 % 
Sectio 59 33 92 
  53,2 % 14,0 % 26,6 % 
Totalt 111 235 346 
  100 % 100 % 100 % 

TAB 16: Forløsningsmetode hos perinatalt døde. 
 
3.4.7 SVIKT I PERINATAL OMSORG 
 
Vi presenterer under Perinatalkomitèen retrospektive vurdering om svikt fra 1993-2000.  
 
Tabellen viser at svikt i egenomsorg ble vurdert til mangelfull i 14,8 % av tilfellene av de 
dødfødte, videre var man i tvil om svikt i 7,9 % av tilfellene. Av de neonatalt døde ble det 
identifisert svikt i egenomsorgen i 5,6 % av tilfellene, her var det ingen tvilstilfeller.  



 
 
Egenomsorg Neonatalt død Dødfødt Total 
Ingen svikt 85 146 231 
  94,4 % 77,2 % 82,8 % 
Svikt påvist 5 28 33 
  5,6 % 14,8 % 11,8 % 
Tvil om svikt forelå 0 15 15 
  0,0 % 7,9 % 5,4 % 
Totalt 91 189 279 
  100,0 % 100 % 100 % 

TAB 17: Perinatalkomitèens vurdering av svikt i egenomsorg. 
 
Tabellen under viser at i svangerskapsomsorgen ble det vurdert svikt i 6,9 % av 
dødfødslene, mens det var tvil i 10,6 % av tilfellene. Tilsvarende var det 1,1 % av de 
neonatalt døde som hadde sviktende svangerskapsomsorg, i 2,2 % var det tvilstilfeller.  
 

Svangerskapsomsorg 
Neonatalt 
død Dødfødt Total 

Ingen svikt 87 156 243 
  96,7 % 82,5 % 87,1 % 
Svikt påvist 1 13 14 
  1,1 % 6,9 % 5,0 % 
Tvil om svikt forelå 2 20 22 
  2,2 % 10,6 % 7,9 % 
Totalt 90 189 279 
  100,0 % 100 % 100 % 

TAB 18: Perinatalkomitèens vurdering av svikt i svangerskapsomsorg. 
 
Fødselshjelpen blant de dødfødte ble vurdert som sviktende i 3,2 % av tilfellene, og det 
var tvil om svikt i 1,6 % av tilfellene. Av de med intrapartum dødsfall ble det registrert 
svikt i fødselshjelpen i 12,5 % av tilfellene og tvil om svikt i 6,3 %. For de neonatalt døde 
ble det påvist svikt i fødselshjelpen i 10,2 % av tilfellene, og tvil om svikt i 2,3 %.  
 

Fødselshjelp 
Neonatalt 
død Dødfødt Total 

Ingen svikt 77 177 254 
  87,5 % 95,2 % 92,7 % 
Svikt påvist 9 6 15 
  10,2 % 3,2 % 5,5 % 
Tvil om svikt forelå 2 3 5 
  2,3 % 1,6 % 1,8 % 
Totalt 88 186 274 
  100,0 % 100 % 100 % 

TAB 19: Perinatalkomitèens vurdering av svikt i fødselshjelpen. 
 
I neonatalhjelpen var det tvil om svikt i 1,4 % av tilfellene, altså for et barn. På 
nyfødtavdelingen var det svikt i 2,4 % av tilfellene, mens tvil forelå i 4,8 %.  



Kommunikajonssvikt forelå i 1,6 % av dødfødslene, men det var 2,3 % tvilstilfeller. Av 
de neonatalt døde var det svikt i 2,4 % av tilfellene, mens det ikke var noen tvilstilfeller.  
Dette fremgår av tabell 27: 
 

Kommunikasjon 
Neonatalt 
døde Dødfødt Total 

Ingen svikt 83 124 207 
  97,6 % 96,1 % 96,7 % 
Svikt påvist 2 2 4 
  2,4 % 1,6 % 1,9 % 
Tvil om svikt forelå 0 3 3 
  0,0 % 2,3 % 1,4 % 
Totalt 85 129 214 
  100,0 % 100 % 100 % 

TAB 20: Perinatalkomitèens vurdering av kommunikasjonssvikt.  



