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OBJEKTIVE: To analyze changing trends of cesarean 
section (CS) birth rates in Norway during an 8-year 
period (2003-2010) using the Robson Ten Group 
Classification System.  

DESIGN: Register study 

SETTING: Medical Birth Registry of Norway 

SAMPLE/POPULATION: All deliveries registered in 
the Medical Birth Registry of Norway between 1st of 
January 2003 and 31st of December 2010. The study 
population comprised 460 140 women, of whom       
75 276 women gave birth by caesarean section.  

METHODS:  Data from the Medical Birth Registry of 
Norway was collected and used to describe 
caesarean section rates during the study period. 

 
RESULTS: The general increase in caesarean section 
rate in Norway is moderate during the years of 2003-
2010. However, the increase is markedly higher 
among standard nullipara and multipara with previous 
caesarean section. 
 
The distribution of births within Robson groups has 
changed over the 8-year period, pointing towards an 
increase in the level of induced births and repeated 
caesarean section.  

The differences in overall caesarean section rate 
among some of the institutions are not necessarily 
applicable in the individual Robson groups. 

CONCLUSION: The level of caesarean section in 
Robson 1 is the most important group to consider in 
the perspective of maintaining a moderate caesarean 
section rate in Norway. 
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INTRODUKSJON 

 
Forord 
 
Den økende keisersnittfrekvensen er omdiskutert tema i media og fagmiljøet både nasjonalt og 

internasjonalt. På bakgrunn av dette var vi interessert i å studere keisersnittfrekvensen og 

utviklingen av denne i Norge. Det er en kjent sak at andelen keisersnitt er forskjellig ved ulike 

sykehus i Norge, og dette temaet blir med jevne mellomrom gjenstand for diskusjon. Det som 

ikke alltid kommer like klart frem, er blant hvilke kategorier av fødende man ser disse ulikhetene 

mellom sykehusene.  

 

Vi ønsket å undersøke på hvor stor har økningen vært i Norge over en 8-årsperiode, og om det 

var noen grupper som steg mer enn andre både i størrelse og i andel keisersnitt. Hvordan var 

utviklingen i de ulike gruppene fødende, inndelt etter Robsons klassifiseringssystem? Er det 

forskjeller mellom keisersnittfrekvensen på de store fødeinstitusjonene i alle gruppene? Hadde 

forskjellen blitt større eller mindre i løpet av perioden? 

 

Prosjektet kom i stand med hjelp fra vår veileder Katariina Laine, overlege og klinisk stipendiat 

ved fødeavdelingen, Oslo Universitetssykehus, Ullevål / Universitetet i Oslo. 

 

 

Hensikt med studien 
 
Å analysere utviklingen i antall og andel keisersnitt blant fødende i Norge over en 8-

årsperiode (2003-2010) ved bruk av Robson Ten Group Classification System. 

 

Vi har hentet data om antall og andel keisersnitt fra MFRs institusjonsstatistikk og på grunnlag av 

disse undersøkt ulike aspekter ved keisersnitt i Norge i perioden 2003-2010. Excel og SPSS 

versjon 20 ble brukt til å analysere dataene. Vi har samlet inn betraktelig mer data enn hva vi 

benytter i denne oppgaven, og basert på dette er det planlagt å skrive en vitenskapelig artikkel. 
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BAKGRUNN 

 
Keisersnitt før og i dag 
 
Betegnelsen keisersnitt kommer sannsynligvis fra det latinske caedere, som betyr å skjære. 

Fødselsoperasjonen, som på latin heter sectio caesarea, foregår ved at fosteret tas ut gjennom et 

snitt i livmorveggen. Historien om keisersnitt dateres i både vestlige og ikke-vestlige kulturer helt 

tilbake til antikken. Egypterne har registrert post mortem keisersnitt så tidlig som 3000 før 

Kristus, og tilsvarende referanser til keisersnitt finner man i gamle hinduistiske, egyptiske, greske 

og romerske skrifter. Opprinnelig ble det gjort på en død, eller døende mor. Det ble da 

gjennomført enten som siste utvei i forsøk på å redde barnets liv, eller av religiøse årsaker ved 

død, slik at barnet kunne bli døpt før begravelsen og begravet separat fra moren(1).  

 

“Surprising though it may seem, this operation is one of the oldest in the history of medicine, and 

without doubt the greatest; the oldest in that the history of its origin is lost in the mists of 

antiquity, and the greatest in that it is the only operation in which two lives are concerned”(2).  

– J H. Young in The History of the Caesarean Section. 1944.  

En hardnakket myte sier at inngrepet er oppkalt etter at Julius Cæsar kom til verden på denne 

måten. På hans tid ble keisersnitt bare benyttet dersom døde kvinner skulle forløses. Cæsars mor 

levde imidlertid i mange år etter at han var død(1). 

 

  

Bilde 1: En av de tidligste trykte illustrasjoner av keisersnitt. Angivelig fødselen av Julius Cæsar. Et levende 

spedbarn blir kirurgisk fjernet fra en død kvinne. Fra Suetonius ”Lives of the Twelve Caesars”, 1506 tresnitt 
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Den første kjente nedskrevne historien vi har av en mor og baby som overlevde keisersnitt 

kommer fra Sveits i år 1500, da den sveitsiske slakteren Jacob Nufer opererte sin dødssyke kone. 

Etter flere dager i fødsel og med hjelp fra tretten jordmødre, var ikke kvinnen i stand til å føde sitt 

barn. Han fikk da til slutt tillatelse fra de lokale myndighetene til å forsøke et keisersnitt. Både 

mor og barn overlevde, og mor fødte senere fire andre barn på vaginalt vis, inkludert tvillinger. 

Historien ble imidlertid ikke nedskrevet før 1582, og mange historikere setter derfor 

spørsmålstegn ved dens nøyaktighet(1). 

 

Det første keisersnitt i Sverige ble utført i 1758, i Danmark i 1813. I Norge ble det første kjente 

keisersnittet utført i 1843 av legen Lars Thalian Backer. En tvillinggravid kvinne hadde ligget 

med sterke veer i fem døgn, og det sto om mors liv. Den første tvillingen hentet han ut vaginalt 

ved hjelp av kraniotomi, men den andre kunne ikke nås og i en desperat situasjon valgte Backer å 

operere. Forsøket var ikke vellykket, og begge barn var døde da de omsider var forløst. Mor døde 

to dager senere. Det første keisersnitt i Norge med et levende barn som resultat ble utført 

i 1849(3).  

 

Gjennom 1800-tallet hadde ingen annen operasjon så høy mortalitet som keisersnittene(4). 

Kvinnene døde av blødning, infeksjon eller blodpropp. Ingen av de 25 kvinnene som før 1875 ble 

forløst med keisersnitt i Sverige og Norge, kom levende fra det. Først så sent som i 1890 

overlevde en mor et keisersnitt her i landet(3). 
 

Det var flere årsaker til den høye mortaliteten; operasjonene ble utført uten anestesi(1), de hadde 

ikke kunnskapen vi har i dag om smitte og steril teknikk så barselfeber ble overført fra fødende til 

fødende via fødselshjelperen(1,5). Kirurgene lot også livmoren stå åpen, og sydde kun igjen 

buken, etter at barnet og morkaken var hentet ut(1,4). Det på grunn av at de fleste mente at det å 

sy igjen livmoren var unødvendig, og de var bekymret for at innvendige sting ville gi infeksjoner 

og forårsake uterusruptur i etterfølgende svangerskap. Dette medførte at en del kvinner døde av 

blødningene etter endt operasjon (1). Bedring i alle de overnevnte punkter gjorde at risikoen ved 

keisersnitt ble betydelig redusert mot slutten av 1800-tallet(1,5). 

 

 

Utvikling i keisersnittfrekvensen 
 
Det siste århundret har fremskritt i kirurgiske ferdigheter, blodbank, antibiotikabehandling, trygg 

anestesi og oppmerksomhet rundt steril teknikk ført til en stor nedgang i mors risiko ved 

keisersnitt(1). Fra å være desperate forsøk som siste utvei, er keisersnitt nå blitt den vanligste 

laparatomien som utføres i Norge, med om lag 10 000 inngrep i året. I 1967 ble bare en av 50 

gravide (1,8 %) forløst med keisersnitt og da kun når mors liv var i fare. I 2011 ble hver sjette 

baby som kom til verden i Norge forløst med keisersnitt(6).  I dag er rundt 60 % av keisersnittene 

akutte og om lag 40 % er elektive(7).  
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Figur 1: Forekomst av keisersnitt i Norge, 1967 – 2006. Data fra Medisinsk fødselsregister. 

 

 

I den fattige delen av verden er det fortsatt et problem at ikke mange nok får tilbud om trygge 

keisersnitt. Man kan tenke seg at keisersnittsraten i disse landene kan ligge under det som er 

optimalt med tanke på morbiditet og mortalitet hos mor og barn. Chad (0.4%), Burkina Faso 

(0.7%),  Etiopia (1%) og  Niger (1%) er eksempler på nettopp dette (keisersnittsraten oppgitt i 

parentes) (8).  

