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Forord
Helsetilsynet ba i brev av 22.11.2000 Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) om
å foreta en systematisk granskning av all vitenskapelig litteratur om bruk av keisersnitt
ved setefødsel.
Bakgrunnen for forespørselen var multisenterundersøkelsen ”Term Breech Trial”, hvis
resultater ble publisert av Hannah og medarbeidere i The Lancet i oktober 2000. Dette
var en prospektiv, randomisert undersøkelse av den beste planlagte forløsningsmetode
når barnet lå i seteleie, og svangerskapet hadde vart 37 uker eller mer. Planlagt vaginal
fødsel ble sammenlignet med planlagt keisersnitt, og resultatene fra studien har vært
mye diskutert.
SMMs styringsgruppe vedtok å foreta en egen medisinsk metodevurdering basert på
litteraturgranskning av dette emnet. Norsk gynekologisk forening (NGF) hadde
oppnevnt et utvalg som sa seg villig til å samarbeide med SMM om denne utredningen.
SMMs ekspertgruppe ble konstituert 26. februar 2001 og har bestått av følgende
personer:
Leder: Professor, overlege dr.med. Pål Øian, Kvinneklinikken.,
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Overlege, post doc dr.med. Susanne Albrechtsen, Kvinneklinikken, Haukeland
universitetssykehus og Medisinsk fødselsregister, Haukeland sykehus
Ass. avdelingsoverlege dr.med. Lillian N. Berge, Kvinneklinikken,
Ullevål universitetssykehus
Avdelingsoverlege dr.med. Per E. Børdahl, Kvinneklinikken,
Haukeland universitetssykehus
Professor dr.scient. Thore Egeland, Institutt for medisinske basalfag,
Universitetet i Oslo og Biostatistikk, Rikshospitalet
Seksjonsoverlege, professor dr.med. Tore Henriksen,
Kvinneklinikken, Rikshospitalet
Prosjektkoordinator: Seniorforsker dr.philos. Lise Lund Håheim,
Senter for medisinsk metodevurdering
Avsnittet om økonomiske aspekter ved setefødsler er forfattet av seniorrådgiver
Kathrine Hay, Avdeling for pasientklassifisering og finansiering (PaFi), SINTEF
Unimed, professor Ivar Sønbø Kristiansen og samfunnsøkonom Kristin Kamilla
Linnestad, Senter for medisinsk metodevurdering.
Alle i utredningsgruppen har levert habilitetserklæringer, og ingen har kommersielle
eller andre interesser forbundet til prosjektet som skulle være til hinder for at deres
vurdering av litteraturgrunnlaget var mest mulig objektiv. Rapporten er godkjent av
SMMs styringsgruppe.
Berit Mørland
Direktør

Lise Lund Håheim
Seniorforsker
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1. SMMs kommentar
Bakgrunn
Hva som er beste forløsningsmåte når fosteret ligger i seteleie til termin (fra uke 37 til
og med uke 42), har vært diskutert lenge. I år 2000 ble den store multisenterstudien
Term Breech Trial (TBT) med deltagere fra 121 sentre i 26 land publisert i tidsskriftet
The Lancet. Studien konkluderte med at planlagt keisersnitt ga det beste resultat for
foster i seteleie til termin, og alvorlige komplikasjoner for mor var lik ved de to
forløsningsmetoder.
Studien vakte berettiget oppsikt fordi det var en randomisert studie der 2083 setefødsler
var inkludert. Også i Norge har det vært diskutert hvilke konsekvenser TBT- studien kan
få for norsk obstetrisk praksis. Det gjelder ikke bare for setefødsel til termin, men også
ved tvillingfødsler der en eller begge fostrene ligger i seteleie, og for setefødsler der leie
ikke er erkjent på forhånd. Sistnevnte utgjør omtrent 20 % av setefødsler i Norge.
Det er omtrent 1500 setefødsler til termin per år i Norge. Hyppigheten av vaginal
setefødsel har vært høyere i Norge enn mange andre vestlige land, gjennom 90-tallet er
over 40% født vaginalt. Langtidskonsekvenser ved omlegging til planlagt keisersnitt for
alle setefødsler til termin, var ikke klarlagt og bruk av ytre vending var ikke belyst
tidligere. Både Statens helsetilsyn og Norsk gynekologisk forening ønsket derfor å få
dette tema vurdert.

Metode og arbeidsform
En ekspertgruppe ble nedsatt ved SMM for å vurdere all relevant internasjonal litteratur
om hva som er beste forløsningsmåte når fosteret ligger i seteleie til termin, og skaffe til
veie data om norsk praksis. Litteratur som ble identifisert etter et systematisk søk, ble
vurdert uavhengig av to lesepar. Relevante vitenskapelige artikler som omhandlet
resultater målt som sykelighet og dødelighet for mor og barn, danner grunnlaget for
rapporten.

Resultater
Det ble ved litteratursøk funnet 1210 artikler som er vurdert. Av disse er det bare tre
randomiserte studier. To eldre, små randomiserte studier var publisert før TBT-studien.
De viste at vaginal forløsning var forsvarlig, og at alvorlige komplikasjoner for mor var
økt ved keisersnitt.
Man identifiserte en rekke pasientserier, kasus-kontroll, kohort- og registerstudier.
Mange av disse er små (få fødende), med dårlig studiedesign som gjør det vanskelig å
trekke sikre konklusjoner. Flere studier har vist høyere perinatal dødelighet og
sykelighet ved vaginale setefødsler enn ved keisersnitt, men forhold som ikke er knyttet
til selve forløsningsmåten, kan helt eller delvis forklare dette. For eksempel sees flere
misdannelser, lavere fødselsvekt og oftere intrauterin fosterdød før fødsel ved vaginale
setefødsler. Seteleie kan således være en indikator på risiko i seg selv. De fleste studier
angir at vaginal setefødsel er trygt forutsatt gode seleksjonskriterier, og at fødselen
overvåkes nøye av kompetent personale.
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Forekomsten av seteleie kan reduseres noe ved å tilby ytre vending til selekterte kvinner.
Norsk praksis når det gjelder ytre vending ved seteleie, er dårlig dokumentert.

Kommentarer
Det har vært reist spørsmål om TBT studiens eksterne validitet, det vil si om resultatene
uten videre kan overføres til norske forhold. Mange land og sentre i studien har en annen
svangerskapsomsorg, fødselsovervåking, pediatrisk service og praktisk erfaring i
vaginale setefødsler enn i Norge. Ekspertgruppen har derfor gått detaljert inn i
multisenterstudien og sammenholdt resultatene med norske studier og innhentede data
om norsk praksis. Det viste seg at perinatal og neonatal dødelighet og sykelighet uansett
forløsningsmetode, var klart lavere i vårt land enn i TBT-studien.
Norsk veileder i fødselshjelp utgitt av Den norske lægeforening i 1998 gir anbefalinger
om kriterier for valg av vaginal forløsning ved setefødsel. Når disse kriterier ikke kan
oppfylles, utføres keisersnitt. Ekspertgruppen har, med utgangspunkt i data fra
Medisinsk fødselsregister (MFR), gjennomgått journalene for alle døde barn født i
seteleie, Norge 1981-1998. Sykelighet er vurdert ut fra to nyere publiserte norske studier
og innhentede data fra to andre norske sykehus. Også de norske undersøkelsene viser en
liten risiko for barn som fødes ved vaginal forløsning, men den absolutte risikoforskjell
er minimal. Ekspertgruppen finner derfor at planlagt vaginal fødsel i forhold til den
frembragte informasjon om norsk praksis, er forsvarlig når utvalgskriterier og
overvåking følger nasjonale retningslinjer.
SMM ser at både keisersnitt og vaginal fødsel representerer forsvarlige fødselsmåter ved
foster i seteleie. Det er viktig at den fødende får god informasjon om forløsningsmåten.
Dette er også i overensstemmelse med Pasientrettighetsloven. Det er ikke entydig at det
er høyere kostnader ved keisersnitt enn ved vaginal forløsning ved seteleie. Det er derfor
liten grunn til å trekke inn kostnadsmessige argumenter når man velger forløsningsmåte.
Denne metodevurderingen viser betydningen av å drøfte overføringsverdi d.v.s. ekstern
validitet av resultater fra ”gullstandarden” RCT i norsk forskning og praksis. Dette kan
ha gyldighet også til andre fagområder når norsk praksis avviker noe fra resultatene som
er oppnådd i en studie utført i utlandet. I dette tilfelle er sammenligningen gjort ved
hjelp av registerdata, kasus-kontroll studier og foreløpig upubliserte data. Ut i fra disse
studier kan man ikke konkludere med hvilken forløsningsmåte som er best, men risikoen
er uansett meget lav i Norge uavhengig av forløsningsmåten.
Det er neppe mulig å gjennomføre en randomisert studie som TBT i Norge eller Norden
for å skaffe bedre data for valg av forløsningsmetoder fordi den lave perinatale
dødelighet i Norge vil kreve et meget stort antall deltagere.
Ekspertgruppen konkluderer derfor med at det er viktig å følge norsk praksis og
resultater framover, og at det bør opprettes et nasjonalt setefødselregister der resultater
for mor og barn fortløpende registreres og evalueres.
SMM takker ekspertgruppen for et meget grundig arbeid.
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2. Innledning
2.1 Bakgrunn
Tidlig på 1980-tallet ble to mindre randomiserte studier om elektivt keisersnitt versus
vaginal forløsning for foster i seteleie til termin gjennomført i U.S.A. (27,29). De
konkluderte med at vaginal forløsning var forsvarlig og å foretrekke p.g.a. økt maternell
sykelighet ved keisersnitt.
Det er utført et meget stort antall studier; pasientserier, kasus-kontroll studier, kohorte
studier og registerstudier med lavere evidensnivå. Slike studier kan være beheftet med bias,
dvs. at viktige faktorer som har innflytelse på resultatet, er skjevfordelt mellom de som blir
forløst ved keisersnitt eller ved vaginal fødsel.
Resultatene fra den store multisenter-studien Term Breech Trial (TBT), hvis mål var å
undersøke hva som er den tryggeste forløsning ved foster i seteleie til termin (37-42 uker,
259-294 døgn), ble publisert i The Lancet i oktober 2000 av Hannah og medarbeidere (30).
Term Breech Trial er en randomisert kontrollert studie av 2083 fødsler ved 121
fødeavdelinger i 26 land. Den vakte berettiget oppsikt og har medført intense diskusjoner i
fagmiljøet om den tryggeste form for setefødsel.
Hannahs artikkel konkluderte med at keisersnitt var klart best for fosteret og ikke medførte
økt risiko for komplikasjoner hos moren. Flere steder har man overført konklusjonene til
praktisk medisin ved å slå fast at keisersnitt i fremtiden skal brukes som forløsningsform
ved seteleie til termin. Det er imidlertid reist spørsmål om gjennomføringen av studien var
slik at resultatene er overførbare til norske forhold. Har Norge en populasjon av fødende og
en seleksjon av hvem som bør forløses ved keisersnitt som skiller oss fra majoriteten av
deltagerne i TBT-studien? Er vår organisering av fødeavdelingene med hensyn til felles
retningslinjer, vår overvåking av den fødende under fødselen og vår praktiske erfaring i
vaginal assistert setefødsel annerledes? Er dessuten den nyfødtmedisinske standard her i
landet slik at vår virkelighet er en annen enn den som preger forholdene ved majoriteten av
de avdelinger som var med i Hannah-studien? Eller er overføringsverdien av studien slik at
også vi i Norge bør forløse kvinner der fosteret ligger i seteleie, med keisersnitt? Hva blir i
så fall konsekvensene for kvinnen ved senere svangerskap, fødeavdelingens praktiske
kompetanse ved det høye antall seteleier som ikke er erkjent før fødselen, forløsning av
tvilling i seteleie etc?
For å belyse faktagrunnlaget for valg av forløsningsmetode ved seteleie til termin og bruk
av vending ved seteleie, fikk ekspertgruppen nedenstående mandat.

