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Sammendrag 

Bakgrunn:  

Det finnes i dag kunnskapsgrunnlag som peker på at bedre oppfølging, tidligere vurdering og 

induksjon av friske, overtidige gravide reduserer den perinatale mortaliteten. Det er allikevel ulik 

praksis for overtidsvurdering og induksjon ved helseforetakene i Norge. Vi ønsket å sette oss inn i 

dette kunnskapsgrunnlaget, og på bakgrunn av det lage en standardisert og enkel prosess for 

forbedring av denne praksisen. 

 

Kunnskapsgrunnlag: 

Vi har foretatt usystematiske søk i PubMed og Cochrane. Engelske og norske artikler, samt en 

doktorgradsavhandling er inkludert. På bakgrunn av dette utvalget viser det seg at kontroll og 

induksjon i løpet av uke 41 fører til lavere perinatal mortalitet. Kvinnene har totalt sett en positiv 

fødselsopplevelse, men de fleste ønsker mer informasjon om induksjonsprosessen. Internasjonale 

kostnadsanalyser for induksjon i uke 41versus spontan fødsel, har vist seg kostnadseffektivt. 

Analysene kan ikke direkte overføres til norske forhold. 

 

Begrunnet tiltak og metode: 

De nasjonale retningslinjene gir rom for ulik praksis for overtidskontroll og induksjonsvurdering. 

Standardiserte retningslinjer rundt innkalling, kontroll, undersøkelse og vurdering før eventuelt 

induksjon vil føre til sikkerhet for mor og barn. Konkret ønsker vi å innføre et tiltak der alle kvinner 

innkalles til overtidsvurdering uke 41+0, og ny kontroll og induksjon 41+3. 

 

Organisering: 

Gjennom kunnskapsbasert informasjon bør en starte med å overbevise ledelsen ved avdelingen om 

at tiltaket vil være til fordel både for de ansatte, den fødende og for barnet. Etter dette må en 

innkalle en fra hver yrkesgruppe slik at alle blir inkludert i prosessen. De nye retningslinjene vil 

være absolutte, men avdelingen selv kan være med å forme innholdet innenfor de rammene vi 

foreslår. Avdelingen vil så få ca 6 mnd til å forberede innføring av tiltaket. 

 

Resultater/Vurdering: 

De nasjonale retningslinjene som foreligger gir rom for ulik praksis for overtidsvurdering og 

induksjon. Dette er ikke lenger i tråd med dagens kunnskapsgrunnlag som viser til en øket perinatal 

mortalitet etter uke 42+0. Å innføre obligatorisk kontroll av kvinner uke 41+0 og induksjon før uke 

42+0 synes på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget som et godt og gjennomførbart prosjekt for å 

redusere den perimortale mortaliteten. 
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Bakgrunn 

 

I de senere år har det blant gynekologer og obstetrikere i Norge pågått en diskusjon om 

kunnskapsgrunnlaget for induksjon av fødsel hos overtidige gravide, og hvor vidt dette bør føre til 

endret praksis for induksjon av fødsler. Man ser at enkelte sykehus har endret praksis og andre ikke 

i de siste årene. Per definisjon er overtid to uker etter termindato, og ved noen sykehus vurderes 

man for induksjon ved start i uke 42, andre nå ved start av uke 41. Om deres praksis er basert på 

den samme kunnskapen, hvorfor så ulik?  Kan man med sikkerhet si at det ene er bedre enn det 

andre? 

 

I Norge har vi i dag svært lav dødelighet ved fødsel. Man stiller likevel spørsmål om noen av barna 

kunne vært reddet, og om noen komplikasjoner kunne vært unngått om man benyttet tidligere 

induksjon. Og til hvilken pris? Har induksjon noen negative følger man bør ta hensyn til? 

 

Vi har registrert at dette er et omdiskutert og følsomt tema, som berører både de fødende, 

sykehusene og det samfunnsøkonomiske perspektivet. Vi ønsket selv å se på kunnskapsgrunnlaget 

for denne debatten, og om mulig implementere våre funn i en avdeling. På bakgrunn av dette har vi 

formulert følgende problemstilling: 

 

”Vil innføring av overtidsvurdering av gravide i uke 41+0 og induksjon i uke 41+3 føre til en lavere 

perinatal mortalitet og morbiditet?” 

 

 

Norske retningslinjer og praksis i dag  

 

I henhold til WHO er overtidige svangerskap definert som gestasjonslengde 294 dager eller mer (42 

fullgåtte uker). En spørreundersøkelse fra 2003 (1) viser at 37/43 spurte avdelinger i Norge 

definerte det til 296 dager eller lengre.  

I Norsk veileder for svangerskapsomsorg (2) fra 2008 hos Norsk Gynekologisk Forening (NGF) 

står det at kvinnen henvises til overtidskontroll i uke 41 i henhold til fødeavdelingens rutiner. 

Retningslinjene for slik overtidskontroll og når en skal igangsette induksjon varierer i dag ved ulike 

fødeavdelinger i Norge. Retningslinjene ved fire utvalgte sykehus er beskrevet senere. Det tilbys 

også rutineultralyd for kvinner i svangerskapsuke 18, som bidrar til å tidfeste termin mer nøyaktig. 