 

Samtidig har det i den rike delen av verden vært en tendens til kraftig økende vekst i andelen 

keisersnitt de siste tre tiårene. En økning som ikke er proporsjonal med økningen i fødselstall 

eller risikofaktorer. Man ser betydelig variasjon i keisersnittsraten i ulike land og mellom ulike 

regioner og fødeinstitusjoner i samme land. Svært høye andeler rapporteres nå fra en rekke land 

(fig 2). Denne verdensomfattende økningen har skapt stor bekymring, og i enkelte land er 

andelen keisersnitt nå så høy at det har blitt kalt en ”keisersnitt-epidemi (9) 
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Figur 2: Keisersnittfrekvens i et utvalg land med høyere frekvens. Data hentet fra OCDE 2008/2009 (10)  

 

 

Det er ikke sikkert at fortsatt stigning i keisersnittsfrekvensen over et visst nivå vil resultere i 

lavere morbiditet og mortalitet for mor og barn, kanskje heller tvert imot (8). En ekspertgruppe i 

Verdens helseorganisasjon (WHO) hevdet i 1985 at 15 prosent var øvre grense for hvor stor andel 

keisersnitt som kunne forsvares med en bedring i mortalitet og morbiditet hos mor og barn. Tallet 

var basert på keisersnittandelen i noen land med lav perinatal dødelighet (11). Det foreligger i 

dag ikke sikre tall på dette området og det er ingen klar enighet om hva som er en optimal 

keisersnittfrekvens i forhold til risiko-nytte-aspektet. 

 

 

Tendenser i Finland og Skandinavia 
 
Både i Norge og hos våre naboer i Sverige, Danmark og Finland har man sett en økning i andelen 

keisersnitt de senere årene. Norge, Finland og Sverige ligger nå på omtrent samme nivå. 

Danmark hadde en kraftigere økning på begynnelsen av 2000-tallet, og ligger i dag på et nivå om 

lag fem prosent høyere enn de andre skandinaviske landene (fig 3) 
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Økningen i Norge og Norden gjenspeiler en internasjonal trend. I Storbritannia, hvor 

keisersnittratene tidligere har ligget på samme nivå som i Norge, har man de senere årene hatt en 

økning opp mot samme nivå som USA og Canada, det vil si til over 20 prosent(12). I Europa for 

øvrig ligger Italia særlig høyt, og Nederland lavt(8)(fig 4). 

 
 

 

Figur 3: Andelen keisersnitt i Finland og de skandinaviske landene. Tall hentet fra Fødselsregistre i de enkelte 

landene. 
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Figur 4: Andel keisersnitt i Europa. Data fra World Health Report (2010) Background Paper, No 30  
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MATERIALE OG METODE 

 
Medisinsk Fødselsregister 
 
Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. 

Registeret er basert på at fødselsinstitusjonene er forpliktet til å sende fødselsmelding. Denne 

meldingen omfatter navn og fødselsnummer til barnets mor og far. I tillegg er det opplyst om 

mors helseforhold før og under svangerskapet, og om eventuelle komplikasjoner i svangerskapet 

eller ved fødselen. Opplysninger om det nyfødte barnets helsetilstand blir også registrert.  

Registeret skal bidra til å avklare årsaker til og konsekvenser av helseproblemer i forbindelse 

med svangerskap og fødsel, samt overvåke forekomst av sykdommer og medfødte 

misdannelser(6). 

 

Siden 1967 har alle fødsler fra 16 ukers svangerskap, inkludert dødfødsler, blitt registrert i MFR 

med oppfølging til utskrivningen fra fødeavdelingen. Fra 1998 har det også blitt innhentet 

opplysninger fra barneavdelingene ved eventuell overflytting. Fra og med 2002 registreres 

resultatet av alle svangerskap som har vart i mer enn 12 uker (Dette gjelder altså spontanaborter 

etter 12. uke, så vel som fødsler) og oppfølgingstiden er utvidet til ett år (13). 

  

Fra 1999 har man også en del data registrert i en såkalt institusjonsstatistikk. Her er flere 

parametre registrert per fødselsinstitusjon, noe som gjør det mulig å se de inkluderte dataene per 

institusjon, i motsetning til per fylke som tidligere var grunnlaget for sorteringen. Man begynte 

også å klassifisere alle fødende ut fra gitte kriterier i et system som kalles Robson’s Ten Group 

Classification System (RTGCS), også kalt Robson’s ten. 

 

Vi har brukt data fra Medisinsk fødselsregister til å se på utviklingen rundt keisersnitt i Norge i 

årene 2003 – 2010. Mer spesifikt har vi tatt for oss utviklingen i de antallsmessig største 

Robsongruppene, med vekt på fødselsinstitusjonene som i 2010 hadde >1000 fødsler. Vi har 

forsøkt å beskrive tendenser over tid i det angitte tidsrommet og samtidig sett på ulikheter 

mellom fødselsinstitusjonene i enkelte av gruppene. 

 

Alle fødsler i perioden 2003-2010 er inkludert i vår studie. Vi har fokusert på de større 

Robsongruppene og de største institusjonene. Datagrunnlaget er for lite til å trekke konklusjoner i 

de mindre robsongruppene og ved de minste fødselsinstitusjonene. 

 

Det litterære grunnlaget for oppgaven er ikke-systematiske søk i McMaster PLUS og i databasen 

PubMed, med et skjønnsmessig utvalg av litteratur. Vi la størst vekt på metaanalyser og 

oversiktsartikler publisert de siste ti årene, men også relevante enkeltstudier ble inkludert. 

 

 

Robson’s ten group classification system 
 
Robson’s Ten Group Classification System ble lansert i 2001 av Michael S. Robson ved National 

Maternity Hospital i Dublin. Systemet klassifiserer alle fødende på grunnlag av obstetrisk 

bakgrunn, type svangerskap, fødselsstart og gestasjonsalder: 

 



 

 

PROSJEKTOPPGAVEN I MEDISINSTUDIET 
 

 

 

11 

 

 nullipara / mulitipara / multipara med tidligere keisersnitt 

 enkeltfødsel hodeleie / enkeltfødsel seteleie / enkeltfødsel tverr- eller skråleie / pluralitet 

 spontan fødsel / indusert fødsel / keisersnitt før fødselsstart 

 gestasjonsalder over/under 37 uker ved fødsel 

Basert på dette er det utledet ti grupper som utelukker hverandre gjensidig samtidig som alle 

svangerskap inkluderes. Dette innebærer at alle svangerskap kan inkluderes i en gruppe, samtidig 

som hvert svangerskap kun passer i én av gruppene. 

 

Tabell 1: Robson’s Ten Group Classification System 

 

 

Det er publisert en rekke ulike måter å klassifisere keisersnitt på. Grunnlaget for klassifisering 

kan eksempelvis være indikasjon, hastegrad, eller maternelle/svangerskapsrelaterte faktorer. 

Robson’s ten-klassifikasjonen er et eksempel på sistnevnte. 

Det er fordeler og ulemper med de ulike måtene å klassifisere keisersnitt på, og de ulike 

systemene for klassifikasjon gir oss ulike typer informasjon. I en systematisk oversikt over 

klassifikasjoner av keisersnitt kommer Robson’s Ten Group Classification System best ut blant 

27 ulike modeller for klassifikasjon av keisersnitt (14). Den aktuelle oversikten inkluderte 

klassifikasjoner basert på indikasjon (WHY), hastegrad (WHEN) og maternelle og 

svangerskapsrelaterte faktorer (kvinnebaserte – WHO) samt enkelte andre publiserte 

klassifikasjoner. 

Det er en rekke fordeler med Robson-klassifikasjonen. Først og fremst er den klinisk relevant og 

svært enkel å bruke. Klassifiseringen baserer seg på klare og basale maternelle og 

 
 

Robson’s Ten group Classification System 

 

 
Group Classification 

 

 1 Nulliparous, single cephalic, ≥ 37 weeks, in spontaneous labor  

 2 Nulliparous, single cephalic, ≥ 37 weeks, induced or CS before labor  

 3 Multiparous (excluding previous CS), single cephalic, ≥ 37 weeks, in spontaneous labor  

 
4 

Multiparous (excluding previous CS), single cephalic, ≥ 37 weeks, induced or CS before 
labor 

 

 5 Previous CS, single cephalic, ≥ 37 weeks  

 6 All nulliparous breeches  

 7 All multiparous breeches (including previous CS)  

 8 All multiple pregnancies (including previous CS)  

 9 All transverse/oblique lies (including previous CS)  

 10 All preterm single cephalic < 37 weeks (including previous CS)  
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svangerskapsrelaterte karakteristika. På denne måten blir det lite rom for misforståelse, og 

metoden blir reproduserbar og reliabel. 

Opplysningene som ligger til grunn for inndelingen er data som stort sett alltid registres og som 

ikke er avhengig av dyrt eller avansert utstyr. Dette gjør metoden billig og dessuten tilgjengelig 

for bruk over hele verden, også i områder med knapphet på ressurser. 

Klassifiseringen kan anvendes for både kortsiktige og langsiktige analyser og gir således godt 

grunnlag for sammenligninger. Den er også et godt verktøy for å endre klinisk praksis, da kvinner 

tilhørende grupper med økt risiko kan identifiseres på et tidlig tidspunkt.  

En ulempe med klassifikasjoner basert på indikasjon, kan være at man har uklare eller ulike 

definisjoner av de obstetriske diagnosene. Der det er flere indikasjoner, har man heller ikke 

nødvendigvis noen felles rangering av disse. Dette utgjør i seg selv en stor fare for manglende 

konsistens og reliabilitet når man ønsker å sammenligne ulike institusjoner og ikke minst ulike 

regioner og land. Denne utfordringen kan man se helt bort fra når man anvender Robsons Ten 

Group Classification System, da definisjonene er svært presise og i liten eller ingen grad mulig å 

misforstå. 