2.2 Ekspertgruppens mandat
Foreta en systematisk gjennomgang av den foreliggende vitenskapelige dokumentasjonen
av resultatene ved elektivt keisersnitt sammenlignet med vaginal forløsning av fostre i
seteleie ved termin og resultatene ved vending av fosteret før forløsning.
Resultatene med hensyn til dødelighet og sykelighet for mor og barn skal vurderes ut i fra
kontrollerte kliniske studier.
Det skal også utarbeides en oversikt over norsk praksis over tid.
Gruppen bes diskutere konsekvenser for kompetanse/ferdighetstap hos fødselshjelpere.
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3. Bakgrunnsinformasjon om
setefødsler
3.1 Epidemiologi, klinikk og forløsning
Fosteret kan ligge i seteleie på tre forskjellige måter til termin, ekstendert sete
(inkomplett), flektert sete (komplett sete) og fotpresentasjon (fig. 3.1). Det siste sees mer
og mer sjeldent frem mot termin.
Figur 3.1 Typer seteleie til termin

A. Ekstendert (inkomplett) sete: Flektert i hoftene, ekstendert i kneleddene. 80% av
førstegangsfødende, 70% av flergangsfødende.
B. Flektert (komplett) sete: Knær og hofter flektert, fosteret ”sitter”.
C. Fotpresentasjon. Føttene er foreliggende, dypeste del. Økt risiko for
navlesnorsfremfall. Sees oftest ved preterm setefødsel, mer sjelden mot termin.
Hyppigheten av seteleie er relatert til svangerskapets varighet. Tidlig i svangerskapet
ligger en mye større andel av fostrene i seteleie enn i ukene før termin. I uke 25-28 fødes
ca 18% i seteleie, ved termin (uke 37-42) ca 3% (17).
Befolkningens sammensetning, dvs de fødenes etniske opprinnelse, alder og hvor mange
av dem som er førstegangsfødende, har betydning for forekomsten av setefødsel (64) og
kan forklare forskjellene i angitt hyppighet. Det er registrert en økning i andelen
setefødsler gjennom de mer enn 30 år hvor alle fødsler i Norge er blitt registrert i
SMM 3/2003: Fødsel av barn i seteleie til termin
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Medisinsk fødselsregister. I 1969-73 ble 2,9% av alle barn født i seteleie, i 1994-98
3,6%. Økningen kan delvis forklares ved endringer i maternell alder og antall fødsler,
idet forekomsten av seteleie øker med stigende maternell alder og forekommer
hyppigere hos førstegangsfødende (64).
Ser vi bort fra flerlingene, utgjorde barn i seteleie 2,9 % av alle barn med fødselsvekt
2500 g eller mer i årene 1981-1998. Det ble i disse årene født 27433 barn i seteleie,
gjennomsnittlig 1524 årlig, med en svak økning i hyppigheten gjennom perioden

Forekomst (%)

Figur 3.2 Forekomst av seteleie med fødselsvekt
> 2500 g, Norge 1981-1998
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Årstall