4. DISKUSJON 
 

4.1 PERINATALE SAKER I AKERSHUS 1993-2002 
 
 
Perinatalkomitèen i Akershus har vurdert 353 dødsfall i perioden 1993-2002. Medisinsk 
fødselsregister har i samme periode registrert like mange perinatale dødsfall, men som vi 
ser av tabellen er det avvikt mellom type dødsfall de forskjellige organisasjonene har 
gjort. En forklaring kan være forskjellige definisjoner av fosterdød og neonatal død.  
Medisinsk Fødselsregister registrerer dødfødte fra henholdsvis gestasjonsuke 16-28 og 
>28.  Her har vi kun tatt med gruppen av dødfødte som var 28 gestasjonsuker eller mer. 
Tabellen viser at Perinatalkomitèen har inkludert 240 dødfødsler i perioden, og MFR har 
registrert 208 dødfødsler. Dette er fordi Perinatalkomitèen også behandler tilfeller av 
dødfødsler før gestasjonsuke 28. Registreringene foretatt av MFR bekrefter de store 
årsvariasjonene av perinatale dødsfall, og skyldes ikke variasjon i Perinatalkomitèens 
arbeid med å identifisere dødsfall. 
 
Medisinsk Fødselsregister registrerer neonatalt døde til og med 27. levedøgn, mens 
Perinatalkomitèen behandler saker med neonatale dødsfall innen utgangen av 7. 
levedøgn, samt spedbarnsdødsfall som kan relateres til Perinatalperioden.   
 
 
Årstall Dødfødt Dødfødt Neonatal døde Neonatal døde 
  MFR PNK MFR PNK 
1993 16 20 17 13 
1994 27 30 23 21 
1995 17 21 8 9 
1996 28 29 17 11 
1997 18 20 13 12 
1998 21 23 16 10 
1999 19 24 15 11 
2000 21 22 8 6 
2001 29 34 18 12 
2002 12 17 10 8 
Sum  208 240 145 113 
TAB 21: Perinatale skaer i MFR og Perinatalkomitèen 1993-2002. 
 
Ved å benytte MFR (1-10) sine registreringer om frekvens av dødfødsler kan vi vurdere 
hvorvidt frekvensen av dødfødsler i Akershus avviker fra de resterende fylkene. I tabellen 
under har vi beregnet gjennomsnittet av dødfødsler 1993-2002 i alle fylker, samt et 
landsgjennomsnitt. Frekvensen av dødføsler i Akershus avviker ikke signifikant fra 
landsgjennomsnittet. 



 
 

Gjennomsnittlig dødfødte pr 1000 levendefødte fordelt på hvert fylke. Tall fra MFR.
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TAB 22: Gjennomsnittlig andel dødfødte per 1000 fødsler i alle fylker 1993-2002. 
 
 



4.2 KARAKTERISTIKA VED DØDSFALLENE 
 
 
4.2.1 DØDSÅRSAKER  
 
Som vist i resultatdelen er dødsårsakene for dødfødte forskjellig sammenliknet med de 
neonatalt døde. De dødfødte dør hovedsakelig av uforklart fosterdød, placentapatologi og 
infeksjoner. Hovedgruppen av neonatale dødsfallene skyldes medfødte misdannelser og 
genetisk betinget sykdom.  At dødsårsakene er forskjellige til tross for at det finnes flere 
felles risikofaktorer for perinatal død er ikke uventet, da mekanismene bak fosterdød og 
neonatal død er forskjellig. Dødsårsakene i Akershus ser ikke ut til å avvike stort i 
forhold til relevante og sammenliknbare undersøkelser (25;26;29;122).  
 
Dødsårsaker ved fosterdød er forøvrig et omdiskutert tema. De siste årene har spesielt 
dødsårsaken ”plutselig uforklart fosterdød” fått mye oppmerksomhet. Vi har tidligere 
diskutert hvorvidt de dødfødte som får denne diagnosen virkelig har en uforklart 
dødsårsak, eller om det mangler en fullstendig undersøkelse som kunne ha avklart en 
egentlig dødsårsak. Nye klassifikasjonssystemer som ReCoDe (29) og PSANZ (124) 
dreier seg om å gjenkjenne kliniske aspekter som kan hjelpe oss til å forstå og forebygge 
dødfødsler. Disse to klassifikasjonene går bort fra tidligere klassifikasjoner der man har 
forholder seg til patologiske dødsårsaker, her konsentrerer man seg om å gjenkjenne de 
klinisk relevante tilstander som var forbundet med dødsfallet. Man kan være selvsagt 
diskutere hvorvidt kliniske tilstander som IUGR eller asfyxi kan brukes som dødsårsak. 
Det er også viktig å huske at risikofaktorer ikke baserer seg på populasjonsbaserte 
undersøkelser, men på retrospektiv analyse av perinatale dødsfall. 
 