Trolig har dette ført til at færre feilaktig blir vurdert som overtidige, da dette er en mer nøyaktig 

metode(3) enn basert på utregning i henhold til første dag i siste menstruasjon.  
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Kunnskapsgrunnlaget 

 

Søkestrategi 

Kunnskapsgrunnlaget til oppgaven vår er basert på ikke- systematiske søk i Cochrane Database of 

Systematic Review og PubMed. Vi har brukt søkeord som ”induction” ”labor, induced”, ”elective 

induction”, ”postterm pregnancy management”, ”Postterm labor”, ”expectations” samt en rekke av 

disse kombinert med hverandre. Vi har i tillegg brukt MeSH termene ”labor, induced” og 

”pregnancy, prolonged”. Vi har valgt å bruke artikler skrevet på norsk eller engelsk.  

Vi fant en systematisk oversikt fra Cochrane utgitt i 2009, oppdatert med artikler frem til 20.08.06. 

Vi valgte derfor i vår oppgave å inkludere artikler, i hovedsak oversiktsartikler, utgitt etter dette. 

Siden Skandinavia kan avvike noe fra andre vestlige land, både når det gjelder sammensetning av 

befolkning og organisering av fødselshjelp, prøvde vi også å se etter Skandinavisk materiale. 

Ettersom dette er et tema med store faglige spenninger, ønsket vi også å belyse eventuelle negative 

effekter av induksjon, og gjorde eksplisitt søk på dette.  

Vi har gjort ikke-systematiske søk i PubMed og Cochrane med søkeord som "experience" og 

"qualitative" kombinert med søkeordene ovenfor. Det var vanskelig å finne studier som passet til 

temaet vårt. Vi valgte derfor å bruke studier som var referert av andre som supplement til de vi fant 

ved egen søk. Vi fant ingen oversiktartikler på dette temaet, og må derfor basere oss på 

enkeltstudier. 

 

Resultat 

Effekt av induksjon 

Gülmezoglu AM et al har i en systematisk oversikt fra Cochrane (4), Induction of labour for 

improving birth outcomes for women at or beyond term, beskrevet at risiko for intrauterin død og 

død like etter nyfødtperioden øker signifikant i perioden etter termindato. Oversikten ser på om 

induksjon ved en gitt gestasjonsalder kan senke denne økte risikoen. Friske kvinner med normalt 

svangerskap indusert i alt fra uke 38-42, ble sammenlignet med kvinner som ble fulgt, og spontant 

fødte i samme periode. Det var færre dødsfall der induksjon ble igangsatt etter 41+0, henholdsvis 0 

i induksjonsgruppen versus 7 i ikke-induksjonsgruppen. Det var ingen signifikant forskjell i risiko 

for keisersnitt for de indusert i uke 41 mot uke 42, (RR 0,97; 95 % KI 0,72-1,31). Hos kvinner 

indusert i uke 37-40 var det større sjanse for keisersnitt i gruppen som ble fulgt, mot de i 

induksjonsgruppen. Induksjon i uke 37-40 anbefales ikke her, grunnet komplikasjoner knyttet til 

prematuritet, selv om mortaliteten går ned. De konkluderer med at resultatene er gyldige, og at 

kvinner kan tilbys induksjon i uke 41 induksjon, selv om absolutt risiko for død er liten. Negative 
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og positive konsekvenser av induksjon bør diskuteres med kvinnen. De skriver også at kvinnenes 

erfaringer og meninger ikke godt er nok undersøkt. 

 

Aaron B. Caughey et al viser i sin oversiktartikkel i CME; (5) Postterm pregnancy: how can we 

improve outcomes?, til studier der man har vist at UL til bruk i fastsettelse av termindato har senket 

insidensen av overtidige svangerskap fra 12 % til 3 %. I eldre studier kan dette ha ført til skjevheter 

i utregning av risiko ved overtidige svangerskap. Det beskrives at perinatal dødelighet (intrauterin 

eller tidlig neonatal død) dobles fra uke 40 til uke 42 (fra 2-3 til 4-7 pr 1000 fødsler), øker 4 ganger 

i uke 43 og 5-7 ganger i uke 44. Risiko for m.a. meconiumsaspirasjon, lav Apgar score, macrosomi 

og fødselsskade, øker i svangerskap over uke 41. 

Ingen av metodene for oppfølging som nonstress-test, biofysiologisk profil, oxycontin challenge 

test eller kombinasjoner, kan bekreftes å være bedre enn andre (6), det anbefales likevel testing for 

oligohydramnion to ganger i uken hos overtidige, da dette kan reduseres drastisk bare på 24-48 

timer(7).  

De konkluderer med at risikoen for føtal død i uke 41 er lav, men tilstedeværende selv ved god 

overvåkning. Risiko rundt induksjon, særlig med tanke på induksjon som fører til keisersnitt, ser ut 

til å være lavere enn tidligere antatt, og ser ut til å være lik eller lavere grupper som bare får 

oppfølging. De støtter derfor induksjon i uke 41. Kvinner med moden cervix (Bishop score >6) vil 

trolig ha mindre nytte av induksjon (8) da de ofte likevel føder den neste uken.  

 

Dorethy og Norwitz skriver i sin oversiktsartikkel (9); Prolonged pregnancy: when should we 

intervene?, at risiko for komplikasjoner både hos mor og barn øker etter uke 41, noe som tidligere 

har vært underestimert. Induksjon har også lavere risiko for komplikasjoner, enn tidligere antatt. 