En rekke faktorer hos mor og barn assosieres med økt forekomst av seteleie. At mors
paritet, dvs. om hun er første- eller flergangsfødende har betydning, sees tydelig også i
tallene fra det norske fødselsregisteret. Alder og paritet har innflytelse, hver for seg (64).
Tidligere mente man at et trangt bekken disponerte for seteleie, men nyere studier har
vist at barn som blir født i seteleie, allerede ved 32 uke lå i seteleie (94). Det er også vist
at kvinner som tidligere har født et barn i seteleie har en økt tendens til å gjenta et
seteleie i etterfølgende fødsler (94). Data fra Medisinsk fødselsregister viser det samme i
Norge (99).
Også kvinnens helsetilstand har betydning. Kvinner som bruker noen typer medisin,
f.eks antiepileptika eller psykofarmaka, har en økt forekomst av setefødsler, men de har
også en økt forekomst av intrauterin vekstretardasjon (dårlig tilvekst inne i livmoren).
Det er derfor ikke avklart om det er en årsak eller en assosiasjon (64, 68).
Selv om det ikke er vist at bekkenets størrelse og form, i hvert fall ikke innenfor
rimelige grenser, har noen betydning for leiet, øker en del livmormisdannelser
hyppigheten av seteleie (64, 65, 94). Den direkte årsakssammenheng er ikke helt klar, da
tilstandene er assosiert også med andre faktorer knyttet til økt forekomst av seteleie,
f.eks for tidlig fødsel og vekstretardasjon.
Også forhold hos fosteret påvirker forekomst av seteleie. Barn født i seteleie har en
lavere fødselsvekt og en større andel er vekstretardert ved fødselen (94, 95). Alvorlige
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misdannelser som påvirker fosterets evne til å bevege seg sees hyppigere ved seteleie,
f.eks ryggmargsbrokk og nevrologiske sykdommer. Alvorlig hydrocefalus er et annet
eksempel. Tall fra MFR viser at hyppigheten av dødfødsel for barn i seteleie var fem
ganger så stor som for barn i hodeleie i Norge på slutten av 1960-tallet, tre ganger så
høy i 1980 og bare 1,1 gang så høy i 1990. Det vil si at hos noen barn i seteleie vil
tilstander hos barnet som gjør at det ligger i seteleie, forklare økt sykelighet og
dødelighet, ikke forløsningsformen. Hyppigheten av medfødte misdannelser hos fostre i
seteleie er i de fleste studier ca 6%, mot 2-2,5% ved hodeleie (19, 66). En undersøkelse
fra Aarhus i Danmark viste at hvis man ekskluderte de dødelige misdannelsene ble den
justerte perinatale dødelighet redusert langt kraftigere for sete- enn for hodefødslene,
ratene endret seg henholdsvis fra 17,3 ‰ til 5,8 ‰ og fra 4,7 ‰ til 3,8 ‰ (19).
Sammenfattende har store registerstudier vist at barn født i seteleie har en tre ganger så
stor risiko for vekstretardasjon og misdannelse ved fødselen enn barn født i hodeleie
(10).
Litteraturen om den beste forløsningsform ved seteleie er omfattende, og tolkning av
funn er komplisert. Et problem har vært at man i mange studier ikke har skilt mellom
forhold knyttet til selve forløsningen og det at fosteret lå i seteleie. Det ble heller ikke,
særlig i tidligere undersøkelser, lagt tilstrekkelig vekt på overhyppigheten av fødsel før
termin og intrauterin vekstretardasjon (dårlig tilvekst inne i livmoren) blant barn født i
seteleie. Det gjorde at mange av studiene der man konkluderte med at vaginal setefødsel
var farligere enn vaginal hodefødsel, ble utsatt for betydelig kritikk. Det er vanskelig å
trekke sikre konklusjoner fra den store mengde pasientserier, hospitals- og
populasjonsbaserte, kohortestudier og registerstudier (kap. 5). Men det er denne
litteraturen og konsensus om tolkningen av den som har veiledet vår praksis frem til
Hannah og medarbeidere publiserte resultatene fra Term Breech studien høsten 2000. Så
sent som i 1994 ga Den internasjonale gynekologforenings (FIGO) komite for perinatal
helse ut retningslinjer for håndtering av setefødsel (100). Etter å ha slått fast at ”Breech
presentations per se may have higher perinatal morbidity and mortality rates regardless
of the delivery mode”, sies det at vaginal fødsel er trygt for seteleier ved termin som
ikke på forhånd er selektert til keisersnitt etter gitte retningslinjer. Mellom denne
anbefaling fra et av fagets mest autoritative organer og dagens endrete praksis mange
steder (101), har vi multisenterstudien Term Breech Trial.
I løpet av de siste 30-35 årene har bruken av keisersnitt økt i de fleste industriland, også
i Norge (fig. 3.3). I 1969 ble 2,3% av de fødende forløst med keisersnitt, frekvensen var
bare litt høyere når barnet lå i seteleie (3,0%). Senere økte bruk av keisersnitt, særlig ved
seteleie. Siden 1985 har keisersnitthyppigheten ved termin vært nærmest uendret for
foster i sete- så vel som i hodeleie, men hele tiden ca seks ganger hyppigere ved seteleie
(fig. 3.4). I 1988 var andelen keisersnitt ved seteleie høyest, 61%, hvoretter den avtok
langsomt, og de siste årene før TBT ble publisert lå den under 56%. Økningen til vel
60% var mindre uttalt i land Norge sammenlignes med på dette feltet (fig. 3.5). Mens
keisersnittfrekvensen ved seteleie i Norge var 40% i 1980 og 61% i 1990, var de
tilsvarende prosenter for Skottland 70% og 80%, for USA 68% og 83% (102), for
Danmark ca 75% og 87%, for Sverige 60% og 62%.
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Figur 3.3 Keisersnitthyppighet ved setefødsel og alle fødsler, Norge 1969 – 2000
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Figur 3.4. Keisersnitthyppighet ved seteleie og hodeleie til
Norgeog1981-98.
Figur 3.4 Keisersnitthyppighettermin,
ved seteleie
hodeleie til termin, Norge 1981-98
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Figur 3.5 Keisersnitthyppighet ved setefødsel i Norden 1972 – 2001
Norge (N), Sverige (S), Danmark (D), Finland (F)
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Beslutningen om forløsningsmetode kan være komplisert, og mange forhold har
betydning for hvilken metode som faktisk velges (fig. 3.6).
Figur 3.6 Valg av forløsningsmetode ved seteleie til termin
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I figur 3.6 er skissert et ”beslutningstre”. Ved gjennomgang av litteraturen om
forløsningsmåtens betydning ved setefødsler til termin, er det ofte vanskelig å få
oversikt over hvilke elementer i beslutningstreet som presenteres, for eksempel skilles
det ikke alltid mellom planlagt og akutt keisersnitt, planlagt keisersnitt og planlagt
vaginal fødsel, og ofte angis ikke hyppighet og resultater ved uoppdagete seteleier.
Jo tidligere i graviditeten, jo større er sjansen for at fosteret ligger i seteleie. I denne
rapporten omtales bare forløsningsmåtens betydning ved setefødsler i
svangerskapsuke 37-42. Når svangerskapsvarighet er under 37 uker, vil man som
regel ikke ta endelig stilling til forløsningsmåten hvis ikke kvinnen går i fødsel.
Vending før 37 svangerskapsuker er lite hensiktsmessig fordi så mange fostre vil snu
seg tilbake til seteleie.
Den kliniske håndteringen av seteleier og fødsler er komplisert og avhenger av en
rekke faktorer som svangerskapsvarighet, komplikasjoner i svangerskapet, fosterets
størrelse, mors bekkenstørrelse, regler for selektering til keisersnitt eller vaginal
fødsel, mulighet for overvåkning under fødsel, fødselshjelpers erfaring og kliniske
ferdigheter og neonatal service.
Etter 37 ukers svangerskapsvarighet vil man gjøre nødvendige undersøkelser (for
eksempel estimere fødselsvekt, vurdere bekken ved røntgenundersøkelse (pelvimetri)
etc.) for å ta stilling til forløsningsmåten. Man kan så planlegge keisersnitt eller
vaginal fødsel. Selv om vaginal fødsel er planlagt kan det oppstå situasjoner under
fødselen som gjør akutt keisersnitt nødvendig. Det kan også bli resultatet ved planlagt
keisersnitt, hvis komplikasjoner oppstår eller kvinnen går i fødsel før planlagt dato.
Andel av seteleier, diagnostisert før fødselen, som ender med planlagt keisersnitt,
akutt keisersnitt eller vaginal fødsel vil variere i litteraturen, fordi det avhenger av så
mange faktorer. I mange land utføres keisersnitt på 80-90% av alle fødende med
seteleie til termin, mens andre land har en keisersnittfrekvens på 50-60% uten at det
kan påvises sikre forskjeller i utkomme for mor eller barn.
De fleste studier viser at omtrent 20 % av alle seteleier er uoppdaget ved fødselen.
Det kan oppdages så tidlig i fødselsforløpet at det er tid til å vurdere fosterstørrelse
ved ultralyd, ta røntgen pelvimetri etc. Andre ganger må beslutning om man skal
velge keisersnitt eller vaginal fødsel tas uten disse undersøkelsene, andre ganger vil
man ikke rekke å gjøre keisersnitt fordi seteleie oppdages umiddelbart før fødselen
skjer.
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4. Metode og arbeidsform
4.1 Litteratursøk
4.1.1 Inklusjonskriterier for litteratur
Det ble søkt etter litteratur som omhandlet:
•
•
•

Kontrollerte studier av keisersnitt versus vaginal fødsel ved setefødsel
Vending av fosteret ved seteleie
Relevant bakgrunnslitteratur

Litteraturen skulle omhandle følgende:
1. Pasientgruppe: Kvinner med fostre i seteleie til termin 37-42 uker. Tvillinger skulle
ekskluderes, men konsekvensen for tvillinger skulle diskuteres
2. Intervensjon: Elektivt keisersnitt sammenlignet med vaginal fødsel og sammenlignet
med akutt keisersnitt
3. Endepunkt: Peri- og neonatal mortalitet og morbiditet (fødselstraume, Apgar score 5
min <5). Korttidskomplikasjoner (feber, infeksjon, skader i fødselsveiene,
blodpropp, blødning) og langtidskomplikasjoner (fertilitet, svangerskap, neste
fødsel) hos mor
4. Studiedesign: Artikler av følgende design ble ikke inkludert
- ikke-systematiske oversiktsartikler (reviews)
- brev (letters)
- ekspertkommentarer, f.eks. i form av guidelines
- konsensus-rapporter
- anekdoter (case-reports)
- kohortstudier med historiske kontroller
Artikler ble brukt hvis de var relevant som bakgrunnsinformasjon eller for håndsøk av
relevante publikasjoner.

4.1.2
Søkestrategi i databaser
Søkeord for setefødsler var:
‘Breech presentation OR breech term NOT premature’.
For søk om vending ble det i tillegg brukt termene:
‘Version, fetal OR external cephalic version’.
Søkene ble begrenset til:
‘Publication date from 1980 to 2001, only items with abstracts, Human’.
Valget ble begrenset til artikler skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, tysk og fransk.
Litteratursøket omfattet årene 1980-2001, da de to første kontrollerte studier ble foretatt
tidlig på 80-tallet. Tidsavgrensningen er også satt fordi både seleksjon til setefødsel,
overvåking og krav til kompetanse ved ledelse av setefødselen har endret seg betydelig.
Siste søk ble foretatt 13.08.2001.
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Artikkelen som presenterer resultatene av tre måneders oppfølging av Term Breech Trial
er inkludert senere, i likhet med artikler av Herbst og Thorngren-Jerneck fra Lund (32)
og Belfrage og Gjessing fra Sentralsykehuset i Rogaland (92). Keirses artikkel (93) er
tatt med som bakgrunnslitteratur. Tre artikler er inkludert etter håndsøk (88, 96, 97).

4.1.3 Databaser
Det har vært foretatt litteratursøk i følgende databaser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NHS Centre for Reviews and Dissemination (HTA-databasen)
Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
Cochrane Controlled Clinical Database Register (CCTR)
Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
NHS Economic evaluation database (NHS EED)
Medline via PubMed og Ovid
EMBASE
Cinahl
MiDirs

4.1.4 Vurdering av litteratur
Lesepar har gått gjennom abstraktene ved trinn 1 for å vurdere artiklenes relevans, og de
artiklene som syntes relevante i henhold til mandatet, ble brukt ved trinn 2. Litteratur
som beskrev tekniske/operasjonsmessige sider ved keisersnitt ble ekskludert.
Artiklene ble inkludert til neste trinn, trinn 3, hvis leseparet var enig. Ved uenighet ble
artikkelen vurdert på ny. Artiklene ble ekskludert for videre vurdering hvis begge lesere
var enige om at:
•
•
•
•
•

studiedesign var uaktuell
pasientgruppen var uaktuell
intervensjonen var dårlig beskrevet
endepunktene var uklart definert
gjennomføringen av studien var mangelfull.

