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KVINNEKLINIKKEN I BERGEN



Erklæring

 Jeg har ingen interessekonflikter

 Jeg har ikke mottatt noe økonomisk bidrag fra industri

 Og så håper jeg at min norsk blir tydelig for hele forsamlingen

 Jeg skal anstrenge meg for å ha langsom og tydelig diksjon



Setefødsler i Norge og Norden

 Data fra Nordic Robson group

 Andelen fostre i seteleie ligger stabil i 

de nordiske land mellom 2.5 og 3.8 

prosent



Andelen Keisersnitt i Norden
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Diagramrubrik

Norge Sverige Danmark Finland

 I Europa er det kun Norge, Finland, 

Frankrike og Nederland som i noe større 

grad tilbyr vaginale setefødsler

 Alle land med keisersnittsrater rundt 70 

prosent

 De aller fleste andre land ligger rundt 

eller over 90 prosent



Andel Keisersnitt i Norden i perioden 

2000 til 2011

 Danmark: 92 %

 Sverige: 92%

 Island 94%

 Finland 75%

 Norge 68 %

 Data hentet fra Nordic Robson Group 

 Cesarean section trends in the Nordic 

Countries – a comparative analysis with the 

Robson classification

 AOGS 2017

 Pyykonen et al



Er det risikabelt å bli født vaginalt i 

sete? 

 Hva er risikoen for foster?

 Hva er risiko for mor ved et keisersnitt? 

 Hva er fremtidig risiko etter et 

keisersnitt? 

 Term Breech Trial fra Hannah et al i 

2001

 Planlagt keisersnitt vs planlagt vaginal 

fødsel

 Redusert perinatal eller neonatal død 

 Redusert kombinert utkomme med død 
eller alvorlig neonatal morbiditet

 Men noe øket maternal morbiditet



Term Breech Trial

 I en undergruppe med kanadiske 

barn- 2 år gamle

 Medisinske problemer som astma og 

allergi øket

 Ingen forskjeller i nevromotorisk utvikling 

(men små tall) 

 Kritikk av TBT

 Store forskjeller mellom land

 121 centre i 26 land

 Neonatal morbiditet som ikke 

samsvarer med long term morbiditet



Kritikk av TBT
Kotaska 2004, Halmesmaki 2001

 Ikke anvendt vektestimering

 Ekstensjon i nakke

 Navlesnor

 Kontinuerlig CTG

 Pelvimetri

 Fødselsprogresion

 Ikke krav om rask tilgang på keisersnitt

 Ikke heller krav om trenet obstetrisk personell

 Eller tilgang på neonatal kompetanse

 I land med lav mortalitetsrate

 Ikke signifikant forskjell mortalitet

 Kun ved kombinert utkomme

 Mortalitet og morbiditet

 Hva er reel risiko? 

 I Skandinavia 

 Med lavere perinatal mortalitet

 Bedre seleksjon

 Bedre obstetrisk og neonatal service 

 Tilgang på akutt keisersnitt

 Kontinuerlig overvåkning i fødsel



Premoda-study in Belgium and France

 Observasjonstudie med mer enn 8000 

kvinner i 2001 og 2002 fra 2006 

 70 prosent planla keisersnitt

 30 prosent planla vaginal fødsel

 30 prosent akutt keisersnitt

 Ingen forskjell i neonatalt utkomme i 

gruppen med planlagt keisersnitt eller 

planlagt vaginal fødsel

 Fødselsprogresjon 

 Estimert fødselsvekt 2500 til 3800 gram 

 CTG kontinuerlig

 Pelvimetri hos 80 prosent

 Ingen hyperekstensjon

 Frank breech i 70 prosent

 Trenet personell



RCOG Green Top Guidelines

Management of Breech Presentation mars 

2017

 Kvinner med setepresentasjon bør bli tilbudt ekstern vending-grad A

 Kvinner må informes om risiko ved keisersnitt eller vaginal fødsel

 Planlagt keisersnitt gir en liten reduksjon i perinatal mortalitet

 Denne risikoen reduseres

 Unngår intrauterin fosterdød etter uke 39

 Unngår intrapartum risiko

 Unngår risiko på grunn av setefødsel



Extern vending

 RCOG har en grad A rekommendasjon for extern vending

 Grootsholten et al. 2008

 12995 vendinger

 12 fosterdød, 2 knyttes til prosedyren

 Abruptio 1 promille

 Akutt keisersnitt i 0.35 prosent 



Reduseres virkelig risikoen ved å tilby 

ekstern vending? 