Robson’s Ten Group Classification System er i dag i utstrakt brukt store deler av hele verden. En 

rekke undersøkelser og publikasjoner baserer seg på denne klassifiseringen av keisersnitt. Når 

Robson’s ten brukes som en felles plattform for å se på forekomsten av keisersnitt, har man et 

bedre grunnlag for å gjøre sammenligninger på tvers av institusjoner, regioner og land. Det er 

imidlertid svært viktig å være klar over systemets svakheter og at det ikke uten videre er mulig å 

sammenligne kun på grunnlag av at det er brukt et felles system for klassifisering. 

Den strukturelle sammensetningen av den fødende populasjonen er ulik over tid og mellom ulike 

land. Dette vil nødvendigvis gi variasjoner i medisinske indikasjoner. Man kan i noen grad 

kontrollere for dette ved å gjøre en inndeling basert på karakteristika ved det enkelte svangerskap.  

Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å kunne sammenligne ulike populasjoner uten å ta 

ulikhetene i populasjonenes sammensetning i betraktning. Eksempelvis vil variasjoner i paritet 

kun til en viss grad kontrolleres for ved at man skiller mellom førstegangsfødende og 

flergangsfødende. Man kan tenke seg at sannsynligheten for keisersnitt avtar med økende antall 

vaginale fødsler. Teoretisk sett vil da sannsynligheten for keisersnitt i Robson’s gruppe 3 være 

lavere i land der det er vanlig å få flere barn. I disse landene vil samtidig en større andel av det 

totale antallet fødsler tilhøre denne Robson 3. Ettersom denne gruppen er en lavrisikogruppe for 

keisersnitt, bidrar dette da også til en totalt sett lavere keisersnittsandel. Det finnes imidlertid 

enkelte studier som tyder på at såkalte «grand multipara» (≥4 fødsler) kan ha økt risiko for 

keisersnitt(15, 16). 

En klassifikasjon basert på maternelle og svangerskapsrelaterte faktorer er et godt verktøy for å 

identifisere og overvåke risikogrupper. Det gir en oversikt, samtidig som det kan være nødvendig 

å studere de enkelte gruppene ytterligere for å forstå årsakene til ulikhetene. Robson’s ten-

inndelingen forteller eksempelvis ikke om indikasjon. Plassering i enkelte av gruppene kan i gi 

en pekepinn på hva som ligger til grunn for keisersnitt i denne gruppen, men klassifikasjonen 

bidrar i liten grad til å si noe om den faktiske årsaken til det enkelte keisersnittet. På samme måte 

er det en rekke kjente obstetriske riskfaktorer som ikke tas i betraktning når man anvender 

Robson’s Ten Group Classification System.  
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En annen negativ faktor ved Robson’s ten er det faktum at flere av gruppene kan sies å være 

relativt heterogene. Gruppene 2, 4 og 5 er åpenbare eksempler. I gruppe 2 (nulliparous, single 

cephalic, ≥ 37 weeks, induced or CS before labor )og 4 (multiparous excluding previous CS, 

single cephalic, ≥ 37 weeks, induced or CS before labor ), sorteres elektive keisersnitt og 

induksjoner sammen. I Medisinsk Fødselsregister har man valgt å dele gruppene 2 og 4 inn i 

subgrupper, slik at man skiller mellom forløsninger i gruppen som får induksjon og i gruppen 

som har elektivt keisersnitt. Dette gir kontroll for noe av heterogeniteten i disse gruppene. I 

gruppene 2a og 4a vil det i hovedsak finnes kvinner som induseres på grunnlag av rent 

obstetriske indikasjoner, som overtid og preeklampsi. Gruppene 2b og 4b omfatter imidlertid 

både kvinner som får keisersnitt på eget ønske, og kvinner som forløses med elektivt keisersnitt 

av obstetriske årsaker, som for eksempel placenta praevia. 

I gruppe 5 (previous CS, single cephalic, ≥ 37 weeks) inkluderes kvinner med både ett og flere 

tidligere keisersnitt, med og uten tidligere gjennomgått vaginal fødsel. Innen denne gruppen 

finnes det kvinner ble forløst med elektivt keisersnitt, kvinner som fikk induksjon og kvinner som 

ble forløst med keisersnitt etter forsøk på vaginal forløsning. På denne måten blir gruppe 5 en 

svært heterogen gruppe. I flere land, inkludert Norge, er to tidligere keisersnitt i praksis nesten 

absolutt indikasjon for sectio. En ytterligere inndeling av Robson 5 ville blant annet kunne gi 

informasjon om i hvilken grad man forsøker vaginal forløsning eller velger planlagte keisersnitt 

hos kvinner som tidligere er forløst med keisersnitt. Man kunne også vurdere i hvilken grad dette 

avhenger av tidligere gjennomgått vaginal forløsning. 

På samme måte kan det nevnes at det i både gruppe 7, 8, 9 og 10 vil finnes kvinner med og uten 

tidligere gjennomgått vaginal fødsel, med og uten tidligere keisersnitt. De største gruppene i 

klassifiseringen, 1 og 3, er mer homogene og regnes ikke som høyrisikogrupper for keisersnitt. 
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Robson 12-grupper, som fremstilt i Medisinsk Fødselsregister 

 
 

Forkortelse 

 

 
Gruppe Klassifisering 

  

 
1 

Paritet = 0, enkeltfødsel, hodeleie, svangerskapslengde ≥ 37 uker, fødselsstart: 
spontan 

Standard 
nullipara 

 

 
2a 

Paritet = 0, enkeltfødsel, hodeleie, svangerskapslengde ≥ 37 uker, fødselsstart: 
induksjon 

Nullipara 
induksjon 

 

 
2b 

Paritet = 0, enkeltfødsel, hodeleie, svangerskapslengde ≥ 37 uker, fødselsstart: 
sectio 

Nullipara 
elektiv 

 

 
3 

Paritet ≥ 1, ikke tidligere sectio, enkeltfødsel, hodeleie, svangerskapslengde ≥ 37 
uker, fødselsstart: spontan 

Standard 
multipara 

 

 
4a 

Paritet ≥ 1, ikke tidligere sectio, enkeltfødsel, svangerskapslengde ≥ 37 uker, 
fødselsstart: induksjon 

Multipara 
induksjon 

 

 
4b 

Paritet ≥ 1, ikke tidligere sectio, enkeltfødsel, svangerskapslengde ≥ 37 uker, 
fødselsstart: sectio 

Multipara 
elektiv 

 

 
5 Paritet ≥ 1, tidligere sectio, enkeltfødsel, hodeleie, svangerskapslengde ≥ 37 uker 

Standard tidl. 
KS* 

 

 
6 Paritet = 0, enkeltfødsel, seteleie 

Nullipara 
seteleie 

 

 
7 Paritet ≥ 1, enkeltfødsel, seteleie 

Multipara 
seteleie 

 

 8 Pluralitet ≥ 2 Pluralitet  

 9 Enkeltfødsel, tverrleie Tverrleie  

 
10 Enkeltfødsel, hodeleie, svangerskapslengde ≤ 36 uker 

Standard  
≤ 36 uker 

 

 Ukjent  Ukjent  

  *KS brukes her som forkortelse for keisersnitt   

Tabell 2: Robsongrupper etter definisjoner i Medisinsk Fødselsregister. Egne forkortelser kolonnen lengst til høyre.  
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RESULTATER 

 
Antall og distribusjon av fødsler i Norge 
 
På landsbasis har det totale antallet fødsler økt fra 55029 til 60429 i perioden 2003-2010. Dette 

utgjør en økning på 9,8 %. I den samme perioden kan man se tendens til en omfordeling, der det 

ved flere av de store sykehusene har skjedd en betydelig økning i antall fødsler. Ved de middels 

store institusjonene er økningen mer beskjeden. Når man ser samlet på alle institusjoner med < 

1000 fødsler i 2010, er antallet forløsninger i denne gruppen synkende. I 2003 fant 41,9 % av alle 

fødsler sted de seks store fødselsinstitusjonene. Denne andelen hadde steget til 47,2 % i 2010.   

 

Antall fødsler pr. institusjon 

i 2010 

Betegnelse på gruppen Antall institusjoner i 

denne gruppen 

≥ 2500 Store institusjoner 6 

≥ 1000 < 2500 Middels store institusjoner 13 

≥ 500 < 1000 Mindre institusjoner 7 

< 500 Små institusjoner 16 

Tabell 3: Inndeling av institusjoner basert på antall fødsler i 2010 

 

 

Fødeinstitusjon Totalt antall 

fødsler 2010 

Keisersnitt, antall 

2010 

Keisersnitt, 

prosent 2010 

Hele landet 60429 10176 16,8 % 

OUS Ullevål 7053 1430 20,3 % 

Haukeland 5047 571 11,3 % 

Stavanger 4957 671 13,5 % 

Ahus 4609 748 16,2 % 

St. Olav 3748 629 16,8 % 

Østfold 3113 553 17,8 % 

Bærum 2483 376 15,1 % 

OUS Rikshospitalet 2441 626 25,6 % 

Kristiansand 2079 364 17,5 % 

Vestfold 2044 324 15,9 % 

Drammen 2004 375 18,7 % 

Telemark 1831 356 19,4 % 

Haugesund 1563 162 10,4 % 

Tromsø 1499 302 20,1 % 

Ålesund 1352 232 17,2 % 

Lillehammer 1172 196 16,7 % 

Arendal 1124 205 18,2 % 

Bodø 1037 159 15,3 % 

Tabell 4: Totalt antall fødsler og keisersnitt samt andel keisersnitt i 2010 i hele landet og ved de 18 største 

institusjonene. 



 

 

PROSJEKTOPPGAVEN I MEDISINSTUDIET 
 

 

 

16 

 

Ahus var den institusjonen som i perioden 2003-2010 hadde den største økningen i antall fødsler. 