Artikler til endelig vurdering i trinn 3 ble diskutert i plenum. Statistiske metoder og
forfatternes konklusjon ble notert. Artiklene ble vurdert for intern validitet etter
sjekklister for randomiserte studier, kasus-kontroll studier og kohortestudier.
Studiene er rangert etter studietype og kvalitet innen hver type (tab. 4.1.). De inkluderte
studier er vurdert etter evidensnivå som er avhengig av hvilken studietype og
utsagnskraft de har (103).
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Tabell 4.1
Studietyper og studiekvalitet
Nivå
1++
1+
12++

2+

23
4

Studietyper og studiekvalitet
Meget god meta-analyse, systematisk oversikt av RCT eller RCT som har
meget liten risiko for bias
Vel gjennomført meta-analyse, systematisk oversikt av RCT eller RCT med
liten risiko for bias
Meta-analyse, systematisk oversikt av RCT eller RCT med stor risiko for bias
Meget god systematisk oversikt av kasus-kontroll- eller kohortestudier med
meget liten risiko for konfundering, bias, eller tilfeldighet og en høy
sannsynlighet for at sammenhengen er kausal
Vel gjennomført kasus-kontroll- eller kohortestudier med liten risiko for
konfundering, bias, eller tilfeldighet og en moderat sannsynlighet for at
sammenhengen er kausal
Kasus-kontroll- eller kohortestudier med høy risiko for konfundering, bias,
eller tilfeldighet og en signifikant risiko for at sammenhengen ikke er kausal
Ikke-kontrollerte studier (med et element av sammenligning til stede);
registerstudier, pasientserier
Ekspertuttalelser, deskriptive studier, kasuistikker

Studienes eksterne validitet (resultatenes overførbarhet til norske forhold) ble vurdert
ved trinn 3. Studier fra land der helsestandarden avvek for sterkt fra norsk standard eller
undersøkelser som ligger for langt tilbake i tid ble ekskludert på grunn av svak ekstern
validitet. Tilsvarende vurdering er foretatt for artikler om vending.
Litteraturen ble gruppert som keisersnitt ved setefødsel, vending og komplementær
(bakgrunns) litteratur.

4.1.5 Vurdert litteratur
Antall abstrakter til vurdering Trinn 1
Antall artikler til initial vurdering Trinn 2

1 210
502

Av disse 502 artikler omhandlet 110 artikler vending ved seteleie.
Av de 392 artikler om forløsning ble 71 vurdert ved trinn 3. Av disse ble 33 artikler
inkludert, senere tilkom to. Av totalt 35 inkluderte artikler er tre randomiserte
kontrollerte studier, hvorav en med en oppfølgingsstudie, fire er kasus-kontoll-studier,
fire er kohorte-studier fra nasjonale registre, seksten er pasientserier, og fem er registerstudier fra regionale registre.
Av 110 artikler om vending ble 18 artikler vurdert ved trinn 3, og disse ble inkludert.
Ti omhandler effekten av å utføre vending og åtte prosedyren ved vending.
I vedlegg 11.1 gis en oversikt over de inkluderte studier. Det er også en oversikt over
ekskludert litteratur med gruppens begrunnelse (vedlegg 11.2):
•
•

studier som ved nærmere vurdering ikke viste seg å ha god nok ekstern validitet
litteratur vurdert som bakgrunnslitteratur
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•

andre årsaker som dårlig beskrevet studie, data som var innsamlet var for gamle med
hensyn til dagens prosedyrer, relevante data kunne ikke ekstraheres for denne
rapportens definerte populasjon.

4.1.6 Term Breech Trial
Publiseringen av studien Term Breech Trial (TBT) og dens resultater er bakgrunnen for
at denne rapporten er laget, og vi har henvendt oss til TBT Data Coordinating Centre,
Toronto, Canada og bedt om følgende informasjon:
•
•
•
•

Eventuelle invitasjonsbrev til deltagere
Protokoll
Oversikt over antall setefødsler som ble inkludert i studien av totalt antall setefødsler
Fordeling av kasus fra de forskjellige land

Det var ikke brukt invitasjonsbrev til sentrene, da invitasjonene ble formidlet ad hoc. På
forespørsel ble tilsendt en oversikt over antall fødsler per år og hvor mange som var
rekruttert inn i studien for hvert deltagende senter. Man hadde ikke informasjon over
hvor mange setefødsler sentrene hadde per år. I tillegg ble tilsendt en kopi av avtalene
mellom sentrene og TBT Data Coordinating Centre.
Hannah og medarbeideres artikkel er vedlagt rapporten (vedlegg 11.3), også i en
uautorisert norsk oversettelse (vedlegg 11.4). De trykkes etter tillatelse fra Elsevier
Science, og tillatelse er innhentet fra TBT sekretariatet i Toronto.

4.2 Statistikk
4.2.1 Kort omtale av de statistiske metodene i artiklene
Dette avsnittet diskuterer studiedesign og beregninger fra en statistisk synsvinkel.
Utgangspunktet er de artikler som er lest i forbindelse med denne rapporten og spesielt
de som er utvalgt. Artikler ble ikke behandlet i detalj med unntak av Hannah og
medarbeideres artikkel (30).
Det er mange grunner til at artikler publisert for 20 år siden fremstår som forskjellige fra
dem man påtreffer i dag. ”Intention to treat” og ”Number needed to treat” var knapt
kjent på 1980-tallet. Videre har også randomiserte kliniske prøvninger og den tilhørende
formalisme fått stadig mer oppmerksomhet. Statistikkpakkene har blitt enklere å bruke.
Eksempelvis vil multippel logistisk regresjon i mange miljøer være en standard metode
å bruke for klinikere, mens den samme teknologien tilhørte ekspertene på begynnelsen
av 1980-tallet. Metaanalyser har også hatt en eksplosiv utvikling i løpet av den samme
perioden, men ikke innen dette feltet.
I vurderingen av randomiserte studier må man ta hensyn til blinding. Når det er blindet
fordeling til behandlingsgruppene, får man justert for konfunderende faktorer. Det vil si
at ukjente faktorer som kan tenkes å påvirke utfallet, blir likt fordelt i
behandlingsgruppene. Ved å velge et eksternt senter for randomisering vil pasienten og
behandler være blindet for allokeringen. Om alle pasienter som kunne bli randomisert
inn i TBT ble det, vet vi ikke. TBT sekretariatet kunne ikke gi informasjon om antall
setefødsler ved de forskjellige sentrene som var med.
Det er imidlertid flere trinn i studien som bør være blindet for å få en optimal
randomisert studie. Pasienten bør være blindet for hvilken behandling vedkommende
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får, og kliniker bør likeledes være blindet for hvilken behandling som gis. Den som
samler inn data om utfall, den som vurderer utfallet og dataanalytiker bør være blindet.
TBT kan vurderes som en åpen eller enkelt blindet randomisert studie. Det ligger i
sakens natur at i dette tilfellet kan ikke pasient eller fødselshjelpere blindes. Fordi
studien foregikk ved 121 sentre i 26 land, ville det være vanskelig å unngå at
intervensjonen ble gjennomført forskjellig til tross for protokoll. Dette reflekteres i
forskjeller i perinatal dødelighet som det justeres for ved å dele resultatene i høy og lav
gruppe. Norge har en lav perinatal dødelighet også i forhold til nivået man har valgt å
skille på. Blinding av registrering og vurdering av utfall for mor kunne ikke blindes,
men muligens kunne vurderingen av barna vært blindet. Resultatene gir også
informasjon om mangler ved inklusjon av kvinnene til behandlingsgruppene, forskjeller
i kvalifisert personale og oppfølging av barna etter fødsel med hensyn til overføring til
neonatal intensiv enhet for de randomiserte gruppene. Dette gir tydelige forskjeller
mellom gruppene ved gjennomføringen av studien.
Hannah-artikkelen er meget typisk i sitt valg av metoder (30). Den er det ikke når det
gjelder studiedesign innen dette feltet da det bare er gjennomført to randomiserte
kliniske prøvninger tidligere. Imidlertid er det to statistiske begreper som er brukt i
denne artikkelen som krever spesiell omtale. Det gjelder ”intention to treat” og ”number
needed to treat”.

4.2.2 Intention to treat
Begrepet defineres som følger: “A strategy for analyzing data in which all participants
are included in the group to which they were assigned, whether or not they completed
the intervention given to the group. Intention-to-treat analysis prevents bias caused by
the loss of participants, which may disrupt the baseline equivalence established by
random assignment and which may reflect non-adherence to the protocol.” (104).
I metodeavsnittet i ”Summary” i Hannah og medarbeideres artikkel står det: ”Analysis
was by intention to treat”. Prinsippet kommer spesielt tungt inn i denne studien, hele
43,3 % av kvinnene randomisert til vaginalforløsning ble forløst med keisersnitt, mens
9,6 % i keisersnittgruppen ble forløst vaginalt.
Det er ikke vist en analyse i Hannah-artikkelen der man tar utgangspunkt i den faktiske
forløsningsmetode - en slik analyse ville være rimelig som et supplement. En annen sak
er at Hannah og medarbeidere (30) fraviker prinsippet i forbindelse med beregning av
NNT (”Number Needed to Treat”). Se også punkt 4.2.3.