Intrauterin fosterdød og neonatal død dobles fra uke 40 til 42, og 5-7 ganger høyere i uke 44. De 

henviser til en studie der man finner at prospektiv risiko for intrauterin død mellom uke 41 og 42 er 

signifikant lavere enn etter uke 42 (1,04-1,27 vs. 1,55-3,1 per 1000 kvinne). Basert på metaanalyser 

mener de at rutinemessig induksjon i uke 41 har signifikante fordeler for barnet, uten å øke 

keisersnittraten. De etterlyser kostnads-nytte analyser på dette. Kvinnen bør være med på å 

diskutere faktorer for og i mot induksjon. Når det kommer til oppfølgning anbefales ingen tester 

eller metoder fremfor andre. 

 

I oversikten til Briscoe D et al; Management of pregnancy beyond 40 weeks’ gestation(10), 

beskriver de også en doblet risiko for intrauterin og neonatal død fra uke 40 til 42. De viser også til 

en dansk studie(11), der man fant økte komplikasjoner >42 uker, uavhengig av fostervekt. Risiko 

for komplikasjoner for både mor og barn økte med økende gestasjonsalder. De finner ingen 
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kontraindikasjoner for induksjon i uke 41, men videre oppfølging uten induksjon er et fullverdig 

alternativ. Man har ikke grunnlag for å si at noen metoder for oppfølging som nonstress-test, 

biofysiologisk score og måling av amnionvæske er bedre enn andre, men gir likevel forslag til 

oppfølging. Kvinnen bør informeres, og tas med på valg mellom de to alternativene. Ved videre 

oppfølging uten induksjon i uke 41, anbefaler de imidlertid ikke å gå over uke 42, grunnet de økte 

komplikasjonene etter uke 42.  

 

I Post-term pregnancy (12), en doktorgrad av Runa Heimstad, finner vi materiale om ulike sider ved 

overtidige svangerskap fra studier gjort under norske forhold, basert på fire enkeltstudier 

(13,14,15,16).  I en RCT (14) fant de da ingen forskjell i neonatal dødelighet eller komplikasjoner 

mellom de indusert i uke 41 versus ikke induksjon.  Likevel fant de en trend mot hyppigere 

observasjoner av meconiumfarget amnionvæske under fødsel i ikke-induksjonsgruppen (p=0,08), 

og at barna var 0,4 cm lengre (p<0,01) og hadde høyere fødselsvekt (p=0,09). Hun fant ingen 

forskjell i hyppighet av keisersnitt mellom de to gruppene. Kort aktivt stadium under fødsel 

forekom hyppigere i induksjonsgruppen, mens aktivt stadium >60 min forekom hyppigere i ikke-

induksjonsgruppen. 

Hun fant også (16) at perinatal dødelighet økte med økt gestasjonsalder (0,18 ‰ på dag 288 til 5,1 

‰ på dag 302+). Ser man på NNT for antall induksjoner som må til for å unngå en intrauterin 

fosterdød eller perinatal død, var denne nedadgående med økt gestasjonsalder (p<0,004). NNT for 

intrauterin fosterdød var 671 på dag 287 og 195 på dag 302+. For perinatal død var tallene 527 på 

dag 287 og 195 på dag 302+. Dette viser høye tall, men man fant ingen signifikante forskjeller. Hun 

ser også på kvinnenes opplevelse av induksjon (15), beskrevet senere.  

 

I en artikkel skrevet av Caughey AB et al (17) vises det at elektiv induksjon uke 41 eller senere kan 

være assosiert med redusert risiko for keisersnitt. Det er færre keisersnitt i gruppen med induksjon 

versus de med naturlig fødsel. (OR 1,22,95 % KI 1,07-1,39,absolutt risikoforskjell 

1,9.) 

 

I en artikkel av Sanchez-Ramos L et al (18) ser man at ved å sammenlikne kvinner som føder uten 

intervensjon med de som blir indusert er det færre keisersnitt blant de som blir indusert. OR 0.88, 

95 % KI 0.78, 0.99. Det er derimot ingen signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjelder 

perinatal mortalitet. I artikkelen pekes det også på at induksjon ikke reduserer andre komplikasjoner 

som eksempelvis lav Apgar score, mekonium aspirasjonssyndrom og antall med behov for neonatal 

intensiv behandling. 
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Kvinnens opplevelse av induksjon 

Heimstad 2007(15) fant at kvinner som ble indusert opplevde kontraksjonene som mer intense 

(n=157 versus n=118, p<0.01) og hyppigere (n=116 versus n=87, p<0.01) sammenlignet med 

kontrollgruppen som fikk oppfølging hver 3. dag. 74 % av kvinnene som ble indusert ønsket 

induksjon også i fremtidige svangerskap. 38 % av kvinnene i kontrollgruppen ønsket avventende 

behandling med oppfølgning hver 3. dag (p<0.001). 84 % av kvinnene i induksjonsgruppen oppga 

at de hadde en positiv fødselsopplevelse. Heimstad konkluderer med at det ikke er noen økt risiko 

med induksjon i uke 41. Hun foreslår at induksjon blir tilbudt i uke 41, men at tett oppfølging er et 

alternativ, gitt passende monitorering av svangerskapet. 

Roberts og Young 1991(20) påpeker at termindato ofte er usikker, og at det er uheldig å indusere 

kvinner ved usikker overtidighet. De viser at de fleste kvinnene i deres studie likevel ønsket å 

induseres til tross for at grundig informasjon ble gitt om dette. 