4.2.2 DØDSTIDSPUNKT  
 
Perinatal dødelighet brukes ofte som et mål på befolkningens helsetilstand. 
(20;125;126)Andelen intrapartum død ses ofte på som et mål på svangerskapsomsorgens 
kvalitet.(127) Til tross for at vi ikke finner sammelignbare tall fra områder med likt 
utviklingsmessig nivå som Akershus anser vi den intrapartum dødeligheten som lav.  
19 (7,9 %) av de dødfødte døde intrapartum  
 
4.2.3 GESTASJONSALDER 
 
Tall fra MFR viser, som forventet, at flest barn ble født til termin. De dødfødte utgjør en 
større gruppe ved sen gestasjonsalder (etter 42 fullgåtte uker) enn de neonatalt døde. Av 
de barna som ble født ekstremt premature utgjør de neonatalt døde en høyere prosentvis 
andel enn de dødfødte.  
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TAB 23: Gestasjonsalder ved diagnostisert død. Perinatale dødsfall sammenlignet med 
fødsler registrert av MFR.  
 
4.2.4 KJØNN 
 
Totalt sett er gutter mer utsatt for perinatal død enn jenter. Det er ingen signifikante 
forskjeller når det gjelder dødfødsler, men når det gjelder neonatalt døde i materialet er 
55 % gutter. I Akershus (1-10) er 51,5 % av de fødte gutter. Årsaken til at gutter har 
høyere frekvens enn jenter kan ses i sammenheng med dødsårsaker som genetiske 
misdannelser. 
 
  Perinatalkomitèen i Akershus MFR 
  Neonatalt død Dødfødt   
Jente 49 114 29583 
  43,4 % 47,5 % 48,5 % 
Gutt 61 124 31444 
  55,0 % 51,7 % 51,5 % 
Ukjent/usikker 3 2 47 
  2,7 % 0,8 % 0,1 % 
Total 113 240 61027 
  100 % 100 % 100 % 

TAB 24: Barnets kjønn ved perinatal dødlighet, sammenlignet med MFR. 
 
 
 
 



4.3 KARAKTERISTIKA VED MOR 
 
 
 
4.3.1 PARITET: 
 
I perinatalkomitèens materialet var 61,4 % var førstegangsfødende, 24,1 % 
andregangsfødende og 11,6 % tredjegangsfødende. Deretter synker frekvensen jevnt med 
pariteten. De ti siste årene er andelen førstegangsfødende i Akershus 40,1 %, andelen 
andregangsfødende 39,9 %, og andelen tredjegangsfødende 15,5 %. 
 
Paritet Perinatalkomitèen 
  Neonatalt død Dødfødt MFR 
Første barn (para 0) 71 145 2448 
  62,83 % 60,67 % 40,10 % 
Andre barn (para 1) 29 56 2432 
  25,66 % 23,43 % 39,90 % 
Tredje barn (para 2) 10 31 948 
  8,85 % 12,97 % 15,50 % 
Fjerde eller 3 7 270 
 flere barn (para 3+) 2,65 % 2,93 % 4,40 % 
 Total 113 239 6098 
  100 % 100 % 100 % 
TAB 25: Paritet og perinatal dødelighet i Akershus 1993-2002, sammenlignet med paritet 
fra MFR. 
 
4.3.2 ALDERSGRUPPER: 
 
I materialet fra Perinatalkomitèen utgjorde de fødende under 25 år 17,2 %, mens denne 
gruppen utgjør 13,2 % i MFR sine tall.  I aldersgruppen 25-34 år finner vi 65,6 % i vårt 
materiale, mens gruppen utgjør 70,6 % i MFRs tall. I den eldste aldersgruppen har 
Perinatalkomitèen 17,2 %, og MFR har 16,17 %.  Når man isolert ser på mødre over 40 
utgjør disse 2,3 % av Perinatalkomitèens materiale, mens de i MFRs tall sto for 1,9 % av 
fødslene.   
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TAB 26: Mors alder ved perinatal dødlighet i Akershus sammenlignet med MFR. 
 