4.2.3 Riskobegrepet - absolutt og relativ risiko. ’Number needed to treat’
De detaljerte beregningene under er tatt med i håp om å illustrere innholdet i risikobegrepet. For praktiske formål kan størrelsene, samt tilhørende konfidensintervaller,
beregnes ved enkle, gratis tilgjengelig programmer, se for eksempel ’UBC Clinical
Significance Calculator’ (105).
Som utgangspunkt tas et konstruert eksempel med en standard behandling som
sammenlignes med en ny behandling i en randomisert studie. Endepunktet er andel
symptomfrie i de to gruppene. Beregningene sees i tabell 4.2.
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Tabell 4.2
Beregning av «Number needed to treat (NNT) ved tre grader av risiko
Scenario
Standard behandling
Ny behandling
Relativ risiko-reduksjon (RRR)
Absolutt risikoreduksjon (ARR)
Number needed to treat (NNT)
NNT = (1/ARR)100

Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko
0,2%
2%
20%
0,1%
1%
10%
(0,2 - 0,1)/0,2 = 0,5 (2 - 1)/2 = 0,5 (20 - 10)/20 = 0,5
0,2 – 0,1 = 0,1
2–1=1
20 – 10 = 10
(1/0,1)100 = 1000 (1/1)100 = 100

(1/10)100 = 10

I kolonnen svarende til ”Lav risiko” i tabellen er det relativt få som blir symptomfrie,
henholdsvis 0,2 % og 0,1%. Den relative risikoreduksjon uttrykker altså endring i
forhold til en valgt referanse, i dette tilfelle standard behandling. Eksempelet er
konstruert slik at relativ risikoreduksjon (RRR) blir lik i alle tilfeller. Imidlertid vil de tre
scenarier ”Lav”, ”Middels” og ”Høy” ofte ha svært ulik betydning, ikke minst fra et
samfunnsmedisinsk perspektiv. Det må være mer betydningsfullt å redusere fra 20 % til
10% enn fra 0,2% til 0,1%. Følgelig trenger man andre mål for reduksjon i risiko. Ett
nærliggende mål er den absolutte risikoreduksjon (ARR) som blir vesensforskjellig i de
tre scenariene. Den siste linjen (”Number needed to treat (to prevent one event)”) kan
betraktes som en enkel reformulering av den absolutte risikoreduksjon. I scenario ”Lav”
blir fortolkningen at man må behandle 1000 for å oppnå en uten symptomer, mens tallet
bare er 10 i scenario ”Høy”. (En statistisk kommentar kan imidlertid være på sin plass
her. Anslaget for NNT er meget usikkert hvis den absolutte risikoreduksjon er liten og
det poengteres sjelden. Imidlertid kan konfidensintervaller beregnes ved tidligere
omtalte UBC kalkulator.)
I flere tilfeller beregnes NNT i Hannah og medarbeideres artikkel (30). Eksempelvis,
står det: ”Overall, with a policy of planned caesarean section, for every additional 14
caesarean sections, one baby will avoid death or serious morbidity.” Ut fra tallene under
”Findings” i ”Summary” er det umiddelbart nærliggende å beregne NNT=100x1/(5.01.6)=29. Imidlertid er det påpekt i Judith Lumley’s ’Commentary’ til Lancetartikkelen at
’Intention to treat’ prinsippet er fraveket. Formodentlig er beregningen
NNT=100(0.904-0.433)/(5.0-1.6)=14.
Det er kompliserende at beregningene for NNT er utført på denne måten. Når i tillegg
enkelte av beregningene virker urimelig lave, blir det ytterligere problematisk.
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5. Litteratur om seteleie
5.1 Setefødsel
Litteraturen om forløsning ved seteleie er gjennomgått systematisk. De artikler som er
inkludert i metodevurderingen er oppsummert i nedenstående tabell 5.1. med
referansenummer fordelt på studiedesign og det endepunkt som studien omtaler.
I tabellen oppgis evidensnivået som denne litteraturen har (se tab. 4.1).
Videre gis en beskrivelse av resultatene av litteratursøket. Det første avsnittet 5.1.1
omhandler de studier som har høyest evidensnivå; randomiserte kontrollerte studier og
meta-analyser. Det andre avsnittet 5.1.2 viser resultatene for de forskjellige aktuelle
endepunkt i en samlet vurdering over studier med lavere evidensnivå.
Tabell 5.1. Oversikt over inkluderte referanser som gir resultater relatert til
aktuelle endepunkt med tilhørende evidensnivå.

Endepunkt

Kasus
kontroll
studier
og kohorte
Randomiserte
studier
kontrollerte (nasjonale
studier
kohorter)

Peri- og neonatal dødelighet

27,29,30

1,3,10,
13,17

Neonatal sykelighet

27,29,30

1,3,10,
13,22

Senfølger barn
Maternell dødelighet

27,29,
30,33
33
-

2
3

Maternell korttidssykelighet
Maternell langtidssykelighet

5.1.1

2
-

Pasientserier
5-9,12,14,
18,20-21,
24-26,28,
31,32
5-9,14,18,
20,24,26,
28,31, 32
12,14,32
6,9,14,
20,31
6,9,14,31
-

Register
studier
(regionale
Beste
kohorter) evidensnivå
4,17,
19,23

1

17,19
11,19
-

1
2
1

-

1
-

Randomiserte studier og metaanalyser1

Randomiserte studier
Det finnes tre randomiserte studier, Hannah og medarbeideres multisenterundersøkelse
(TBT) fra 2000 (30) og to ca 20 år gamle studier fra USA, Collea og medarbeideres (29)
og Gimovsky og medarbeideres (27), begge med utgangspunkt i praksis ved samme
sykehus.
Studien til Hannah og medarbeidere (Term Breech Trial, TBT), publisert i The Lancet i
oktober 2000, er den største (vedlegg 11.3, 11.4).