Økningen var på 1475 fødsler i løpet av hele perioden, og svarer til 50 % økning i antall 

forløsninger. I Oslo og omegn har det også ved OUS Ullevål, OUS Rikshospitalet og Bærum 

sykehus vært en betydelig økning i antall fødsler, med om lag 25 % hver i den samme perioden.  

Tilsvarende økning som man ser i Osloområdet i 2003-2010, kan også sees i flere av de andre 

store byene. Ved St. Olavs Hospital, Stavanger US og Kristiansand Sykehus har antallet fødsler 

økt med henholdsvis 29,4 %, 24,6 % og 19,8 %. 

 

I Østfold har antall fødsler steget noe mer moderat, 16,4 % i den aktuelle perioden, men 

sykehuset er likevel blant de seks største institusjonene målt i antall fødsler i 2010. På Haukeland 

er økningen kun 7,5 %, og institusjonen ligger dermed under landsgjennomsnittet (9,8 %) hva 

gjelder økning i antall fødsler. Haukeland er imidlertid den nest største institusjonen målt i totalt 

antall fødsler i 2010, marginalt foran Stavanger US (se tabell 4). 

 

Blant de middels store institusjonene er antallet fødsler per institusjon, med noen få unntak, 

økende. OUS Rikshospitalet, Bærum sykehus og Kristiansand sykehus, som er nevnt over, er 

institusjonene med størst vekst blant de middels store institusjonene. Økningen er generelt mer 

beskjeden på de middels store sykehusene, enn i gruppen som omfatter de seks største 

sykehusene. Målt i antall fødsler utgjør økningen 816 fødsler i når man ser på alle de middels 

store institusjonene til sammen. Dette utgjør 15,1 % av den totale økningen i antall fødsler denne 

perioden. 

 

Det må imidlertid tas i betraktning at Aker sykehus, som i 2003 sorterte under de middels store 

institusjonene, i 2010 er fjernet fra gruppen. Dette har en negativ effekt på økningen i antall 

fødsler i gruppen «middels store institusjoner» som helhet. Det er naturlig å tro at størsteparten av 

Aker-fødslene er fordelt på Ahus og OUS Ullevål. Hvis man antar at Aker-fødslene i 2010 

sorterer fullstendig under Ahus og Ullevål, kan man kontrollere for denne effekten ved å trekke 

Aker ut av gruppen med middels store institusjoner. Den totale økningen for de middels store 

institusjonene blir da 2682 forløsninger. Dette utgjør hele 49,7 % av økningen i antall fødsler på 

landsbasis, mot tilsynelatende 15,1 % da Aker var inkludert i gruppen. Til tross for at en del av 

Aker-fødslene også kan også være «flyttet» til OUS Rikshospitalet og Bærum, er denne 

beregningen en indikasjon på at økningen i antall er jevnere fordelt mellom store og middels store 

institusjoner enn først antatt.  

 

Blant de mindre og små institusjonene sees store variasjoner i prosentmessig utvikling. Det er 

flere eksempler på enkeltinstitusjoner med både stor prosentvis økning og stor prosentvis 

nedgang. Sett under ett er imidlertid både antallet og andelen fødsler som finner sted ved små og 

mindre institusjoner synkende. Tre fødestuer er før øvrig lagt ned i perioden, mens det har 

kommet til én ny, i Lofoten. 
 

 

Fordeling på Robsongrupper 
 
De største gruppene fødende er gruppe 1 (standard nullipara) og gruppe 3 (standard multipara). 

Til sammen stod disse gruppene for nær to tredeler av det totale antallet forløsninger på 

landsbasis i 2010. Gruppe 5 (standard tidl. KS) er for øvrig den 3. største av Robsongruppene, tett 

fulgt av gruppene 2a (nullipara induksjon) og 4a (multipara induksjon). De fem største gruppene 
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dekker til sammen 87,2 % av alle fødslene på landsbasis i 2010, det vil si at kun 12,8 % av det 

totale antallet forløsninger på landsbasis tilhører øvrige grupper. 

Figur 5: Totalt antall forløsninger pr. Robsongruppe i 2010 
 

I løpet av perioden 2003-2010 har det skjedd en endring som innebærer at gruppe 3 i 2010 utgjør 

en noe mindre andel av det totale antallet forløsninger. Samtidig har andelen forløsninger i 

gruppene 4a (multipara induksjon) og 5 (standard tidl. KS) økt. Blant førstegangsfødende er 

økningen i antallet forløsninger større i gruppe 2a (nullipara induksjon) enn i gruppe 1(standard 

nullipara), 1878 mot 1558. Andelen forløsninger som sorterer under gruppe 1 har holdt seg stabilt 

i perioden, men andelen som tilhører gruppe 2a har økt fra 5,0 % til 7,7 %. Størrelsesmessig har 

gruppen «ukjent» blitt mer enn halvert i løpet av perioden, i 2010 er mindre enn 1 % av 

forløsningene i denne gruppen (se figur 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6a og 6b: Alle fødsler i henholdsvis 2003 og 2010, fordelt på Robsongrupper 
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Keisersnitt i Robsongruppene 

Andelen keisersnitt var i 2010 8,4 % i gruppe 1 (standard nullipara) og 1,8 % i gruppe 3 (standard 

multipara), som sammen med gruppe 4a (multipara induksjon) er de gruppene som har lavest 

andel keisersnitt. Gruppe 1 og 3 står for henholdsvis 14,6 % og 3,8 % av alle keisersnittene på 

landsbasis i 2010. Om lag 25 % av det totale antallet keisersnitt tilhører i gruppe 5 (standard tidl. 

KS), som på landbasis hadde en keisersnittsandel på 49,3 % i 2010. De øvrige gruppene med høy 

risiko for keisersnitt er relativt små grupper. Dette gjør at grupper som i utgangspunktet har 

lavere risiko for keisersnitt, står for flere keisersnitt totalt enn det enkelte av høyrisikogruppene 

gjør.  

Figur 7: Antall fødsler og øvrige forløsninger i 2010. Prosentandel keisersnitt i gruppen angitt over aksene 
 
 
Utvikling i Robsongrupper i perioden 2003-2010 
 
I perioden 2003-2010 har andelen keisersnitt i Norge hatt en relativt beskjeden økning, fra 15,7 % 

til 16,8 %. I absolutt endring er det gruppene 5 (standard tidl. KS) og 8 (pluralitet) som har økt 

klart mest. Prosentvis (relativt sett) har andelen keisersnitt i disse gruppene vokst med 

henholdsvis 14,7 % og 12,0 %. Relativt sett er imidlertid den største økningen å finne i gruppe 1 

(standard nullipara). Den absolutte endringen i denne gruppen er 1,5 % i perioden 2003-2010, 

(fra 6,9 % til 8,4 %)men med et lavt utgangspunkt i 2003 (6,9 %) innebærer dette i praksis at 21,7 

% flere forløses med keisersnitt i denne gruppen i 2010, enn i 2003. 
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Den av Robsongruppene som har hatt den største relative nedgangen er gruppe 4a (nullipara 

induksjon), hvor andelen keisersnitt sank fra 7,4 % til 6,2 % i løpet av 2003-2010. Dette tilsvarer 

en reduksjon i andelen keisersnitt på 16,2 %. Gruppene 6 og 7 (seteleie) har en del variasjon i 

perioden, med påfallende likhet i mønster endring fra år til år. Totalt sett i perioden, er imidlertid 

endringen i begge gruppene liten. 

 

Gruppe 

Andel 

keisersnitt i 

2003 

Andel 

keisersnitt 

2010 

Absolutt 

endring 

Relativ 

endring 

Alle grupper 15,7 % 16,8 % 1,1 % 7,0 % 

1 6,9 % 8,4 % 1,5 % 21,7 % 

2a 22,5 % 24,3 % 1,8 % 8,0 % 

3 1,9 % 1,8 % -0,1 % -5,3 % 

4a 7,4 % 6,2 % -1,2 % -16,2 % 

5 43,0 % 49,3 % 6,3 % 14,7 % 

6 75,3 % 73,3 % -2,0 % -2,7 % 

7 66,4 % 68,6 % 2,2 % 3,3 % 

8 42,4 % 47,5 % 5,1 % 12,0 % 

9 94,4 % 97,7 % 3,3 % 3,5 % 

10 32,3 % 33,1 % 0,8 % 2,5 % 

Ukjent 46,0 % 16,7 % -29,3 % -63,7 % 

Tabell 5: Andel keisersnitt per gruppe i 2003 og 2010, samt absolutt og relativ endring i gruppene.  
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Figur 8a: Andelen keisersnitt i prosent per gruppe i perioden 2003-2010, gruppe 1, 3 og 4 

 

Figur 8b: Andelen keisersnitt i prosent per gruppe i perioden 2003-2010, gruppe 6,7 og 9 

 

Figur 8c: Andelen keisersnitt i prosent per gruppe i perioden 2003-2010, gruppe 2a, 5,8 og 10 
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Robson 2b og 4b 
 
Gruppe 2b (nullipara elektiv) og 4b (multipara elektiv) er svært små grupper som utgjør 

henholdsvis 1,0 og 1,2 % av det totale antallet fødsler i 2010. De to gruppene står for 12,9 % av 

alle keisersnitt på landsbasis det samme året. Det kan ikke vises til noen stigning i noen av de to 

gruppene i perioden 2003-2010, snarere en svakt nedadgående trend. Samtidig er de fødende i 

disse to gruppene svært ujevnt fordelt på de ulike institusjonene. 