4.4 KARAKTERISTIKA VED SVANGERSKAPENE 
 
4.4.1 SF-MÅL OG IUGR 
 
Fedme og undervekt kan skape misforståelser når det gjelder SF-mål. Hos en overvektig 
kvinne kan en eventuell oligohydramnion kunne skjules av adipositas, mens hos en 
undervektig kvinne kan en polyhydramnion gjøre at fosterutviklingen som normal ut.  
SF-mål er registrert hos 64,6 %. De resterende 35,4 % var enten flerlingesvangerskap, 
dødsfall med så lav gestasjonsalder at man ikke har fått laget et SF-kurve hvor avvik 
kunne bedømmes eller mangelfull utfylning på helsekortet. 
 
Avvik av SF-mål fra normalområdet kan bety 
1. For stort mål: tvillinger, feil terminberegning, stort foster, polyhydramnion.  
2. For lavt mål: feil terminberegning, lite foster, oligohydramnion.  
3. Kurven flater ut: Vekstretardasjon.    
4. Kurven er for bratt: Tvillinger eller for stort foster 
 
Symfysefundus-måling er en praktisk og enkel undersøkelse som kan gjøres av leger og 
jordmødre uten annet redskap enn målebånd. Om svarene er unnvikende bør de gravide 
etter retningslinjer henvises til videre undersøkelse.  
 
Garodsi har utgitt flere artikler om individuelt justerte fødselsvektkurver. (77;128)For å 
vurdere hvorvidt IUGR kunne vært anerkjent før det fatale resultatet har vi benyttet disse 
formlene for å vurdere IUGR.   
 
Ifølge rapportene fra perinatalkomitèen var veksthemming gjenkjent som en 
svangerskapskomplikasjon for 12,7 % av de neonatalt døde, og for 17,0 % av de 
dødfødte. Ved utregning av individuelt justerte fødselsvektkurver viser resultatene at så 
mye som 31,5 % av de neonatalt døde og 42,8 % av de dødfødte var under 2,5 percentilen 
for sin 
gestasjonsalder. Henholdsvis 51,9 % og 56,4 % var under 10 percentilen.  
Ved 2,5 percentilen er det flere veksthemmede blant de dødfødte enn blant 
neonatalt døde (p<0,05), men ikke ved 10 percentilen (p=0,4). En ventet effekt som 
kan indikere at veksthemmingen er mer alvorlig ved dødfødsler enn ved neonatal 
død. 
At svangerskapet ifølge perinatalkomitèen var prospektivt gjenkjent av 
svangerskapsomsorgen 
som IUGR medførte høy spesifisitet for at dette stemte overens med en 
fødselsvekt under 2,5 percentilen etter individualiserte fødselsvektkurver. 
Henholdsvis 85,7 % for de neonatalt døde, og 92,1 for de dødfødte. Denne moderate 
(ikke signifikant) diskrepansen kan tyde på at det er en moderat effekt av tiden 
fra intrauterin død til fødsel, - en hyppig bekymring i beregning av 
fødselsvektkurver. Den sanne effekten av slik tidsforsinkelse vil gjerne være 
mindre enn den vi har sett, på grunn av mer alvorlig veksthemming hos de som 
dør. 