1 Evidenstabell, vedlegg 11.1.1 A
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I alt 2088 kvinner fra 121 sentre i 26 land med ett foster i seteleie til termin (37- 42
uker) ble randomisert til planlagt vaginal fødsel eller planlagt keisersnitt. Ved vaginal
fødsel skulle det være erfaren kliniker til stede ved fødselen. Mor og barn ble fulgt opp
til seks uker etter fødselen. Det som skulle sammenlignes primært var perinatal
dødelighet, neonatal dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet (definert på forhånd)
og maternell dødelighet eller alvorlig maternell sykelighet (også definert på forhånd).
Det ble innsamlet data fra 2083 av kvinnene. Av de 1041 som ble randomisert til
planlagt keisersnitt ble 941 (90,4%) forløst med keisersnitt. Av de 1042 som ble
randomisert til vaginal fødsel, fødte 591 kvinner (56,7%) vaginalt. Sammenligningen
mellom gruppene gikk ikke på den faktiske forløsningsmetode, men på hva den enkelte
kvinne var randomisert til, altså ”intention to treat”-prinsippet. Det er i studien ikke
utført statistiske beregninger som tar hensyn til hvilken forløsningsform som ble valgt.
Analysene er utført etter ”crude complication rate” prinsippet, det vil si at man har
sammenlignet total dødelighet og sykelighet, uavhengig av om den har vært relatert til
selve forløsningsmetoden.
Perinatal dødelighet, neonatal dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet var betydelig
lavere i gruppen randomisert til planlagt keisersnitt enn i gruppen randomisert til vaginal
fødsel (17 av 1039 [1,6%] vs 52 av 1039 [5,0%]; relativ risiko 0,33 [95% KI 0,19-0,56];
p<0,0001). Det var ingen forskjell mellom gruppene med hensyn til maternell
dødelighet eller sykelighet (41 av 1041 [3,9%] vs 33 av 1042 [3,2%]; 1,24 [0,79-1,95];
p=0,35). Arbeidets konklusjon var at planlagt keisersnitt er en bedre forløsningsmetode
ved seteleie enn planlagt vaginal fødsel. Det var ingen økt fare for alvorlige maternelle
komplikasjoner ved keisersnitt, sammenlignet med vaginal fødsel.
Arbeidet vakte betydelig og berettiget oppsikt og førte til at man i en rekke land har
vurdert hvilke konsekvenser studien burde få for forløsning når fosteret ligger i seteleie.
Diskusjonen har i faglige fora først og fremst dreid seg om studiens validitet for
angjeldende senter/geografiske område.
Collea og medarbeidere (29) inkluderte i sin studie fra 1980 208 kvinner med fostre i
ekstendert seteleie. Krav til inklusjon var fødselsvekt mellom 2500 og 3800 g,
svangerskapslengde over 36 uker og mormunnsåpning 7 cm eller mindre. Kvinner med
kjent ”trangt bekken”, misdannelser, hyperekstensjon i fosterets nakke, diabetes type I,
tidligere traumatisk fødsel, infertilitetshistorie og ”eldre førstegangsfødende” ble
ekskludert. Etthundre og femten ble randomisert til vaginal fødsel, 93 til keisersnitt.
Røntgenundersøkelse av bekken ble gjort på de som var randomisert til vaginal fødsel.
Seksti av disse 115 kvinnene hadde adekvat bekken for vaginal seteforløsning. Førtini
av disse 60 kvinnene (80%) fødte vaginalt. Elleve ble forløst med akutt keisersnitt,
hvorav ni pga. dårlig fremgang i fødselen og to fordi fosteret viste tegn på nedsatt
oksygentilførsel. Av de som ble randomisert til keisersnitt fødte fem vaginalt (5,4%).
Det var ingen perinatalt døde barn. Blant de som fødte vaginalt, var det tre barn med
sykelighet som kan tilskrives forløsningsmåten: to med mild skade av brachial-plexus
og ett barn med metabolsk acidose. Ingen av disse syntes å få senskader. Blant de med
planlagt keisersnitt var det ett barn med respiratorisk acidose og to med hypotermi.
Heller ikke der ville en forvente senskader. Den maternelle sykeligheten var høyere i
tilslutning til planlagt keisersnitt enn ved vaginal fødsel. Det gjaldt to tilfeller av
hysterektomi (fjerning av livmor), blødning, ureterskade (skader på urinlederen) og
post-operative infeksjoner.
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Studien er liten. Det mest påfallende ved den, er forekomsten av maternell sykelighet i
keisersnittsgruppen. I gruppen på 88 med planlagt keisersnitt angis 49 av kvinnene å ha
hatt minst en komplikasjon per- eller postoperativt. Bare 7 % av de som fødte vaginalt
hadde postpartum komplikasjoner. Studien er for liten til å vurdere den neonatale
sykeligheten. Femogfemti kvinner fødte vaginalt, og tre av barna hadde skader som
kunne tilskrives forløsningmåten, men som ikke syntes å føre til senskader. I denne
studien ble vel 5 % av de kvinnene som var randomisert til keisersnitt, forløst vaginalt.
Forfatterne mener at ved riktig seleksjon av kvinner med fostre i ekstendert seteleie, er
vaginal forløsning å foretrekke spesielt sett i lys av den høye maternelle sykeligheten
knyttet til keisersnitt.
Gimovsky og medarbeidere (27) inkluderte i studien fra 1983 105 kvinner med fostre i
flektert seteleie. Studien ble gjennomført ved samme avdeling som den til Collea og
medarbeidere. Inklusjons- og eksklusjonskriteriene og design av studien var tilnærmet
de samme. Tillatt estimert fødselsvekt for inklusjon var 2000-4000g. Vekstretardasjon er
angitt som eksklusjonskriterium. Sytti kvinner ble randomisert til vaginal fødsel. Av
disse hadde 23 røntgenologisk inadekvat bekken, to fostre hadde hypertekstendert
nakke. Av de resterende ble 13 forløst med keisersnitt under fødsel, hvorav flertallet
skyldes manglende fremgang i fødselen eller fremfall av navlesnor. Ved elektronisk
overvåkning av fosteret ble nedsatt hjerteaktivitet målt med cardiotokografi (CTG)
registrert i ett tilfelle.
Det var to neonatale dødsfall i vaginalgruppen, hvorav ett barn med misdannelser, og ett
med for lite oksygen i blodet (hypoksisk med høy base deficit). I keisersnittsgruppen var
det ett neonatalt dødsfall, også det barnet hadde misdannelser. To barn av mødre som
fødte vaginalt og to i keisersnittsgruppen hadde Apgar score mindre enn 7 etter 5
minutter. Det var ingen nerveskader.
Også i denne studien var det høy maternell sykelighet i keisersnittsgruppen. Det gjaldt
spesielt febril postoperativ sykelighet som rammet 30 % av kvinnene som gjennomgikk
planlagt keisersnitt.
Denne studien er også liten. Forfatterne peker på den høye maternelle sykeligheten
knyttet til forløsning med keisersnitt. Studien har imidlertid for liten styrke til å si noe
om effekten av forløsningsmåte på den neonatale dødelighet og sykelighet.
Forfatterne peker på at det ene dødsfallet i vaginalgruppen kunne ha vært unngått ved
primært keisersnitt. De konkluderer likevel med ut fra denne studien, den til Collea og
medarbeidere og observasjonelle studier at vaginal fødsel med foster i seteleie er
forsvarlig, forutsatt nøye bruk av fastlagte seleksjonskriterier.
Metaanalyser
Vel gjennomførte metaanalyser tillegges normalt stor vekt. Vi fant to slike; ingen av dem
er inkludert.
Gifford og medarbeidere (48) omfatter to randomiserte kontrollerte kliniske studier og
syv kohortestudier. Det er generelle problemer forbundet ved kohortestudier,
eksempelvis kan valg av forløsningsmetode lede til skjevheter. I randomiserte studier
gjøres dette valget tilfeldig nettopp for å unngå skjevheter. Det er naturligvis ikke
dermed sagt at kohortestudier er verdiløse. Men det er vanskelig å vurdere deres kvalitet,
spesielt for dem som ikke kjenner studien utover publikasjonen (slik tilfellet normalt vil
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være for dem som gjennomfører en metaanalyse). Det er også et alment problem å
sammenfatte ulike studietyper. Av mer konkrete innvendinger, nevner vi at det er
vanskelig å vurdere fødselshjelpernes dyktighet og erfaring i flere av studiene som
inngår. Vi har ikke inkludert alle studier som inngår i denne metaanalysen.
Den andre metaanalysen av Hofmeyr og Hannah (51), er ekskludert med en annen
begrunnelse. Sistnevnte studie uttrykker synspunkter som er sammenfattende med
ovennevnte kommentar når det gjelder Gifford og medarbeidere (48). Hofmeyr og
Hannah har inkludert data fra de tre randomiserte studier som også er inkludert i denne
rapporten. Sisteforfatter er identisk med førsteforfatter på den dominerende
randomiserte studien (30). Av 1227 kvinner randomisert til vaginalforløsning kommer
1042 eller 85% fra sistnevnte studie. Det er generelt problematisk når forfattere av
metaanalyser selv har bidratt vesentlig til datagrunnlaget. Dette problem må sies å være
spesielt fremtredende her, og derfor vil ikke en inklusjon være rimelig. Det kan være
vanskelig å forstå at denne rapporten overhodet har blitt laget; en rimelig grunn kan
være at den skal oppdateres i fremtiden og at den en gang i fremtiden kan tenkes å gi
noe vesentlig utover Hannahstudien.