 

Vi har sett grundigere på de seks største institusjonene, og funnet at om lag 30 % av alle 

keisersnitt i gruppe 2b gjøres ved OUS Ullevål. Gruppe 2b står for om lag 2,5 % av alle 

forløsninger på OUS Ullevål. De fem store sykehusene for øvrig, altså utenom Ullevål, ligger 

stort sett i området 0,5-1,0 %, og dermed under eller på nivå med landet som helhet. På 

Haukeland og Stavanger sees en tendens til at gruppe 2b utgjør en synkende andel av det totale 

antallet fødende ved institusjonene. Tendensen er mest tydelig på Haukeland, hvor kun 0,1-0,3 % 

av det totale antallet fødsler ved Haukeland tilhører i gruppe 2b 
 

På hvert av de seks store sykehusene utgjør gruppe 4b en mindre andel av det totale antallet 

fødsler, enn den gjør når man ser landet under ett. Det vil si at andelen multipara elektiv er 

mindre enn landsgjennomsnittet på de største institusjonene. 

 

Andelen som tilhører denne gruppen ligger i all hovedsak i området 0,2-0,5 %, og forskjellen 

mellom sykehusene er mindre enn i gruppe 2b. 
 

Figur 9a: Andel av alle fødsler ved institusjonen som tilhører gruppe 2b 
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Figur 9b: Andel av alle fødsler ved institusjonen som tilhører gruppe 4b 

  

Variasjoner mellom sykehusene 
 
Som det fremkommer i tabell 4, er det til dels store variasjoner i andelen keisersnitt på de 18 

største fødselsinstitusjonene i Norge. Lavest ligger Haugesund (10,4 %), Haukeland US (11,3 %) 

og Stavanger (13,5 %). I motsatt ende av skalaen ligger OUS Rikshospitalet (25,6 %), OUS 

Ullevål (20,3 %) og Tromsø (20,1 %). 

 

I noen av Robsongruppene finnes betydelig variasjon mellom sykehusene i andelen keisersnitt. I 

andre grupper er det kun små forskjeller. Jo mindre en gruppe eller et utvalg er, jo mer sårbart er 

det for tilfeldige variasjoner. Dette er tydelig i de minste Robsongruppene og på de mindre 

institusjonene. Vi ser fortsatt på perioden 2003-2010, og har her valgt å ta for oss de tre største 

Robsongruppene, 1 (standard nullipara), 3 (standard multipara), og 5 (standard tidl. KS) og alle 

institusjoner med ≥ 1000 fødsler i 2010.  

 

 

Robson1(Paritet = 0, enkeltfødsel, hodeleie, svangerskapslengde ≥ 37 uker, fødselsstart: spontan) 
 
I landet som helhet har andelen keisersnitt i Robson 1 økt fra 6,9 % i 2003 til 8,4 % i 2010. Blant 

de største sykehusene ligger både Ullevål, Haukeland, Stavanger og St. Olav jevnt over like 

under landsgjennomsnittet. Andelen keisersnitt i gruppe 1 varierer på Ullevål mellom 5,3-7,1 % i 

perioden 2003-2010 og det kan ikke vises til noen stigning i løpet av disse årene. På Haukeland 

og Stavanger kan man se en liten stigende tendens i løpet av perioden, og disse institusjonene 
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ligger St. Olav, med en svak stigning i perioden. 

 

AHUS har hatt en betydelig økning i andelen keisersnitt i Robson 1 i perioden, fra 5,2 % i 2003 

til 9,9 % i 2010. Dette vil si at andelen som forløses med keisersnitt er nær doblet i løpet av den 

aktuelle perioden på AHUS. Sykehuset i Østfold lå på 8,4 % i 2003, og frem til 2010 lå andelen 

keisersnitt i Robson 1 ved denne institusjonen til dels betydelig over landsgjennomsnittet. I 2005 

var det hele 15,2 % keisersnitt i Robson 1 ved Sykehuset i Østfold. De påfølgende fire årene lå 

andelen keisersnitt i området omkring 11-12 %, mens den falt til 8,4 % i 2010. 

 

OUS Rikshospitalet er en institusjon hvor man ser svært stor variasjon i perioden (5,7-12,5 %), 

men den generelle tendensen er at andelen keisersnitt i Robson 1 ligger noe høyere på OUS 

Rikshospitalet enn i landet som helhet. Det motsatte sees ved Bærum sykehus, som har om lag 

det samme antallet fødsler i 2010, men en betydelig mer stabil andel keisersnitt og svært like tall 

som landsgjennomsnittet i Robson 1. 

 

Flere av de mindre sykehusene har betydelig variasjon i andelen keisersnitt i Robson 1. Dette er 

særlig tydelig på institusjonene med mindre enn 1500 fødsler/år. Det kan nevnes at flere av disse 

mindre sykehusene befinner seg over landsgjennomsnittet, men det er vanskelig å si noe sikkert 

om utviklingen på flere av disse sykehusene grunnet stor variasjon fra år til år. Lillehammer 

befinner seg imidlertid stabilt under landsgjennomsnittet, med andeler mellom 3,7 % og 7,3 % 

keisersnitt i Robson 1 i 2003-2010. 

 
 
Robson 3 (Paritet ≥ 1, ikke tidligere sectio, enkeltfødsel, hodeleie, ≥ 37 uker, fødselsstart: spontan) 
 
I Robson 3 ser man at flere av de store institusjonene befinner seg under landsgjennomsnittet når 

det gjelder hvor stor andel som forløses med keisersnitt i gruppen. Mens landet som helhet har 

hatt en andel keisersnitt på rundt 2 % i Robson 3, befinner OUS Ullevål seg stabilt i et noe lavere 

område (0,7-1,5 %). Haukeland har ligget noe over Ullevål i denne gruppen, og har også hatt en 

økning i perioden 2003-2010. Som resultat av dette har Haukeland ligget på nivå med landet for 

øvrig den siste halvdelen av perioden. Stavanger og Ahus har ligget i området 1-2 % i hele 

perioden, St. Olav til tider noe over dette, med større variasjon fra år til år. I Østfold har andelen 

keisersnitt i gruppen variert mellom 2,1 og 4,1 %, og dermed ligget over landet som helhet. 

 

Også i Robson 3 ser man stor variasjon fra år til år ved OUS Rikshospitalet. Samlet er imidlertid 

andelen keisersnitt også i denne gruppen høyere ved OUS Rikshospitalet enn i landet sett under 

ett. Kristiansand ligger stabilt noe under landsgjennomsnittet i området 1,0-1,5 %. Vestfold, 

Telemark og Tromsø lå alle rundt 4 % i begynnelsen, men har i Vestfold og Tromsø falt til like 

under 2 %.  Telemark sank på samme måte til under 2 %, men siden steg andelen imidlertid igjen 

her, og var i 2010 rundt 3 %. Det ser imidlertid ikke ut til å være noen sammenheng mellom 

institusjonens størrelse og andelen keisersnitt i denne gruppen. Det er generelt større variasjon fra 

år til år, når institusjonene blir mindre. Haugesund ligger noe mer stabilt, og institusjonen 

markerer seg med lavest andel keisersnitt i Robson 3. Her ligger andelen keisersnitt i gruppe 3 på 

0,4-1,3 %. 
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Robson 5 (Paritet ≥ 1, tidligere sectio, enkeltfødsel, hodeleie, ≥ 37 uker) 
 
På landsbasis har Robson 5 økt fra 42,4 til 49,3 % i perioden 2003-2010. I denne gruppen ser 

man på flere av de store institusjonene en økning, i likhet med landet som helhet. Det er 

imidlertid betydelige variasjoner mellom institusjonene hva gjelder andelen keisersnitt i gruppe 5. 

OUS Ullevål ligger jevnt noe over landsgjennomsnittet, og følger samtidig den økende trenden 

som sees på landsbasis. Det er i 2010 en andel keisersnitt på 55,7 % i gruppe 5 på OUS Ullevål. 

På Haukeland kan man se en tendens til økning, men andelen keisersnitt i gruppen ligger like 

fullt under 35 %, mot i underkant av 50 % på landsbasis. Stavanger har hatt en økning i andelen 

keisersnitt i gruppe 5 på om lag 10 % i perioden, men institusjonen ligger likevel noe under 

landsgjennomsnittet hva gjelder andel keisersnitt i gruppen. Ahus har omtrent ligget i samme 

område, og befant seg frem til 2010 under landsgjennomsnittet. Østfold hadde stor variasjon i 

perioden, og har tidvis ligget langt over landsgjennomsnittet i gruppe 5. St. Olav fulgte kurven til 

landet som helhet jevnt i hele perioden. 

 

Tromsø markerer seg som relativt lav, riktignok med store variasjoner, men i et område litt i 

overkant av 40 %. Arendal og Lillehammer er blant institusjonene der endringen har vært størst i 

2003-2010 sett under ett. Begge institusjonene lå i begynnelsen av perioden på om lag 35 % og 

dermed markant under landsgjennomsnittet. Begge institusjonene var i 2010 på nivå med eller 

over landsgjennomsnittet i gruppen. 

 

Generelt i gruppe 5, er variasjonene fra år til år større enn i gruppene 1 og 3, og på flere av 

institusjonene sees relativt stor variasjon over kort tid. Dette gjelder ikke kun for de små 

institusjonene, men også for flere av de middels store institusjonene. 