 De Hundt et al, Obstetrics and gynecology 2014

 Etter vellykket vending

 21 prosent risiko for keisersnitt vs 10 prosent ved hodefødsel

 14 prosent operativ vaginal forløsning mot 12.5 prosent 

 Risikoen for keisersnitt blir ikke redusert til den risiko en har for hodefødsel

 Ingen studier har vist at en fjerner den risiko det er forbundet med setefødsel



RCOG

 Perinatal mortalitet 

 Ved planlagt keisersnitt 0.5/1000

 Ved planlagt hodefødsel 1/1000

 Ved planlagt setefødsel 2/1000

 Perinatalt døde i Norden for alle er nær 0.5/1000



Perinatal dødelighet i Norge



Norske medisinsk fødselsregister og 

setefødsel

 Fødsler i Norge 1999 til 2009

 Bjellmo et al BMJ Open 2017

 Vaginal fødsel planlagt hos 7917 av 16700( 47 prosent)

 33 prosent av alle setepresentasjoner fødte vaginalt

 5561  fødte vaginalt

 30 prosent akutt keisersnitt

 70 prosent vaginal fødsel av planlagt vaginal fødsel 



Hva viste studien?



Kun setepresentasjon, planlagt 

keisersnitt eller planlagt vaginal fødsel



Konklusjon

 Vaginal setefødsel både planlagt eller utført vaginal setefødsel eller 

keisersnitt var assosiert med høyere risiko for NNM og CP sammenlignet 

med hodefødsel

 Den absolutte risiko er svært lav

 Langtidskonsekvenser for mor og barn ved keisersnitt 

 Sammenholdt kan vaginal setefødsel bli tilbudt kvinner gitt obstetrisk 

kompetanse og streng seleksjon

 Og i denne studien så ble det gjort akutt keisersnitt hos 30 prosent av dem 

som var planlagt født vaginalt



Sätesbjudning i Sverige
(med tillatelse fra Jan Leyon fra Skövde) 

 1998          774 vaginala säten

 1999          684 vaginala säten

 2000          659 vaginala säten

 2001          374 vaginala säten

 2002          325 vaginala säten

 2003          243 vaginala säten

 2017          325 vaginala säten

 89,9 % sectio vid 
sätesbjudning (2017)



Setefødsel i Skövde
(med tillatelse fra Jan Leyon)

 2015 til 2018

 66 fødde vaginalt

 121 elektive sectio

 101 akutte sectio

 77 prosent sectio

 80 fødsler var vaginalt planerade

 66 fødde vaginalt 

 14 sectio etter verkstart

 83 prosent fødte vaginalt blant dem 

som var planerat vaginalt

 Det vil si kun 17 prosent akutt sectio



Svenske retningslinjer

 Health Technology assesments fra Vestre Gøtaland 2017 

 Bergh et al

 På kort sikt kan keisersnitt gi lavere perinatal mortalitet og morbiditet

 På lengre sikt liten eller ingen

 Det er liten eller ingen skilnad i maternell sykelighet og død

 Det er vanskelig å gi sikre råd til foreldrene

 Ergo finnes det svenske retningslinjer som tillater vaginal setefødsel



Den norske tilnærming

 Seleksjon av hvem som tillates vaginal setefødsel

 CT  Pelvimetri hos alle førstegangsfødende over 37 uker og med tidligere 

vanskelig fødsel (ikke obligat men praktiseres liberalt) 

 Ny revisjon foreslås å ikke utføre  Pelvimetri( høst 2019)

 Estimert fostervekt mellom 2000 og 4000 gram

 Det tillates induksjon og augmentasjon(verk stimulering)

 Det anbefales Epidural og kontinuerlig fosterovervåkning

 Det anbefales god progresjon i fødsel



Norske retningslinjer

 Den obstetriske avdeling skal være i stand til å utføre et raskt akutt 

keisersnitt (tilgang på umiddelbart keisersnitt) 

 Det skal være trenet pediatrisk personell til stede

 Det skal være spesialist i fødselshjelp til stede på fødestuen



Hva betyr det i praksis på en stor 

klinikk? 

 Haukeland Universitet Sykehus i Bergen

 Cirka 5000 fødsler per år

 Kvinner tilbys vaginal setefødsel eller keisersnitt gitt seleksjon

 Kvinnen velger selv forløsningmetode

 190 setepresentasjoner årlig

 Cirka 50 prosent keisersnitt (elektivt og akutt)



Seteleier i Bergen 

Alle seter over 
34 uker

30 prosent 
akutte keisersnitt

70 prosent føder 
vaginalt

Cirka 25 prosent 
elektive snitt 

Cirka 75 prosent 
planlegger 

vaginal fødsel



Bergen

 Praktisk

 Nesten alltid Epidural

 Pipers tang på bordet, brukes hos 15 prosent av vaginale forløsninger

 Lang saks for cervix-oppklipp

 Et barnmorskteam som  støtter vaginale setefødsler

 Et legeteam som støtter vaginale setefødsler

 En hel organisasjon som støtter vaginale setefødsler

 En befolkning som i all hovedsak ønsker å føde seter vaginalt