Det synes som om det kan være en betydelig mulighet til forbedring i gjenkjennelse av 
alvorlig veksthemming gjennom svangerskapsomsorgen. For 
neonatalt døde med alvorlig veksthemming under 2,5 percentilen (n=32) var dette 
ikke oppdaget som komplikasjon av svangerskapsomsorgen i 62,5 % av tilfellene. 
For dødfødslene var det tilsvarende tallet 62,4 % (n=93). 
I de tilfellene der det var slik diskrepans (ikke identifisert veksthemming) 
fant likevel perinatalkomitèen kun grunn til å konkludere med svikt, eller tvil om svikt, i 
svangerskapsomsorgen i ett tilfelle av neonatal død (5 % av tilfeller), og ved 9 
dødfødsler (15,5 % av tilfeller). Det kan muligens tolkes som en indikasjon på at 
en slik svak identifikasjon av livstruende veksthemming skjer som et resultat av 
hvordan dagens svangerskapsomsorg er organisert, en form for systemsvikt, og kun 
i mindre grad på grunn av individuell svikt i omsorgen på tross av etablerte 
retningslinjer. 
I andre, men sammenlignbare populasjoner har studier vist at en deteksjon av 
veksthemming basert på screening vha SF-målinger er varierende. Spørsmål om hvilke 
typer kurver man velger (129) og undersøkeravhengigheten er også diskutert (130). 
Cronje viste at sensitiviteten var 42 % (131). Stuart (132) viste at sensitiviteten ved en 
eller flere mål under 10 percentilen var 51 %, spesifisiteten var 88 %. Ved fire eller flere 
målinger under 10 percentilen etter uke 26 er sensitiviteten 65 %. For vekt under 10 
percentilen var sensitiviteten 91 %. Spesifisiteten var henholdsvis 81 % og 80 %.   
Cronje mente at sensitiviteten hang sammen med mors BMI, mens Mongelli (133)slår 
fast at mors karakteristika er avgjørende for SF mål etter å kontrollert 325 kvinner med 
SF-mål og ultralyd. Rosenberg K. (134) slo fast at kun halvparten av fostrene med IUGR 
ble gjenkjent med SF-mål, mens falske positive var høyere enn forventet. Av dette 
konkluderte han med at SF-mål ikke har effekt for vurdering av IUGR. Calvert (130) 
konkluderer med at om en måling var under 10percentilen på SF-målet var sensitiviteten 
for fødselsvekt under 10percentilen 64 % .  
 
4.4.2 MATERNELL BMI 
 
Selv om det i dette materialet ikke var signifikante funn som kunne tyde på mer 
veksthemming blant de med høy BMI, hadde de hyppigere SF-målinger utenom 
normalområdet - kun 50 % av overvektige hadde SF-mål innen normalområdet blant 
dødsfallene vurdert av perinatalkomitèen, og 35,0 % ble på ett eller annet tidspunkt i 
svangerskapet målt til å ha for store mål (p<0,05 i forhold til normalvektige med 17,9 %). 
Medisinsk fødselsregister registrerte ikke BMI i den perioden som 
her er vurdert, og et direkte sammenligningsgrunnlag finnes derfor ikke. En 
indikasjon på om fedme også er knyttet til dødfødsler i Akershus finnes likevel 
i det faktum at Statistisk Sentralbyrå har sett en stigende tendens til fedme i 
Norge, og i denne kohortens siste år, 2002, hadde i overkant av 5 % av norske 
kvinner i fertil alder alvorlig fedme (BMI > 30) (Statistisk Sentralbyrå, 
levekårsundersøkelsen 2002), mens denne gruppen utgjorde nær 12 % i denne kohorten 
av dødfødsler og neonatale dødsfall. 
 
4.4.3 RØYKING I SVANGERSKAPET 
 



Røyking er som tidligere nevnt en viktig risikofaktor for IUGR og fosterdød (60). 
Tabellen under viser andelen røykende gravide blant de som fikk neonatalt døde barn og 
de som fikk dødfødte barn. Medisinsk Fødselsregister (1-10) har registrert mors 
røykevaner fra 1999, derfor har vi her tatt med gjennomsnittlig antall røykende gravide 
fra 1999-2002 fra MFR. Vi ser at i perinatalkomitèens materiale er det en høyere andel 
røykende gravide enn i tallene fra MFR.  Dette gjelder særlig blant de som fikk dødfødte 
barn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

TAB 27: Andelen røykere mødre hos neonatalt døde og dødfødte i Akershus 1993-2002, 

i har sett at andelen røykere har gått ned i løpet av de 10 årene vi har vurdert, slik 

sammenlignet med MFRs registrering av røykende gravide 1999-2002.  
 
V
tabellen under illustrerer. Tabellen viser at i de årene Medisins Fødselsregister har 
registrert mors røykevaner er andelen røykere markert høyere i perinatalkomitèens 
materiale enn i totalpopulasjonen i Akershus, med unntak av 2002.  Vi ser også at 
andelen gravide røykere har sunket i tiårsperioden i Perinatalkomitèens materiale. 
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TAB 28: Utviklingen i andel røykere i Perinatalkomitèens materiale, sammenlignet med 
MFR 1999-2002. 
 
Dessverre kan man ikke konkludere med at fosterdødelighetskurven har fulgt den dalende 
kurven med røykende gravide i perinatalkomitèens materiale. Siden gjentatte 
undersøkelser viser at røyking er en risikofaktor er det vanskelig å forklare dette 
fenomenet. Vi stiller oss derfor spørsmål om hvorvidt andre faktorer kan ha betydende 
økning for fosterdød, og spesielt har vi vurdert om økende BMI kan være årsak til at 
frekvensen ikke har sunket.  
 
