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Gör vi lika i Sverige?

Andelen förlossningar som startade spontant varierade från 
87% vid Lycksele lasarett till 67% vid Södersjukhuset i 
Stockholm, i genomsnitt 73% för riket. 

Andelen induktioner varierade från 7% vid Lycksele lasarett till 
24% vid Östersunds sjukhus, i genomsnitt 18% för riket. 

Andel elektiva kejsarsnitt varierade från 5% i Eksjö och Varberg 
till 13% för Södersjukhuset, i genomsnitt 8% för riket.

Graviditetsregistret 2017 



Slutar inducerade förlossningar lika i 
Sverige?

Det var stora skillnader i hur stor andel av inducerade förlossningar 
som fick avslutas med kejsar-snitt. 
Vid Universitetssjukhuset i Linköping avslutades endast 9% av 
induktionerna med akut kejsarsnitt, vid fem kliniker var det 20%
(Gävle, Danderyd, Visby, Eskilstuna och Lycksele) och medel för riket 
låg på 16%. 
Vid bedömning av dessa siffror får man ha antalet förlossningar med 
spontan förlossningsstart och även andel elektiva kejsarsnitt i åtanke. 



Förlossningsutfall efter induktion respektive 

spontan förlossningsstart i v39+0 

Analys av förlossningar efter vecka 38+6 i Graviditetsregistret 
2014–2017; induktion vecka 39 jämfört med ej induktion i vecka 
39. 

Förstföderska 

Induktion vecka 39 (n= 22,554) 

Alla som ej inducerades vecka 39 (n= 87,487) 

Omföderska (ej tidigare kejsarsnitt) 

Induktion vecka 39 (n= 18,027) 

Alla som ej inducerades vecka 39 (n= 111,585) 



Inkluderade i analysen

ej tidigare kejsarsnittförlöst 

enkelbörd 

ej sjukdom före graviditet (enligt MHV1: SLE, kronisk Njursjukdom, 

essentiell hypertoni, epilepsi, diabetes, Ulcerös kolit, Mb Crohn) 

ej graviditetsdiabetes (enligt Graviditetsregistrets manuella 

inmatning) 

icke rökare 

förlösta efter 38+6 

spontan förlossningsstart eller induktion 

induktion i vecka 39 utan diagnos preeklampsi/graviditetshypertoni 



Utfall efter induktion

Andel (%) kejsarsnitt i grupperna.  
Förstföderska induktion vecka 39 24,8 
Förstföderska EJ induktion vecka 39 8,2 
Omföderska induktion vecka 39 5,0 
Omföderska EJ induktion vecka 39 1,6 

Tid (timmar) från intagning på förlossningsklinik till 
förlossning. Medel Median 

Förstföderska induktion vecka 39 28,2 25,0 
Förstföderska EJ induktion vecka 39 11,0 9,7 
Omföderska induktion vecka 39 16,1 12,4 
Omföderska EJ induktion vecka 39 4,4 3,2 



SFOG riktlinjer 2016



Lika handläggning i Sverige?
2017



Heminduktioner ej etablerade i Sverige men 
i Danmark- välkomna Rikke Bek Helmig och 

Lone Hvidman



Kejsarsnitt efter induktion



Induktioner och elektiva kejsarsnitt 
2017



Frisk 0-para vid graviditetens start: 
spontan start, induktion, el sectio