 

Mika Nuutila er al(21) viser at 1/3 av de som ble indusert i ettertid gjerne ville hatt mer informasjon 

om prosedyren og de fleste ville vært mer involvert i avgjørelsen når det gjelder metode og timing 

av induksjon. 67 % av de i induksjonsgruppa mot 48 % i kontroll-gruppa(p=0,002) rapporterte i 

ettertid at de hadde fått for lite informasjon av medisinsk personell. 74 % av kvinnene i 

induksjonsgruppa og 83 % i kontrollgruppa ville være med å bestemme når induksjonen skulle 

igangsettes. 

 

Shetty A, et al 2005 (22) I induksjonsgruppa mente 34,7 % at det ble gitt for lite informasjon før 

prosedyren ble satt i gang og 27,2 % forventet å føde innen 12 timer etter induksjon ble gitt. Spurt i 

ettertid mente de samme kvinnene at om de kunne forandret noe på induksjonsprosedyren ville de at 

det skulle skjedd raskere. 

 

Økonomiske aspekter  

Vi har dessverre ikke klart å finne studier som beregner kostnader etter norske forhold, men det er 

gjort enkelte beregninger man kan bruke for å få et inntrykk av de økonomiske konsekvensene av 

tiltaket vårt.  

Kaufman KE, et al (23) brukte en teoretisk modell for å sammenligne kostnadene ved induksjon ved 

termin med avventende fødsel til uke 42. De fant at det var dyrere med induksjon ved termin, 

uavhengig av paritet og cervixmodning. Kostnaden varierte nokså mye avhengig av tiden for 
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induksjonen, paritet, cervixmodning og høyere gestasjonsalder.  

I en kanadisk studie har Goeree R, et al (24) gjennom en kostnadsanalyse funnet ut at kostnaden for 

avventende fødsel var 3132$ sammenlignet med 2939$ ved induksjon av fødsel. Man antok at 

denne statistisk signifikante (p< 0,0001) økte kostnaden skyldes økte kostnader til monitorering og 

den økte keisersnittsratioen. 

I de nyeste kanadiske retningslinjene (25) er det gjort teoretiske beregninger av kostnadene ved 

induksjon i uke 41 sammenlignet med uke 41+3 og uke 42. De konkluderer med at det er mest 

kostnadseffektivt å indusere alle kvinner i uke 41.  

Studiene er ikke helt ideelle for vår problemstilling, da vi ikke ønsker å indusere alle kvinner ved 

termin. Det er nødvendig å gjøre kostnadsberegninger beregnet på norske forhold før man kan 

trekke konklusjoner om kostnader knyttet til vårt prosjekt.  

 

 

Sammendrag av kunnskapsgrunnlaget 

 Med tanke på effekten av induksjon fant man i fire av de fem artiklene vi har sett på færre dødstall 

der induksjon ble igangsatt i uke 41 eller senere, versus ikke-induksjonsgruppen. Alle artiklene 

viser at perinatal dødelighet øker fra uke 40 til 42. Det viser seg også at risikoen for keisersnitt 

mellom de to gruppene er lik eller mindre i induksjonsgruppen. Artiklene konkluderer med at 

kvinnen bør få være med på avgjørelsen om hvorvidt hun vil induseres eller ikke. Fire av artiklene 

vi leste stilte seg positive til enkeltvis å vurdere induksjon i uke 41. 

 

Når det gjelder kvinnens opplevelse av indusert fødsel, rapporterte de mer intense kontraksjoner 

versus de som ikke ble indusert. Kvinner som ble indusert ønsket dette igjen i fremtidige 

svangerskap. De fleste som er blitt indusert har hatt en god fødselsopplevelse. Kvinnene påpeker at 

de mangler informasjon om induksjonsprosedyren 

Det er ikke gjort studier som beregner kostnaden av å ha en ekstra overtidskontroll i uke 41 for å 

vurdere kvinnene for induksjon. Studiene vi har funnet har gjort teoretiske beregninger av kostnader 

ved å indusere alle kvinner i uke 41. Samtlige studier viser at det er lavere kostnad ved induksjon i 

uke 41 enn ved induksjon ved termin og uke 42. Selv om dette ikke direkte kan overføres til norske 

forhold, kan det gi oss en pekepinn på de økonomiske konsekvensene ved en ekstra overtidskontroll 

i uke 41 med mulig induksjon som resultat.  
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Retningslinjer ved utvalgte sykehus  

 

Etter gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget ønsket vi å se på rutiner for overtidsvurdering ved et 

utvalg av sykehus i Norge. En mer utfyllende beskrivelse av praksisen ved sykehusene ligger 

vedlagt. (Vedlegg 1) 

 

Tabell 1 

SYKEHUS Kontroll e. uke 40.0 Overtidsvurdering Induksjon 

Rikshospitalet (26) Kontroll hos fastlege 

uke 40 og 41. 

Henvisning til PKO 

ved 42 uker 

Ca uke 42. UL, evt. 

Dopler, vaginal 

undersøkelse med 

Bishopscore og non-

stresstest: CTG.   

Etter funn ved moden 

cervix med Bishop > 7-8 

legges kvinnen inn til 

induksjon med oxytocin. 

Ved patologi kan 

pasienten legges inn for 

induksjon med 

prostagladin lokalt, 

eventuelt annet regime. 

Arendal (følger 

nasjonale 

retningslinjer)(27) 

Kontroll hos fastlege, 

men lav terskel for 

ekstra UL dersom 

kvinnen blir henvist 

eller er usikker. 

 Etter uke 42.0 

Sykehuset Innlandet 

avdeling 

Lillehammer(28) 

 Utvidet kontroll uke 

41+2. UL, Dopler, 

urin, blodtrykk, CTG 

og Bishopscore.  