5.1.2

Resultater etter utfall fra pasientserier, kasus-kontroll studier,
registerstudier (regionale registre) og kohortestudier (nasjonale
registre)2
Pasientserier, kasus-kontroll studier, register og kohortestudier har lavere kvalitet enn
randomiserte studier, men utgjør hovedtyngden av tilgjengelig litteratur (kap 3). Resultatene
kan være vanskelige å tolke. Vi presenterer resultatene i forhold til utfall for mor og barn.
1. Peri- og neonatal dødelighet
Det ble inkludert resultater fra 1 kasus-kontroll, 3 kohortestudier fra nasjonale registre,
14 pasientserier og 4 regionale registre.
Nasjonale registre og kasus-kontroll studier
Data fra det danske fødselsregisteret 1982-90 viste økt dødelighet ved vaginalfødsel og
akutt keisersnitt sammenliknet med planlagt keisersnitt (13). Ved å supplere registerdata
med gjennomlesing av journaler (1), fant forfatterne at dødelighet blant vaginalt forløste
uten misdannelser i deres tidligere studie (13) sannsynligvis var for høy (3.8 ‰).
Journalopplysninger viste nemlig misdannelser hos over 70 % av de døde som var
registrert som normale.
Data fra det svenske fødselsregisteret viste at dødelighet i første leveår var økt ved
vaginal forløsning (OR 2,5) sammenliknet med elektivt keisersnitt, men det var ingen
signifikant risikoøkning ved akutt keisersnitt (3). Det var en relativ risikoøkning for
intrapartum og tidlig neonatal død (1. leveuke) ved vaginal fødsel (RR 1,81), men funnet
var ikke signifikant og neppe av klinisk betydning (10). Blant enkeltfødte barn i seteleie
etter 34 uker (n = 6542) fantes 60 dødsfall. Ved gjennomgang av journalene fant man at
36 barn hadde alvorlige misdannelser, 18 var feilklassifisert, og det ble igjen seks
dødsfall. Studiene viser hvor vanskelig det er å tolke registerdata og hvor viktig
journalgranskninger er.
2 Evidenstabell, vedlegg 11.1.1 B - D
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De gode resultatene kan skyldes en homogen befolkning, god seleksjon til vaginal
fødsel, og faste retningslinjer for forløsningen. Andelen vaginalfødsler var 36 % i
Sverige og 20 % i Danmark (13).
Pasientserier
I en belgisk undersøkelse (5) inngikk 268 barn, hvorav 189 med fødselsvekt 2500 g eller
mer. Vaginal fødsel ble planlagt primært, med unntak av absolutte indikasjoner for
keisersnitt som placenta previa eller mekanisk misforhold. Rutinemessig pelvimetri ble
ikke anvendt, vektberegning ble gjort ved klinisk undersøkelse og delvis ved ultralyd.
Progresjon i fødselen ble bedømt som viktig for valg av forløsningsmetode. Like mange
førstegangsfødende (68 %) som flergangsfødende (74 %) fødte vaginalt. Det var ingen
forskjeller på ekstendert (71 % vaginalt) eller flektert seteleie (65 % vaginalt). Det var
ingen forskjeller i perinatal dødelighet mellom gruppene. Ett dødsfall ved vaginal
forløsning i høyeste vektgruppe skyldtes blødning fra navlesnor etter feilplassert
skalpelektrode, og var ikke relatert til forløsningsteknikk. Forfatterne konkluderer med
at vaginal fødsel bør kunne tillates i stor utstrekning under forutsetning av god
overvåkning og erfarne fødselshjelpere.
I en undersøkelse fra Sveits (6) ble 385 planlagte vaginalfødsler sammenliknet med 320
planlagte keisersnitt. Alle planlagte keisersnitt og 70 % av planlagte vaginalfødsler gikk
etter planen. Fem neonatale dødsfall skyldtes alle misdannelser.
En fransk studie (7) omfattet 243 barn hvorav vel halvparten ble forløst ved keisersnitt,
de fleste av disse elektive. Det var ett neonatalt dødsfall pga. kromosomfeilen trisomi
18.
I Nederland ble 306 sete-barn studert (8), 170 ble født vaginalt, 72 ved elektivt og 64
ved akutt keisersnitt. Det var ett dødsfall i vaginalgruppen pga oksygenmangel etter
feiltolket CTG.
I en israelsk studie av 226 barn som ble født vaginalt og 270 barn som kom til verden
ved keisersnitt var det ingen perinatal dødelighet (9).
Koike og medarbeidere (12) gjennomgikk journalene til 534 kvinner som fødte i seteleie
etter 36 uker eller mer, 124 ble forløst ved elektivt og 112 ved akutt keisersnitt, mens
298 fødte vaginalt. Det var ingen dødelighet blant de barn som kom til verden ved
elektivt keisersnitt. I gruppen av vaginalt fødte forekom to dødsfall på grunn av
navlesnorsfremfall. I ett av tilfellene var fødselshjelper uerfaren og i det andre innkom
kvinnen med vannavgang og dødt foster. I gruppen med akutt keisersnitt var det ett
dødsfall. Alle disse fødslene var planlagt vaginalforløst.
Leiberman og medarbeidere (14) studerte 264 førstegangsfødende kvinner hvorav 135
var planlagt til vaginal fødsel, men bare 35 fødte som planlagt. 129 kvinner var planlagt
til elektivt keisersnitt, av disse fødte 10 vaginalt (en med dødt foster ved innleggelse, og
ni nektet keisersnitt). Det forekom ett dødsfall blant vaginalt forløste, de nærmere
omstendigheter er ikke angitt.
Roumen og Luyben (18) studerte utfallet blant 247 kvinner, hvorav 13 ble forløst ved
elektivt keisersnitt og 234 selektert til vaginal fødsel. Av disse fødte 196 som planlagt,
akutt keisersnitt ble utført hos 38. Det var ett dødt barn i vaginalgruppen på grunn av
mekanisk misforhold og ett etter akutt keisersnitt pga. oksygenmangel etter
navlesnorsfremfall.
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I Øian og medarbeideres norske materiale (21) var det fem neonatale dødsfall blant 467
barn. Neonatal død var der assosiert med lav fødselsvekt, Apgar score < 7 etter 5 min,
misdannelser og diabetes hos mor. Det var ingen forskjell mellom barn forløst vaginalt
(80 %) eller ved keisersnitt. To tredeler av alle keisersnitt var elektive.
I en studie fra San Francisco utført ved gjennomlesing av epikriser og journaler (25) var
det ingen forskjell i neonatal dødelighet mellom barn født vaginalt eller ved keisersnitt.
En svakhet ved studien er at svangerskapsvarighet ikke er oppgitt, men termin synes å
være synonymt med fødselsvekt > 2500g. Av disse ble 73 % forløst ved keisersnitt
(elektivt eller akutt er ikke presisert).
Rosen og Chik (26) undersøkte intrapartal og neonatal dødelighet i forhold til
forløsningsmetoden, både ved hode- og seteleie og i forhold til vekt.
Svangerskapvarigheten er ikke spesifisert, men det var forholdsvis godt samsvar mellom
fødselsvekt mer enn 2500 g og barnets utviklingsgrad. Det var ingen neonatal
dødelighet. Alle tilfeller av fotpresentasjon var ekskludert. Dette er kanskje en viktig
risikogruppe som burde vært med i vurderingen.
Gimovsky og medarbeidere (28) undersøkte resultatene av seteforløsning i fire grupper.
Undersøkelsesgruppene var vaginal forløsning i følge protokoll (n = 130) og setefødsler
utenfor protokoll (langtkomne fødsler, privatpasienter, medisinske indikasjoner for å
fravike protokoll, n = 78). Som kontroller valgtes spontane hodefødsler (n = 130) og
elektive keisersnitt pga. tidligere keisersnitt (n = 130). Det forekom ett tilfelle av
intrapartal død (død under fødsel) hos en kvinne som fødte vaginalt umiddelbart etter
innkomst uten å være vurdert på forhånd.
Fleming og medarbeidere (31) gjennomførte en retrospektiv studie av setefødsler 1974-79
og prospektivt 1979-80. Materialet besto av 562 kvinner som fødte vaginalt som planlagt,
129 forløst ved akutt og 262 ved elektivt keisersnitt. Forfatterne påpeker at den siste
gruppen ofte inkluderer høyrisikosvangerskap, og derfor egner seg mindre som
referansegruppe. Det var ett dødsfall under fødsel i vaginalgruppen som ikke var relatert til
forløsningsmetoden (preterm vannavgang og infeksjon). Tre neonatale dødsfall i
vaginalgruppen skyldtes mangelfull fødselsovervåking, hvilket også kunne ha forekommet
ved hodefødsler. Ett dødsfall ble relatert til styrtfødsel under suboptimale betingelser. To
av barna var vekstretarderte og burde sannsynligvis ikke vært vaginalforløst.
I en svensk undersøkelse av Herbst og Thorngren-Jerneck fra 2001 (32) som omfattet
1050 fødende med barn i seteleie til termin, ble 699 planlagt til vaginalt fødsel og 327 til
elektivt keisersnitt. Analyser ble utført i forhold til planlagt fødemåte. Det forekom ett
neonatalt dødsfall blant 603 vaginalt fødte. Forløsningen var vanskelig, men det ble også
påvist gamle cerebrale hypoksiforandringer ved obduksjonen. Det var også ett tilfelle av
neonatal død blant de 162 som kom til verden ved akutt keisersnitt. Det var ingen
dødsfall blant de som fikk utført keisersnitt som planlagt.
Regionale registre
I en studie fra England (17) hvor 28 % (961/3447) ble født vaginalt og 30% (1029/3447)
ved akutt keisersnitt, var den neonatale dødelighet ved vaginalfødsel 0,83% (8/961)
sammenlignet med 0,04% (1/2486) ved keisersnitt - en relativ risiko på 20 (95% KI 2,5163). Forfatterne konkluderer med at det gode neonatale utfall ved elektiv keisersnitt vil
påvirke bestemmelsen om forløsningsmåte og anbefaler derfor elektiv keisersnitt ved
seteleie.
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I en studie fra Danmark fant Hvidmann og medarbeidere (19) en større andel med Apgar
score 1 min < 8, hos vaginalt fødte setebarn (2%) sammenlignet med keisersnitt (1,0%),
mens det ikke var noen forskjell i Apgar score etter 5 min mellom de to gruppene. Barn
født vaginalt i seteleie hadde signifikant lavere fødselsvekt enn de som var født i
hodeleie. Studien viste at den perinatale dødelighet ved seteleie var 1,73% (3/173) mot
0,47% (25/5333) ved hodeleie. Korrigert for dødelige misdannelser var den perinatale
dødelighet 0,58 % i seteleie og 0,38% i hodeleie, hvilket ikke var signifikant forskjellig.
En studie fra USA av Lee og medarbeidere (4) hvor den neonatale dødelighet knyttet til
vektklasser ble analysert, viste at for barn med fødselsvekt større enn eller lik 2500g var
den neonatale dødelighet høyere hos de som ble født vaginalt (0,53% (95% KI 0,460,60) versus 0,32% (95% KI 0,30-0,34)). I dette materialet ble 13,2% født vaginalt.
Andelen misdannelser var 16,8% i keisersnittgruppen og 12,6% i gruppen født vaginalt.
Det betyr at forskjellen i dødelighet ikke kan forklares ut fra at en større andel barn med
misdannelser ble født vaginalt. Forskjellen i dødelighet mellom de to gruppene var størst
i første levetime og falt gjennom hele neonatalperioden (inntil 28 levedøgn).
I en studie fra Holland fant Schutte og medarbeidere (23) at den perinatale dødelighet
ved termin var høyere ved fødsel i seteleie (1,4%) enn ved hodeleie (0,6%). Korrigert
for misdannelser var perinatal dødelighet 0,8 % ved seteleie og 0,5 % ved hodeleie.
Andelen av dødfødte var også høyere ved seteleie (0,7 % mot 0,4%). Keisersnitt ble
hyppigere utført ved seteleie, 26,5 % mot 6,8 %. Den perinatale dødelighet ved
keisersnitt var 1 % (10/967) ved seteleie og 0,6 % (18/2841) ved hodeleie, hvilket var
signifikant forskjellig. Forekomsten av misdannelser var høyere ved seteleie enn ved
hodeleie (3,3 % mot 1,9 %), men også den perinatale dødelighet ved misdannelser var
høyere ved seteleie (20,7% mot 6,4%). Man fant at barn født i seteleie til termin hadde
en lavere fødselsvekt og en høyere forekomst av misdannelser enn barn født i hodeleie.
Seteleie hadde en høyere perinatal dødelighet selv etter korrigering for misdannelser,
hvilket indikerer at leiet i seg selv er ugunstig. Forløsningsmåten kan påvirke utfallet,
men keisersnitt forbedrer ikke prognosen vesentlig for seteleie, fordi seteleie ikke er en
tilfeldighet, men et resultat av barnets ”kvalitet”. De konkluderer med at keisersnitt ved
seteleie ikke kan forventes å redusere den perinatale dødelighet ned til samme nivå som
for hodeleie.
Oppsummering
Av denne dokumentasjonen fremgår hvor viktig det er å vurdere årsaksspesifikk død og
ikke antall dødsfall, når risiko for forløsningsmetode skal vurderes. Ved journalgjennomgang fremgår det at blant seteleiefødsler er det overvekt av misdannelser og
vekstretardasjon. Når det tas hensyn til dette, viser nasjonale registre en marginal økt
risiko i peri- og neonatal dødelighet ved vaginal forløsning enn ved elektivt keisersnitt.
Imidlertid rapporterer flere studier ingen dødsfall eller kun dødsfall pga. misdannelser.