 

Figur 10:Andelen keisersnitt i Robson 5 ved et utvalg fødselsinstitusjoner 
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DISKUSJON 

 
Antall og distribusjon av fødsler i Norge 
 
Det er naturlig å tro at tendensen til omfordeling fra små til større sykehus skyldes sentralisering 

og befolkningsvekst i byene. Hele økningen i antall fødsler finner sted på de store og middels 

store institusjonene. Ved institusjonene med < 1000 fødsler/år i 2010 er det totalt sett ingen 

økning. Dette underbygger vår påstand om sentralisering og befolkningsvekst i og rundt de store 

byene. 

 

At økningen i antall fødsler særlig er stor på AHUS antas å stå i sammenheng med nedleggelse 

av fødeavdelingen på Aker sykehus i den gitte perioden. For mange av de fødende som tidligere 

«sognet» til Aker sykehus, ble nå AHUS det naturlige valget. På samme måte kan man tenke seg 

at noe av økningen ved de øvrige Oslosykehusene og eventuelt Bærum sykehus kan ha 

sammenheng med nedleggelsen av Aker sykehus. Den generelle økningen i antall fødsler på de 

nevnte fire sykehusene svarer imidlertid til et betydelig høyere antall fødsler enn det som kan 

forklares ved overnevnte nedleggelse. At det er en generell økning i antall fødsler i Osloområdet 

kan antageligvis tilskrives befolkningsvekst i og rundt hovedstaden. Det samme mønsteret var 

gjeldende for de store sykehusene i flere av de andre største byene i Norge, med unntak av 

Haukeland. Her var økningen under landsgjennomsnittet. 

 

Økningen i antall fødsler på Haukeland er påfallende mindre enn ved de andre sykehusene i 

Norges største byer. Haukeland US har vært gjenstand for stor debatt i media grunnet sin 

restriktive holdning til keisersnitt. Man kan tenke seg at dette kan gjøre at flere søker seg til andre 

fødselsinstitusjoner i nærheten. I motsetning til i Osloområdet er det imidlertid mindre tetthet av 

fødselsinstitusjoner i Bergensområdet. Dette innebærer at det for de fleste som «tilhører» 

Haukeland ikke er andre reelle alternativer, ettersom nærmeste institusjon til Bergensområdet 

foruten Haukeland er Voss, om lag halvannen times kjøring fra Bergen. Ulikheten mellom 

Haukeland og fødeinstitusjonene i flere av de andre store byene, kan delvis skyldes forskjeller i 

populasjonenes sammensetning. Man kan også tenke seg at befolkningsveksten har vært mindre i 

Bergensområdet enn enkelte av de andre store byene. 

 

 

Fordeling på Robsongrupper 
 
Det ser ut til at det i løpet av perioden 2003-2010, har vært en omfordeling, der en økende andel 

multipara sorterer under gruppene 4a (multipara induksjon) og 5 (standard tidl. KS), på 

bekostning av andelen i gruppe 3 (standard multipara). At gruppe 5 vokser er en naturlig følge av 

økende andel keisersnitt for førstegangsfødende. 

 

Robson 2a (nullipara induksjon) har hatt en økning som teller flere antall forløsninger enn 

økningen i Robson 1 (standard nullipara). Dette kan for eksempel skyldes endring i praksis for 

induksjon. Den store økningen i gruppe 2a viser endringen i håndtering av overtidige 

svangerskap; overtidskomtroll og induksjon starter per i dag 7-10 dager etter termin. Tidligere 

var anbefalingen å starte overtidskontroll 12-14 dager etter termin, og man kunne vente med 
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induksjon ytterligere i flere dager. Økningen i gruppe 4a (multipara induksjon) er mindre, men 

den samme tendensen sees også her. Ettersom det er vanligere for nullipara å gå over termin, er 

det naturlig at det er en ulikhet i disse gruppenes utvikling.  

 

At gruppen «ukjent» har blitt kraftig redusert i av perioden, kan tyde på bedre registrering ved 

fødeinstitusjonene. 

 

 

Robson 2b og 4b 
 
Det at Robson 2b (nullipara elektiv) er ulikt fordelt mellom sykehusene kan til en viss grad være 

et resultat av en kulturforskjell. Det er mulig at man på Haukeland US er mer restriktive når det 

gjelder å innvilge keisersnitt på eget ønske, enn man for eksempel er på OUS Ullevål. Foruten 

Haukeland US ligger også de fire øvrige av de store institusjonene betydelig lavere enn OUS 

Ullevål. Dette er en liten gruppe, og forskjellene her er langt fra tilstrekkelige for å forklare 

ulikhetene mellom institusjonene i total andel keisersnitt. 

 

I gruppe 4b (multipara elektiv) er ulikhetene mellom de seks store institusjonene mindre. En 

årsak til dette kan for eksempel være at flere av keisersnittene i denne gruppen baserer seg på en 

ren medisinsk indikasjon, mens færre er begrunnet i mors ønske. Andelen fødende i Robson 4b er 

imidlertid markant lavere ved alle disse seks institusjonene, enn i landet for øvrig. Det er ikke 

grunn til å tro at forekomsten av obstetriske risikofaktorer som er relatert til elektive keisersnitt er 

høyere på mindre institusjoner, snarere tvert imot. Man kan imidlertid tenke seg at man på en del 

mindre institusjoner har mindre tilgang på ressurser til å håndtere eventuelle komplikasjoner. Når 

man da har forløsninger med stor risiko for komplikasjoner, velger man kanskje isteden 

forløsning med elektivt keisersnitt. På større institusjoner er det derimot bedre tilgang på 

ressurser (anestesiolog, pediater). Dette gjør at man kan forsøke vaginal forløsning under nøye 

overvåkning, og håndtere eventuelle komplikasjoner eller gjøre keisersnitt der dette blir 

nødvendig, uten betydelig økt risiko for mor eller barn. 

 

Det er også mulig at ulikhetene i Robson 4b er et uttrykk for at man ved de store institusjonene er 

mer bevisste på ikke å gjøre keisersnitt uten medisinsk indikasjon i en gruppe (multipara, 

hodeleie, ≥ 37 uker) som generelt har lav risiko og kanskje også mer forutsigbare forløsninger 

enn den tilsvarende gruppen førstegangsfødende. 

 

 

Variasjoner mellom sykehusene 
 
MFRs statistikkbank viser stor variasjon mellom sykehusene når det gjelder bruk av keisersnitt. 

Hvorfor er det så store forskjeller? 

 

Variasjonen mellom institusjonene kan gjenspeile flere forhold. Større sykehus er gjerne 

henvisningssykehus som mottar mange fødende med økt risiko for komplikasjoner og dermed økt 

behov for keisersnitt. Men det kan også være ulik praksis. For eksempel har Stavanger US og 

Haukeland US i mange år hatt lav keisersnittsrate, samtidig som sykehusene er 

henvisningssykehus for risikopasienter i området. Innføringen av keisersnittfrekvens som 

kvalitetsindikator og fritt sykehusvalg kan bidra til forskjeller i keisersnittfrekvensene, fordi 
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pasienter med ønske om keisersnitt uten medisinsk indikasjon kan søke seg til avdelinger med 

høy keisersnittfrekvens (17). Ulikhetene i bruken av keisersnitt kan også skyldes forskjeller i 

populasjonene, men dette har vi ikke sett på i denne studien. 

 
Ettersom man ser relativt store variasjoner mellom sykehusene når det gjelder andelen keisersnitt, 

var vi interessert i å se om dette var et mønster som gjaldt også på gruppenivå. Vi tok for oss 

Robson 1 (standard nullipara), 3 (standard multipara) og 5 (multipara tidl. KS). Som forventet ble 

variasjonen fra år til år større når institusjonen og/eller gruppen ble mindre, og det var derfor 

enklest å finne sikre tendenser for de største institusjonene. 

 

Både i Robson 1 og Robson 3 fant vi at det var liten forskjell mellom OUS Ullevål, Haukeland, 

Stavanger og St. Olav. Blant de store sykehusene skilte Ahus seg ut i Robson 1, med stor økning 

i perioden. Østfold lå i både Robson 1 og Robson 3 betydelig over landsgjennomsnittet. I 2010 

var imidlertid andelen keisersnitt i gruppe 1 i Østfold på nivå med de fire førstnevnte 

institusjonene. Vi tror at en så stor reduksjon som man da har oppnådd på Østfold i den siste 

delen av perioden, kan bunne for eksempel i lokale tiltak for å redusere andelen keisersnitt i 

denne gruppen. Hva som er årsaken til at andelen som forløses ved keisersnitt i gruppen er nær 

doblet på Ahus, er vanskelig å si uten å kjenne institusjonen. Man kan eksempelvis tenke seg at 

man har gjort endringer i retningslinjer for når man skal avslutte en vaginal forløsning, til fordel 

for keisersnitt. Økningen kan også skyldes endringer i praksis, for eksempel med bakgrunn i 

legalmedisinske forhold eller der feilvurderinger under fødsel har ført til alvorlig skade eller død. 

 

Et interessant funn i denne studien er at ulikhetene i den totale andelen keisersnitt, ikke 

nødvendigvis er gjeldene for enkeltgrupper. OUS Ullevål, som har den nest høyeste andelen 

keisersnitt (20,3 %) blant institusjonene inkludert i denne studien, har ikke høyere forekomst enn 

landet som helhet hva gjelder keisersnitt i lavrisikogruppene 1 og 3, snarere tvert imot. 

Sammenlignet med Haukeland, som har den nest laveste andelen keisersnitt blant institusjonene i 

studien (11,3 %), ligger OUS Ullevål på samme nivå i gruppe 1 mot slutten av perioden 2003-

2010. Haukeland har med andre ord hatt en økning innenfor Robson 1 i perioden, en tendens som 

ikke sees på OUS Ullevål. I gruppe 3 ligger OUS Ullevål noe lavere enn Haukeland. Dette betyr 

at forklaringen på forskjellen i andelen keisersnitt, befinner seg i andre grupper enn disse to 

største gruppene. 