Innkalles til induksjon 

ved 293 dager. 

St. Olavs 

Hospital(29) 

Alle gravide tilbys 

ultralydundersøkelse 

en uke etter 

termindato 

Ca uke 41, eventuelt 

med avtale om ny 

kontroll og ultralyd 

etter en uke, eventuelt 

avtale om induksjon 

etter 3-4 dager, 

eventuelt igangsetting 

samme dag. 

Medisinsk vurdering hos 

kvinner som kommer til 

undersøkelse til 

overtidskontroll. 
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Forbedringsarbeidet: kunnskap, observasjon og tiltak 

 

 

Teoretisk forbedringstiltak 

I artikkelen ”Effektive forbedringstiltak – hva virker?” (30) presenteres graden av effektivitet ved 

ulike metoder for kvalitetsforbedring. Vi har valgt å standardisere og å legge klarere rammer rundt 

allerede eksisterende retningslinjer for å minimere rom for tolkning utover det kunnskapsgrunnlaget 

som nå foreligger. Dette styrker rutinene og reduserer forstyrrelser. Disse to elementene 

klassifiseres som moderat effektive tiltak. Blant meget effektive tiltak nevnes prosessforenkling, 

fjerning av unødige prosesstrinn, standardisering av utstyr, prosesser og journaler, brukertesting av 

nytt utstyr før anskaffelse, massivt engasjement for pasientsikkerhet i ledelsen og endringer i 

enhetens fysiske utforming. Vårt tiltak dekker også deler av disse momentene.  

 

Modellen som ligger til grunn for forbedringsarbeid i medisinen i dag ble publisert av Batalden og 

Stolz (31). Modellen kobler sammen to kunnskapsdomener, profesjonell kunnskap og 

forbedringskunnskap, begge nødvendige for kontinuerlig forbedring. Som vi har sett tyder 

evidensbasert forskning på at gravide som går over termin bør vurderes og eventuelt induseres 

tidligere enn hva de nasjonale retningslinjene tilsier. Dette kunnskapsgrunnlaget er således del av 

den profesjonelle kunnskapen, som gir forbedring av diagnostikk og behandling. 

Forbedringskunnskapen gir forbedring av prosesser og systemer, og vil således dreie seg om 

kunnskap rundt endring av prosedyrer og endring av praksis i en sykehusavdeling.  

 

Forbedringskunnskapen rundt innføringen av vårt tiltak, har vi forsøkt å kartlegge ved å etablere 

kontakt med en avdeling som har innført tiltak tilsvarende det vi foreslår. Avdelingsoverlege ved 

Lillehammer fødeavdeling, Jakob Nakling, er intervjuet om sine erfaringer fra dette 

forbedringsarbeidet.  

 

 

Organisering og observasjon i praksis 

 

I kunnskapssenteret sitt ”og bedre skal det bli” er det tre viktige moment i en forberedelse til 

endring (32): 

1. En må erkjenne behovet for forbedring 

2. En må klargjøre kunnskapsgrunnlaget 

3. En må forankre og organisere forbedringsarbeidet 
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Behovet kan erkjennes via innspill fra brukere, spørreskjema/ evalueringsskjema, avviksmeldinger, 

innspill fra ledelse eller medarbeidere eller det kan være politiske krav. Ved fødeavdelingen på 

Lillehammer begynte behovet for forbedring ved at jordmødrene observerte at de fikk barn til 

termin som viste seg å være klinisk dårligere enn forventet (bradycardi under fødsel, lav pH eller 

dårlig Apgar score etc.) Det var denne erfaringen, som både jordmødre og Nakling selv opplevde, 

som førte til at han gjorde en studie på feltet ved sin egen avdeling. En enkel UL-undersøkelse kan 

avdekke forhold som lite fostervann eller vekstretardasjon, slik kan man antakeligvis forhindre noen 

få katastrofale utfall, sier Nakling.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for endring ble lagt ved at overlege Nakling jobbet med sin doktorgrad (33) 

der han undersøkte 20 000 svangerskap i perioden 1989-1999. Denne studien, som ikke er 

randomisert, viste at det var 7 intrauterine dødsfall. Ved undersøkelse av disse barna fant Nakling at 

de som døde intrauterint var mindre enn forventet ut fra alder.  

 

Forankring av forbedringsarbeid må skje i ledelsen, fagmiljøet og brukerorganisasjonene og andre 

interessenter som politikere og befolkning. Ledere og brukerrepresentanter må avklare 

forventninger, avklare hvem som skal bli med og hvilke roller de skal ha, avklare i hvilken grad 

brukerne og hvordan skal delta. På Lillehammer ble både jordmødre og de andre som jobbet ved 

avdelingen integrert i prosessen som førte til endring. Tilnærmingen ble dermed en bottom-up 

prosess og ikke en top-down.   

En milepæl i Lillehammerprosessen var da sykehuset 01/01/2004 endret prosedyren fra de gamle 

retningslinjene til de nye (se skjema for prosedyrer de ulike sykehusene). Da var allmennleger, 

jordmødre og gravide informert om at 7 dager etter termindato skal den gravide inn til vurdering 

uansett om det er julaften eller 17. mai. Retningslinjene er helt klare slik at det ikke er rom for tvil. 