4.3.4 FLERLINGEFØDSLER 
 
Insidensen perinatal død blant flerlinger i Akershus er fra 1993 til 2002 0,022. For 
dødfødsler er insidensen 0,010. Som kurven under viser virker det som tendensen i fylket 
er at flerlingefostre øker, dette kan medføre en risiko for øket frekvens av perinatal 
dødelighet. 
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TAB 29: Fødsler med flerlinger i Akershus. Utvikling 1993-2002. 
 



4.4 FORHOLD VED SVANGERSKAPSOMSORGEN 
 
4.4.1 SVIKT I PERINATAL OMSORG 
 
Vi har sett på perinatalkomitèens vurdering av suboptimale faktorer når det gjelder 
egenomsorg, svangerskapsomsorg, fødselsomsorg, neonatalhjelp, nyfødthjelp og 
kommunikasjon, men har ikke stilt spørsmål ved perinatalkomitèens vurdering. En 
upublisert artikkel som tar for dødfødsler i Oslo og Akershus fra 1998-2003 konkluderer 
med at suboptimale faktorer var identifisert i 37 % av tilfellene. Spesielt pekes det på 
uoppdaget IUGR som sviktfaktor. Andre frekvente sviktfaktorer i svangerskapsomsorgen 
var ufullstendig reaksjon på mors opplysning om redusert fosterbevegelse, mangelfull 
diabetes-screening for disponerte kvinner og forsinket henvisning ved diagnoser som 
krever spesialistoppfølging.  
 
Perinatalkomitèen i Akershus vurdert svikt, tvil om svikt og ingen svikt i variablene som 
er nevnt over. Relevansen i forhold til dødsårsak er så vidt vi forstår ikke alltid tatt 
hensyn til. Perinatalkomitèen har heller ikke vurdert sakene blindet og har heller ingen 
kontrollinstans for sine vurderinger. Perinatalkomitèen har i varierende grad betraktet 
røyking som svikt i egenomsorg, tildels virker det som om dette har blitt introdusert som 
sviktårsak i løpet av perioden.  
 
 
 
 



5. KONKLUSJON 
 
En del av målsetningen med denne oppgaven var å vurdere frekvensen av dødfødsler i 
Akershus og sammenligne denne med frekvensen i andre fylker. At frekvensen ligger på 
landsgjennomsnittet forteller at den perinatale omsorgen i Akershus fra 1993 til 2002 
ikke avviker fra resten av landet. Imidlertid bør vi notere oss at det i enkelte vestlige land 
har vært signifikant økning i fosterdødsfall siste år. Vi ikke har sett denne utviklingen i 
Akershus, men mener at dette bør fungere som en påminnelse om at vi må fortsette å ta 
den perinatale omsorgen på alvor.  
 
Det er få store og gode undersøkelser som viser dødsårsaker blant dødfødte, men 
sammenlikningsgrunnlaget vi har forteller oss at Akershus heller ikke her har store avvik 
på dette området. Den høye andelen uforklarte fosterdødsfall er svært skuffende, men ved 
sammenligning ser vi at dette dessverre også gjelder andre områder. Dette bør imidlertid 
ikke være en hvilepute, Akershus bør gjøre ytterligere tiltak for å diagnostisere dødsårsak 
hos dødfødte. Forbedingspotensialet er stort, og kun ved å forstå bakgrunnen for 
dødsfallene kan vi få erfaringsgrunnlag for å fange opp fremtidige risikosvangerskap. For 
å forklare bakgrunnen for det fatale utfallet bør det også vurderes om vi bør innføre 
kliniske metoder som ReCoDe eller PSANZ. 
 
Svangerskapsomsorgen i Akershus er ikke i stand til prospektivt å gjenkjenne den 
sannsynligvis viktigste risikofaktoren for dødfødsel, nemlig veksthemming. Dette henger 
sannsynligvis sammen med at de metodene vi benytter for å vurdere fosterets utvikling 
ikke holder mål. Samtidig bør det nevnes at det finnes nye metoder for å detektere disse 
fostrene, og ved å innføre disse metodene i den kliniske hverdagen vil det etter all 
sannsynlighet redusere frekvensen dødfødsler betraktelig.  
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