 

Østfold har en totalandel keisersnitt på 17,8 % og befinner seg dermed like over 

landsgjennomsnittet (16,8 %). Her ser vi den motsatte tendensen av det vi så på OUS Ullevål i 

Robson 1 og 3. I begge gruppene ligger nemlig Østfold stort sett over landsgjennomsnittet når det 

gjelder andelen keisersnitt. 

 

OUS Rikshospitalet ligger i både Robson 1 og Robson 3 noe landsgjennomsnittet. Dette kan 

skyldes at det på denne institusjonen antagelig er en større forekomst av høyrisiko-fødende med 

risikofaktorer som verker fremkommer eller kontrolleres for i Robsonklassifiseringen. 

  

Robson 5 skiller seg fra gruppe 1 og 3 ved at denne gruppen har større variasjon i andelen 

keisersnitt fra sykehus til sykehus, enn det man ser i Robson 1 og 3. Like fullt skal det sies at en 

forskjell på kun få prosent mellom institusjoner i lavrisikogruppene 1 og 3, kan bety en stor 

relativ økning og utgjøre en betydelig økning i antall keisersnitt. 

Når en stor institusjon som Haukeland ligger såpass lavt, mens OUS Ullevål ligger betydelig 
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høyere, kan vi regne oss frem til at en del av forklaringen på ulikheten i total andel keisersnitt 

ligger i denne gruppen. Vaginal forløsning etter keisersnitt er vanligere på Haukeland, enn på 

flere av de andre store sykehusene. Dette er en kjent trend som antagelig er begrunnet i 

kulturforskjeller mellom institusjonene, og som man også ser i noen grad ved flere andre 

institusjoner i Helse Vest. 

 

Når man ser såpass store ulikheter i andelen keisersnitt i gruppe 5, kunne det vært interessant å 

undersøke om dette har betydning for forekomsten av alvorlige komplikasjoner, og for mortalitet 

og morbiditet hos mor og barn.  

 

 

Årsaker til økning 
 

Medisinske 
 
Den gravide populasjonen har endret seg på mange måter de siste 40 årene. Når det gjelder alder 

steg gjennomsnittsalderen for en førstegangsfødende fra 22.6 år i 1967 til 27,7 år i 2011 (MFR).  

Andelen kvinner som er 35 år eller eldre når de føder stiger i Norge, og var 19,7 % i 2011, mot 

11,4 % i 1967. En systematisk oversikt inkludert 21 studier viste at det var økt risiko for 

keisersnitt blant eldre mødre (≥35), både for førstegangsfødende og flergangsfødende (18).  
 
Stipendiat Lina Herstad ved Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse har undersøkt hvordan 

mors alder påvirket forekomsten av planlagte keisersnitt. 229 370 norske kvinner med antatt 

lavrisikofødsler som fødte sitt første eller andre barn i tidsperioden 1999 til 2006, ble inkludert i 

studien. Studien viste at andelen keisersnitt økte vesentlig med mors alder, spesielt andelen 

elektive keisersnitt. Den relative risikoen for elektivt keisersnitt økte med alderen, og lavrisiko 

kvinner ≥40 år hadde 12 ganger øket risiko for elektivt keisersnitt sammenlignet med kvinner 

<25år (RR=11.7, 95% KI: 8.9-15.4). I gruppen andregangsfødende uten tidligere keisersnitt var 

den relative risikoen 4.5 (95% KI 3.5-5.8) når man sammenlignet de samme aldersgruppene. I 

gruppen andregangsfødende med tidligere keisersnitt var ikke risikoen like forøket, der var RR 

2.9 (95% KI: 2.4-3.6) (19). 

 

Man ser også betydelige regionale forskjeller når det gjelder mors alder ved fødsel: I 2010 hadde 

Oslo høyest gjennomsnittsalder med 31,2 år totalt sett og 29,8 år ved første fødsel, mens Nord-

Trøndelag lå lavest med 28,2 år totalt sett og 24,9 år ved første fødsel. Tilsvarende var andelen 

kvinner som var 35 år eller mer når de fødte nesten 25 % i Oslo i 2010, mens den var i underkant 

av 14 % i Nord-Trøndelag (20). 

 

I tillegg til økning i gjennomsnittsalder har man sett økende kroppsmasseindeks hos gravide, 

assistert befruktning har blitt vanligere og forekomsten av flerlingsvangerskap har vært økende. 

Til tross for at disse faktorene i seg selv ikke er indikasjoner for keisersnitt, er de alle assosiert 

med økt risiko for dette (21). 

 

Andelen barn som fødes etter assistert befruktning steg med 50 prosent fra 2002 til 2011. Over 

2000 barn ble i 2011 født etter assistert befruktning. Metoder for assistert befruktning ble først 

tatt i bruk på slutten av 1980-tallet og i begynnelsen var det vanlig å sette inn mer enn ett embryo 
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om gangen for å øke sjansen for at kvinnen skulle bli gravid. Dette har endret seg de siste ti 

årene, og det er nå mer vanlig å sette inn kun ett embryo om gangen (20). Andelen tvillinger og 

trillinger som fødes er derfor mindre nå enn i de første årene med assistert befruktning. I 2011 var 

1.65 % av fødslene i Norge flerlingfødsler, mot ”toppåret” 2002 på 1.94. Til sammenligning lå 

andelen flerlingfødsler på rundt 1 prosent før man begynte med assistert befruktning(6). 

 

 Metaanalyser har vist at pregravid fedme øker sannsynligheten for både planlagte og akutte 

keisersnitt (22). For eksempel viste en studie at keisersnittandelen for nulliparas i gruppene med 

KMI på under 30 kg/m2 (kontroll), 30-34,9 kg/m2 (fedme), og over 35 kg/m2 (alvorlig fedme) at 

henholdsvis 21, 34, og 47 prosent endte i keisersnitt. Her er den økte risikoen kontrollert for høy 

alder og lav høyde hos mor (<155cm), høy fødselsvekt hos barnet, gestasjonsalder ved fødsel og 

fedmerelaterte komplikasjoner i svangerskapet og er dermed uavhengig av disse andre faktorene 

som også er assosiert med økt risiko for keisersnitt (23). 
 

 

Teknisk overvåkning fører til mer intervensjon 
 
På 1970-tallet begynte man i økende grad å bruke nye tekniske hjelpemidler, ultralyd under 

svangerskapet og elektronisk overvåking av fosterhjertet (cardiotokografi - CTG) under fødselen. 

Slike apparater gjorde det mulig å påvise tegn på sykdom og skade hos mor og foster på en bedre 

måte og langt tidligere enn før, slik at en kunne gripe inn med keisersnitt før det var for sent (24). 

Resultatene av slik overvåking kan imidlertid være vanskelige å tolke, og nytteverdien er 

omdiskutert. En Cochrane-rapport fra 2006 konkluderte med at kontinuerlig overvåking under 

fødselen kunne resultere i mer intervensjon, uten at man kunne påvise at dette var fordelaktig for 

barnet (21). I 1999 var den vanligste oppgitte årsak til keisersnitt fosterstress, som utgjør 21,9 % 

av alle utførte keisersnitt (25).  

 

 

Selvforsterkende 
 
En selvforsterkende faktor er at når keisersnittraten øker, vil også andelen fødende som tidligere har 

gjennomført keisersnitt, øke.   

 
 
Keisersnitt på eget ønske 
 
En del av forklaringen på den økende bruken av keisersnitt ligger i ikke-medisinske forhold. Det 

er blitt mer vanlig at kvinner ønsker keisersnitt, selv om det ikke er medisinsk indikasjon for det. 

Ønske om keisersnitt kan være et resultat av tidligere opplevelser, som kompliserte eller 

smertefulle svangerskap/fødsler, at kvinnen har mistet barnet, at barnet har fått en skade som kan 

knyttes til fødselen, at kvinnen har psykiske lidelser eller har vært utsatt for overgrep. En annen 

gruppe er kvinner som ønsker å ha mest mulig kontroll over det de gjør, også fødselen (24). 

Redusert risiko for bekkenbunnsskade og vedlikehold av seksuell funksjon har også vært nevnt 

som motiv for kvinners ønske om keisersnitt (26).  

I en norsk undersøkelse fra 1999 var mors ønske oppgitt å være viktigste indikasjon ved 7,6 

prosent av alle keisersnitt (25).  Dette er likevel lavt sammenlignet med mange europeiske land, 

og noe av årsaken til dette er trolig at det norske fagmiljøet er mer avventende når det gjelder å 
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innfri kvinnenes ønske på dette punktet (24).  
 

I tillegg ser det ut til at norske kvinner selv ønsker å føde vaginalt. En norsk delstudie fra mor- og 

barnundersøkelsen (2009) har undersøkt hvorfor noen mødre foretrekker keisersnitt (27). I 

svangerskapsuke 30 svarte ~59000 gravide på hvilken fødselsmetode de ville foretrekke dersom 

de fikk valget, halvparten var førstegangsfødende i denne studien.  

 

Resultatene viste at:   

 Seks prosent ønsket seg keisersnitt, og 3,7 % av disse hadde et sterkt ønske om dette. 

 Kvinner over 35 år hadde dobbelt så ofte et sterkt ønske om keisersnitt. 

 Andelen som ønsket keisersnitt var 30-40 % lavere når mor hadde høyere utdanning. 