Deltakerne er dermed gravide kvinner som ikke har født 7 dager etter ultralydtermindato. På 

Lillehammer regnet de på hvor stor ekstrabelastning det ville bli på avdelingen og de kom fram til 

at det i snitt ville medføre en ekstra undersøkelse hver tredje dag, så arbeidsbelastningen var 

overkommelig.  

Nakling har opplevd prosedyreendringen som absolutt gjennomførbar. Jordmødrene rapporterer å 

oppleve mindre forhandling og færre telefonhenvendelser siden retningslinjene er klare og 

absolutte. Gravide som går over termin kan bli engstelige og presse på for å bli innlagt i avdelingen 

for vurdering og eventuelt induksjon. Allmennleger henviser engstelige gravide over termin. 

Nakling sier at han rent intuitivt opplever nytte, men at han ikke kan hevde at de redder flere barn.  

Nå, seks år etter innføring av tiltaket, skal de nye prosedyrene evalueres. Det er 946 kvinner ved 
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avdelingen som i perioder er tatt inn til vurdering, og detaljer rundt disse skal gjennomgås og 

eventuelle nye endringer vurderes etter dette.  

 

 

Praktisk tiltak 

 

Først må ledelse og avdeling overbevises.  Vi avtaler et møte med ledelsen, og ønsker at både 

avdelingsoverlege og jordmor er til stede, for å få synspunkter fra begge profesjoner. Her vil 

grundig kunnskapsgrunnlag presenteres, og man ønsker å få ledelsen positive til endring, da dette er 

avgjørende for et godt resultat. Man vil bruke eksempler fra avdelinger som allerede har endret 

rutiner, og også ha klar en standard mal som kan hjelpe avdelingen gjennom endring. Stiller 

ledelsen seg positiv går man videre i denne malen, tenkt over en seks måneders periode.  

 

 I samarbeid med ledelse opprette en ansvarsgruppe på avdelingen med en overlege, en 

jordmor, en barnepleier og en resepsjonist/sekretær, for å gjøre alle delaktige i endringen. 

Hvert av medlemmene får ansvar for hver sin arbeidstakergruppe (legen for legen, jordmor 

for jordmødrene osv), slik at det er noen på avdelingen som er spesielt oppdatert på 

kunnskapsgrunnlaget og gjennomføringen av tiltaket. Tett samarbeid med ledelsen slik at 

disse hele tiden er oppdatert.  

 

 Første ledd i innføring vil være et halvdagsseminar: Informasjonsmøte på morgenen 

(30min) med kortfattet info om kunnskapsgrunnlaget, tiltak og konsekvenser av 

gjennomføringen. Viktige punkter som dødelighet, arbeidsbelastning osv. må tas opp. Her 

er det viktig å ha gjort noen beregninger for deres avdelinger, slik at man har noen konkrete 

tall å vise til på dette. Man kjører så egne informasjonsmøter for ulike arbeidsgrupper slik at 

alle kan fokusere på den delen som er viktig for deres arbeidsgruppe, og høre hva de mener 

er deres rolle? Medlem fra ansvarsgruppen vil være tilstede hos de enkelte gruppene. Det 

presenteres en foreløpig plan for nye retningslinjer, og det påpekes at denne skal bearbeides 

med tanke på deres avdeling. Det er viktig å få frem at det er en forbedringsprosess for å 

bedre praksis, hvilket gjør tilbakemeldingene deres viktige. Dette kan gjøres gjennom 

ansvarsgruppen.  På seminaret/ morgenmøtet presenteres det også en fast dato for start av 

innføring av tiltaket, satt i samarbeid med ledelsen. Man ønsker da ca 6 mnd fra dette møtet 

til innføring, og det bør komme utenom ferier.  

 

  I samarbeid med ledelsen utarbeides så nye retningslinjer for overtidsvurdering. Alle 
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kvinner skal da automatisk kalles inn til overtidsvurdering uke 41+0, og ny kontroll uke 

41+3. Om kvinnen ikke har født innen uke 41+3 skal hun induseres. Dette skal følges 

uavhengig av helger og helligdager. Med dette ønsker man å skape forutsigbarhet for både 

kvinnen og de som jobber der. Det er viktig at kvinnen blir delaktig i denne prosessen.  Per i 

dag er ingen undersøkelsesmetoder dokumentert bedre enn andre. Vi vil legge frem et 

forslag, som kan justere opp mot metoder som avdelingen allerede har i bruk. Slik ser man 

for seg at det blir mindre endringer på undersøkelsesmetoder, men satt i fastere rammer. 

Skulle det medføre nye undersøkelser, begynner man jobben med opplæring av de aktuelle 

medarbeiderne.  

 

 I samarbeid med ledelsen tar man så jobben med å lage nye retningslinjer for 

overtidsvurdering. Alle kvinner skal da automatisk kalles inn til overtidsvurdering uke 

41+0, og ny kontroll uke 41+3. Om kvinnen ikke har født innen uke 41+3 skal hun 

induseres. Dette skal følges uavhengig av helger og helligdager. Slik ønsker man å skape 

forutsigbarhet for både kvinnen, fastleger og de som jobber der. Man tenker seg at 

jordmødre kan gjøre en del av forundersøkelsene, men det er legen i samarbeid med 

kvinnen som tar avgjørelsen. Det er viktig at kvinnen blir delaktig i denne prosessen.  Per i 

dag trekker ikke kunnskapsgrunnlaget frem noen undersøkelsesmetoder som er bedre enn 

andre for å gjennomføre kontrollene. Vi vil legge frem et forslag, men dette kan justere opp 

mot metoder som avdelingen allerede har i bruk. Slik ser man for seg at det blir mindre 

endringer på undersøkelsesmetoder, men satt i fastere rammer. Skulle det medføre nye 

undersøkelser, begynner man jobben med opplæring av de aktuelle medarbeiderne.  

 

 I perioden etter infomøtet ønsker man jevnlig bevisstgjøring om endringene. Det kan m.a. 

gjøres ved umiddelbart å få opp en plakat til vaktrommet hos legen, jordmødrene, 

barnepleierne og andre helsearbeidere med nedtelling til tiltakstart. Her ønsker man jevnlig 

å komme med positive konsekvenser av omleggingen av rutinene, og stadig minne om 

forbedringsprosessen. . Vi foreslår en fargerik plakat med ny side hver måned, slik at det 

stadig er et nytt blikkfang.  

 

 Ca 2 mnd før innføring av tiltak (dvs. 4 mnd etter det første møtet) arrangeres det et nytt 

møte i lunsjen eller på morgenmøtet med anledning til å stille spørsmål. Endelige 

retningslinjer introduseres. Viktig at vi konkretiserer med tall fra avdelingen som: "dette vil 

medføre en ekstra kontroll hver tredje dag". Det er også ønskelig at de i de ulike 

ansvarsgruppene, ca 14 dager før innføring har ny gjennomgang av rutiner, for å sikre seg at 
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alle er oppdatert på disse, vet sin rolle i det hele, og kan gjennomføre de ved innføring. 

 

 Man ønsker også å nå ut til samarbeidspartnere om endring av rutiner, og vil sende ut 

brosjyre med info om tiltaket og litt om kunnskapsgrunnlaget til fastleger, kommunelege, 

jordmødre og helsestasjoner. Det vil også være nyttig å ha noe informasjon på kommunens 

nettside om tiltaket. Der kan tilflyttende og leger som ikke er fastleger også kan finne 

informasjon, dersom de ikke får informasjon via andre kanaler. 

 

 

Forventet motstand og barrierer  

Det er vanlig å møte en viss intern motstand. Endringer i en organisasjon krever at en fjerner seg fra 

det forutsigbare og kjente, til det nye og ukjente. Dette skaper ofte frustrasjon, frykt, angst og dårlig 

arbeidsmiljø. Motivasjon bør derfor være et sentralt begrep i endringsprosesser. Mennesker 

motiveres av faktorene anerkjennelse, variert og utfordrende arbeid, lønn og godt arbeidsmiljø. 

Motivasjon er en indre drivkraft som får mennesker til å yte sitt beste på ulike måter. Cumming og 

Worley har skrevet i boka ”Organization and Change” at en av de avgjørende faktorene for å få 

mennesker til å godta endringer i en organisasjon er at de forstår hensikten med endringen (19). 

I forhold til vårt tiltak har vi tenkt oss følgende konkrete barrierer som må møtes: 

1  Man vil nok alltid møte en viss motstand mot forandring; ”Sånn har vi jo alltid gjort”. Det er 

viktig å presentere sikker kunnskap, og få dem til å se at endringer kan være positive. Vi håper 

at gjennom å delaktiggjøre alle profesjoner i endringsprosessen, der de også selv kan få 

medvirke, vil hjelpe dem til å kjenne på at endringene blir ”deres”.  

2 Tanker om merarbeid kommer også ofte opp. Det er viktig å gjøre beregninger for hvilken 

faktisk økt arbeidsbelastning det vil si for denne avdelingen. En ekstra undersøkelse hver 3.dag 

vil nok være overkommelig for de fleste. Man kan også poengtere spart tid ved f. eks færre 

henvendelser jo klarere retningslinjene er, siden kvinner og fastleger vet når de skal inn. 

3 Økonomi er et stadig tilbakevendende tema, og kunnskapsgrunnlaget sier ikke noe sikkert rundt 

dette. Det er likevel vist at induksjon før uke 42 gir færre eller like mange keisersnitt, så man 

øker ikke kostnadene her. Så trolig vil ikke dette medføre en stor økt økonomisk belastning for 

avdelingen.  

4 Ansatte kan også bestride kunnskap ut i fra egen erfaring. Her er det igjen viktig å vise til hva 

kunnskapen sier statistisk sett, og presentere det. Her er det viktig med dialog. 
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Evaluering 

Det er viktig med evaluering etter at tiltaket er innført, for å sikre at rutiner blir holdt, holde 

motivasjon oppe gjennom å se egne resultater, og gjøre en vurdering om tiltaket er effektivt. Vi 

tenker oss noen punkt som bør være med i denne gjentatte evalueringen: 

- Alle barn som dør plutselig og uventet perinatalt bør obduseres. 

- Spørreskjema til de ansatte ved avdelingene for å kartlegge hvordan tiltaket påvirkes de 

ansattes hverdag. Gjøres mnd, 6 mnd og 1 år etter innføring av tiltak. 

- Sykehuset må evaluere mortalitet og morbiditet etter en tid. Vi foreslår etter ca 1000 

induserte kvinner. 

- Årlig oppdatering på kunnskapsfronten, for å føre praksis i tråd med den. 