 Færre ønsket seg fødsel ved keisersnitt når svangerskapsomsorgen ble vurdert positivt; 

over 95 % av alle de gravide var fornøyde med oppfølgingen i svangerskapet. 

 Mødre med bekymring for ikke å få et friskt barn og mødre med fødselsangst hadde oftere 

ønske om keisersnitt.  

 Blant kvinner som hadde født tidligere var det dobbelt så mange som hadde et sterkt 

ønske om keisersnitt sammenlignet med førstegangsfødende.  (5,1 % mot 2,4 %) 

 Fødselsangst, keisersnitt ved tidligere fødsel og uheldig fødselserfaring var de 

vesentligste årsakene. 

 
 

Media og legalmedisinske forhold 
 
En annen mulig medvirkende ikke-medisinsk årsak er frykt for mediefokusering og 

sanksjoner/rettssaker, og risikoaversjon både hos leger og pasienter. Studier fra Norge og andre 

europeiske land viser at en stor andel av obstetrikerne oppgir at deres valg av keisersnitt som 

forløsningsmetode er påvirket av frykt for klager og søksmål (28). Dette kan være med på å drive 

keisersnittsfrekvensen oppover. Mange vil antakeligvis i en del tilfeller utføre keisersnitt for 

sikkerhets skyld, heller enn å risikere det mer uforutsigbare forløpet av en vaginal fødsel (21). 

 

 

Privat praksis 
 
I Norge er det per i dag ingen private fødselsklinikker. I andre deler av verden er imidlertid måten 

helsevesenet er organisert på, med private helsetjenester for dem som har råd, bidragende til 

økende forekomst av keisersnitt. Mange gravide med privat forsikring ønsker fortsatt at «deres» 

lege skal forløse dem. Da er det mer beleilig med et planlagt keisersnitt på en privat klinikk, enn 

å vente på en spontan vaginal fødsel.  Mange steder får dessuten institusjoner og helsearbeidere 

fortsatt bedre økonomisk uttelling ved å utføre keisersnitt (21).  

 

 

Ny forskning påvirker forekomsten av keisersnitt 
 

Nye studier i fagfeltet kan ha stort potensiale til å påvirke praksis og dermed forekomst av 

keisersnitt. Et godt eksempel på dette er The Term Breech Trial, eller Hannah-studien som den 

også kalles. Studien ble publisert i 2000 og konkluderte med at elektivt keisersnitt ga signifikant 

lavere perinatal morbiditet og mortalitet enn planlagt vaginal fødsel og ingen høyere risiko for 
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alvorlige komplikasjoner hos mor, ved forløsning av barn som fortsatt lå i seteleie etter 37 ukers 

svangerskap (29).  

På bakgrunn av denne studien endret The American College of Obstetricians and Gynecologists’ 

Committee on Obstetric Practice i 2001 sine retningslinjer og anbefalte keisersnitt ved ett foster i 

seteleie til termin (30). Det er rimelig å anta at Hannah-studien er bakgrunnen for at vi også i 

Norge fikk en økning andelen keisersnitt ved seteleie etter at denne studien ble kjent, fra 55 

prosent (1999) til 71 prosent 2001 (6). 

I etterkant av studien til Hannah og medarbeidere har det vært en diskusjon om hva som er den 

tryggeste og beste forløsningsmetoden ved seteleie. I Norge ble det stilt spørsmål vedrørende 

studiens eksterne validitet og om resultatene kunne overføres til norske sykehus, Norge var ikke 

et av landene som var inkludert i studien. Kritikken mot studien gikk blant annet på at 

institusjonene i studien ikke hadde hatt mulighet til å planlegge vaginal forløsning av barn i 

seteleie med de verktøy man normalt har tilgang på, som pelvimetri av mor og ultralyd med vekt 

av barnet. Av kvinnene som var randomisert til planlagt vaginal forløsning av barnet i seteleie, 

ble pelvimetri kun gjort hos 9,8 %. Ultralyd av barnet med vektestmat var gjort hos 59,0 % av 

kvinnene, hos 68,7 % var hodestørrelse estimert med hjelp av ultralyd (29). 

Helsetilsynet nedsatte i 2001 ned en ekspertgruppe som skulle ta for seg resultatene ved planlagt 

keisersnitt sammenlignet med vaginal forløsning av foster i seteleie. Den norske gruppen 

konkluderte i 2003 med at vaginal setefødsel ved termin fortsatt kan tilrås i 

Norge. Forutsetningene er god utvelgelse etter strenge kriterier av dem som skal ha vaginal 

fødsel, nøye fødselsovervåking, at kvalifisert fødselshjelper er til stede, samt god informasjon til 

mødrene (31). I etterkant av denne anbefalingen så vi i Norge en gradvis reduksjon i andel 

keisersnitt ved seteleie over noen år.   
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KONKLUSJON 

 
Det er mange årsaker til at andelen forløsninger med keisersnitt er økende. Når vi har studert 

denne utviklingen ved hjelp av Robson’s Ten Group Classification System, har vi sett at det er 

store ulikheter i forekomsten av keisersnitt i ulike grupper. Selv om det er perioden 2003-2010 

kun har vært en økning i den totale andelen keisersnitt fra 15,7 til 16,8 %, er det tydelige 

forskjeller i utviklingen på gruppenivå. Det er også en betydelig variasjon i andelen keisersnitt 

mellom de ulike fødselsinstitusjonene. Denne variasjonen kommer imidlertid ikke nødvendigvis 

til uttrykk i alle Robsongruppene. Det vil si at andelen keisersnitt i de enkelte gruppene, ikke 

nødvendigvis har sammenheng med den totale andelen keisersnitt ved sykehuset.  

 

I Norge har andelen som forløses med keisersnitt økt kraftig siden man begynte registreringen i 

1967. Dette er ikke nødvendigvis negativt. I den samme perioden har man hatt en betydelig 

reduksjon i mortalitet og morbiditet hos mor og barn. Det er imidlertid ikke sikkert at en videre 

økning av keisersnittfrekvens vil føre til noen ytterligere reduksjon i morbiditet og mortalitet. 

Man kan heller ikke utelukke at en videre økning kan øke morbiditet, og til og med mortalitet, 

hos mor og barn. 

 

Dersom man ikke ser noen bedring i mortalitet eller morbiditet hos mor og barn når andelen 

keisersnitt passerer et visst nivå, vil en ytterligere stigning innebære en ressursbruk som ikke kan 

forsvares med at den øker helsen for mor eller barn. Det blir da et samfunnsøkonomisk spørsmål, 

og et spørsmål og prioriteringer og ressursbruk i helsevesenet. 

 

Dersom andelen keisersnitt i de øvrige gruppene øker, vil størrelsen på Robson 5 (multipara tidl. 

KS) øke som en direkte konsekvens av dette. Robson 5 er en gruppe med stor andel keisersnitt, 

og en størrelsesøkning i denne gruppen vil føre til at den totale keisersnittsraten øker. Man kan 

forsøke å begrense bruken av keisersnitt i gruppe 5. Samtidig er det å ha gjennomgått tidligere 

keisersnitt en obstetrisk risikofaktor som bør tas i betraktning, og man kan tenke seg at det i 

denne gruppen vil være større forekomst av uunngåelige obstetriske komplikasjoner som gjør at 

man uansett velger å forløse med keisersnitt. I flere studier angis Robson 5 som en viktig 

intervensjonsgruppe for å begrense forekomsten av keisersnitt, ettersom dette er de gruppene som 

antallsmessig står for flest keisersnitt (32, 33, 34). 

 

Hensikten med å begrense bruken av keisersnitt, må være å redusere mortalitet og morbiditet hos 

mor og barn. Tidligere keisersnitt er en risikofaktor både for gjentatt keisersnitt og en rekke 

alvorlige obstetriske komplikasjoner. På bakgrunn av dette kan det argumenteres for at en 

utpeking av Robson 5 som en intervensjonsgruppe, kan være uheldig. 

 

Dersom man reduserer eller begrenser forekomsten av keisersnitt i Robson 1 (standard nullipara), 

vil færre av disse kvinnene sortere under Robson 5 og således ha økt risiko for keisersnitt i neste 

svangerskap. Det samme gjelder fødende i gruppe 2a (nullipara induksjon). Robson 1 er en 

lavrisikogruppe, med lav morbiditet og mortalitet. En økning i andelen keisersnitt i denne 

gruppen vil antagelig ikke føre til redusert mortalitet og morbiditet hos mor og barn. Vi mener på 

bakgrunn av dette at Robson 1 er den viktigste gruppen å sette i fokus dersom man ønske rå 

begrense den generelle økningen i andelen keisersnitt. 
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Vår studie er en registerstudie, med de svakheter dette medfører. I slike studier er det alltid risiko 

for datafeil. Når det er sagt er det klare rutiner for melding av fødsler i Norge, og MFR 

oppdateres fortløpende. En annen svakhet med vår studie, er at det finnes en rekke potensielt 

konfunderende forhold som ikke er tatt hensyn til.  Studien forteller heller ikke om 

indikasjonen(e) som ligger til grunn for det enkelte keisersnitt. Til gjengjeld gir det nyttig 

informasjon om forekomst av keisersnitt i enkelt identifiserbare grupper. En klinisk studie som 

tar for seg indikasjoner innen de ulike Robsongruppene, vil kunne belyse grunnlaget for 

beslutning om keisersnitt. Ved å undersøke forekomsten av komplikasjoner, vil vi kunne fortelle 

mer om hvordan en endring i andelen keisersnitt påvirker mortalitet og morbiditet hos mor og 

barn. 
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