 

Indikatorvalg 

For å kunne evaluere effekten av tiltaket vårt, trenger vi en entydig indikator, som ikke påvirkes av 

andre faktorer. Vi vurderte å bruke antall induksjoner som indikator, men den ble forkastet siden 

tolkningen er vanskelig, og antall svangerskap og induksjoner varierer fra distrikt til distrikt.  En 

annen grunn til at denne indikatoren ikke er hensiktsmessig er fordi den ikke lar seg sammenligne 

med internasjonale studier, da disse studiene tar for seg andel kvinner som er blitt vurdert for 

induksjon. Til vårt forbederingsarbeide valgte vi en todelt indikator for å kunne måle både 

gjennomføringen av tiltaket (tiltaksindikator) og effekten av tiltaket på sikt (resultatindikator). 

Tiltaksindikatoren som ble valgt var andel pasienter til vurderinger for induksjon av fødsel i 

svangerskapsuke 41+0, etter innføring av tiltak. Dette er en god og målbar indikator fordi vi ønsker 

å innføre et tiltak hvor alle kvinner blir innkalt til individuell vurderingssamtale i uke 41 med 

henblikk på hvorvidt induksjon er gunstig eller ikke. Vi valgte å ta for oss andel som indikator og 

ikke antall fordi det er mer pålitelig. 

Etter et visst tidsintervall ser man for seg at man går gjennom tilgjengelig dokumentasjon på de som 

ble innkalt til vurderingssamtale med tanke på induksjonsvurdering. Her har vi valgt å bruke en 

resultatindikator som ser på forekomst av perinatal mortalitet og morbiditet hos barnet, målt som 

andel, før og etter innføring av tiltak. På sikt hadde det også vært spennende med en kvalitativ 

studie som tar for seg kvinnenes tilfredshet med dette tilbudet, men dette blir utenom vår oppgave. 
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Diskusjon 

 

Induksjon av overtidige gravide er et omstridt tema i Norge. På bakgrunn av vårt 

kunnskapsgrunnlag viser det seg at det er en økt perinatal mortalitet fra uke 40 til uke 42. De 

samme studiene viser at det er færre dødsfall der induksjon ble igangsatt i uke 41 eller senere 

sammenliknet med de som ikke ble indusert. De nasjonale retningslinjene som foreligger i dag er 

ikke i tråd med dette kunnskapsgrunnlaget, og gir i tillegg rom for en rekke ulike retningslinjer ved 

norske fødeavdelinger..  

Mange andre vestlige land har endret retningslinjer i henhold til dette, og anbefaler induksjon 

allerede i uke 41. Dette kunnskapsgrunnlaget baserer seg blant annet på en systematisk 

oversiktsartikkel publisert i Cochrane 2006 som det er blitt rettet en del kritikk mot av norske 

gynekologer. Mye av denne kritikken retter seg mot Cochrane sin inkludering av Hannah-studien; 

The Canadian Multicenter Post-term Pregnancy trial. Denne studien inkluderer flere kvinner enn 

alle de andre studiene i den systematiske oversikten til sammen, og dette kan påvirke metaanalysen. 

Det blir også påpekt at ulike metoder for bestemmelse av gestasjonsalder ble brukt i studien, og at 

ulike metoder for induksjon ble brukt i de randomiserte gruppene. Selv om man ser bort i fra 

Hannah-studien, ser det allikevel ikke ut til å være forskjell i hyppighet av keisersnitt mellom de 

som blir indusert versus avventende. Heimstad sin doktoravhandling, som er publisert i etterkant av 

disse artiklene, er basert på norske forhold. Hun fant at perinatal dødelighet økte med økt 

gestasjonsalder, og støtter dermed opp mot det generelle kunnskapsgrunnlaget som foreligger. Når 

det gjelder kvinnenes opplevelse av induksjon ønsket 74 % av kvinnene som ble indusert induksjon 

også i fremtidige svangerskap. De aller fleste hadde en positiv fødselsopplevelse, men påpeker at de 

ønsker mer informasjon om prosedyren. De fleste opplevde også kontraksjonene som mer intense. 

Heimstad påpeker i sin doktoravhandling at det er viktig at gravide kvinner må inkluderes i 

avgjørelsen om hvorvidt hun bør induseres eller ikke, og at hun må informeres om prosessen slik at 

hun involveres i denne også.  

Det er gjort internasjonale kostnadsanalyser for induksjon i uke 41versus spontant igangsatt fødsel 

som har vist seg kostnadseffektivt. Det er uvisst hvor overførbare disse resultatene er på norske 

forhold. Det er ønskelig med at framtidig forskning på dette temaet også inkluderer det økonomiske 

aspektet. Tiltaket vi foreslår setter rutiner som allerede sykehusene har inn i et system, og dette tror 

vi kan være kostnadsbesparende sammenliknet med å innføre totalt nye retningslinjer. Vi har også 

kontaktet Lillehammer sykehus, som har innført en tilsvarende ordning, og de antyder nå før 

evalueringen er ferdigstilt at innføringen ikke har ført til økte kostnader.  

 

Oppsummert ser man altså et betydelig gap mellom kunnskapsgrunnlag og praksis. Når de 
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nasjonale retningslinjene i tillegg gir rom for tolkning utover kunnskapsgrunnlagets rammer, melder 

det seg et behov for faste standardiserte rutiner som er i tråd med kunnskapsgrunnlaget. Disse 

retningslinjene må inneholde klare rammer for når kvinnen skal innkalles til en vurderingssamtale 

og når de skal induseres. Vårt tiltak med fast innkalling av alle friske gravide til kontroll av i uke 

41+0 og induksjon før uke 42+0 synes på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget som et godt og 

gjennomførbart prosjekt der både barnet, kvinnen og det økonomiske aspektet ivaretas. 
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