2. Neonatal sykelighet
Det er inkludert resultater fra 1 kasus-kontroll, 3 kohortestudier og 11 pasientserier.
Nasjonale registre og kasus-kontroll studier
Neonatal sykelighet uttrykt ved lav Apgar score og unormal syre-base status i navlestrengsblod er undersøkt av Luterkort og Marsal (22). Studien omfattet 91 vaginalfødte i
seteleie, 58 født ved elektivt keisersnitt fra seteleie, 100 vaginalfødte i hodeleie og 50 født
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ved elektivt keisersnitt fra hodeleie, alle ved termin. Apgar score etter ett minutt var lavere
hos vaginalt fødte i seteleie sammenliknet med hodeleie, men etter 5 minutter fantes ingen
forskjell. Akutte keisersnitt er ikke tatt med i denne studien. Det var ingen forskjell i pH og
syre-base status mellom barn født i sete- og hodeleie når samme fødselsmetode ble
sammenliknet. Både ved sete- og hodeleie var verdiene lavere ved vaginal fødsel enn ved
keisersnitt. Det var ingen korrelasjon mellom Apgar score og pH nivå. Dette er ikke
uventet, da Apgar score antas å gi uttrykk for vitale funksjoner og kanskje for fosterets
helse over tid, men er ikke et mål for acidose, som mest uttrykker kortvarig påvirkning.
Forfatterne fant at fødselsprosessen påvirket syre-base status likt ved hode- og seteleie.
I den undersøkte populasjonen var det få som var acidotiske i forhold til
gjennomsnittsverdiene for alle fødte. Studien beskriver nærmest ideelle forhold, med
elektive keisersnitt og tilsynelatende ukompliserte vaginalfødsler, selv om annet stadium
av fødselen har vart opptil 180 minutter ved seteleie og 131 minutter ved hodeleie.
I en studie fra det danske fødselsregisteret ble det funnet økt forekomst av Apgar score
< 7 ved 5 minutter hos vaginalt fødte barn med fødselsvekt over 4000g (13). Med
utgangspunkt i disse registerdata ble journalene til barn med Apgar score < 7 etter 5
minutter, døde under fødsel eller i første leveuke gjennomgått (1). Planlagt vaginal
fødsel var assosiert med 15-doblet risiko for lav Apgar score, og risikoøkningen var
først og fremst knyttet til varighet av utdrivningstiden. Lang utdrivningstid var assosiert
med problemer ved forløsning av armer eller hode. Det ble ikke funnet noen
sammenheng med mors alder, paritet, fødselsvekt, induksjon, ristimulering eller varighet
av åpningstiden. Det var signifikant flere tilfeller av svangerskapsforgiftning og
vekstretardasjon blant kasus enn blant kontrollene. Selv om disse tilstandene ble
ekskludert, var det fortsatt signifikant høyere sykelighet og dødelighet blant kasus.
Data fra det svenske fødselsregisteret (3) viste en økt risiko for Apgar score < 7 etter 5
min. ved vaginal fødsel (OR 9,5) og ved akutt keisersnitt (OR 4,7) i forhold til ved
elektivt keisersnitt. Det var en økt risiko for fødselsskade ved vaginal fødsel (OR 12,2)
og for neonatale kramper hos barn født ved akutt keisersnitt (OR 4,1).
Lav Apgar score vil kunne kreve økte ressurser i neonatalperioden, men medfører ikke
nødvendigvis langtidssykelighet. Således trenger ikke vaginal fødsel være assosiert med
senfølger. Neonatale kramper, særlig i kombinasjon med lav Apgar score, medfører en
dårligere langtidsprognose. Akutt keisersnitt synes således å innebære den største risiko
for uheldig utkomme.
Lindqvist og medarbeidere (10) fant at den relative risiko for lav Apgar score var høyere
for vaginalfødte enn for de som var født ved elektiv keisersnitt (RR 3,28) eller ved akutt
keisersnitt (RR 1,85). Forholdsvis mange med lav Apgar score kan skyldes at studien
inkluderte fødsler fra 34 uker.
Pasientserier
En belgisk undersøkelse (5) av 268 barn omfattet 189 med fødselsvekt mer enn 2500 g.
Til tross for at analysen også inkluderte alle med fødselsvekt 500 – 2500 g (n = 79), var
det ingen forskjeller i 5 minutter Apgar score eller pH i navlearterie mellom vaginalt
fødte og de som ble født ved keisersnitt. Dette gjaldt både første- og flergangsfødende,
og de ulike typer seteleie. Det ble funnet signifikant lavere Apgar score etter ett minutt
hos førstegangsfødende forløst med keisersnitt. Dette kan antas å være et uttrykk for
akutt keisersnitt, narkose og/eller prematuritet.
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I en sveitsisk undersøkelse (6) fantes ingen forskjell mellom vaginalt og abdominalt
fødte hva angikk pH i navlearterie, 5 minutter Apgar score < 7, bruddskader,
nerveskader, blødninger, pustevansker eller infeksjoner. Den neonatale sykelighet var
lav i begge grupper, og alle problemer var forbigående. Det var ingen signifikante
forskjeller i sykelighet mellom barn født etter elektivt eller akutt keisersnitt.
Dubois og medarbeidere (7) fant en nerveskade, tre kravebens- og ett lårbensbrudd etter
vaginal fødsel, den siste hos et barn med sannsynlig skjelettsykdom. Det var ingen
senfølger. Det var signifikant flere tilfeller av Apgar score < 7 blant vaginalt forløste,
men ingen forskjell i pH. Seks barn trengte overflytting til neonatalavdeling, fem var
forløst ved keisersnitt.
Koo og medarbeidere (8) fant signifikant flere barn med behov for overflytting til
nyfødtavdeling hos vaginalt fødte og etter akutt keisersnitt enn i gruppen med elektivt
keisersnitt. Vaginal fødsel var assosiert med lavere pH i navlearterie enn
keisersnittforløste, men det var ingen signifikante forskjeller i Apgar score. Ett barn født
ved elektivt keisersnitt hadde uttalt acidose pga. en vanskelig fødsel som skyldtes en
muskelknute i livmoren. Det var to brudd, tre nerveskader, fire med sentralnervøse
symptomer og tre med symptomer fra luftveiene i vaginalgruppen.
I en studie fra Israel (9) ble 283 planlagt til vaginal fødsel, og 213 til elektivt keisersnitt.
Av de planlagt til vaginal fødsel fødte 80 % vaginalt. Epiduralbedøvelse ble benyttet hos
87 % av disse. Paritet var uten betydning for utkomme. Det var ingen forskjell i Apgar
score ved 5 minutter, overflytting til neonatalavdeling, fødselstraume eller nevrologiske
symptomer mellom noen av gruppene. Ett tilfelle av nerveskade og et brudd forekom
blant de som var forløst ved elektivt keisersnitt.
Leibermann og medarbeidere fant ingen forskjell i neonatal sykelighet mellom 135
kvinner planlagt til vaginal fødsel og 129 til keisersnitt (14). Det fantes signifikant
høyere sykelighet hos de vaginalt fødte (OR 8.25). Dette gjaldt både nevrologiske og
andre symptomer eller skader, men det var ingen forskjell i respirasjonsproblemer.
Roumen og medarbeidere (18) undersøkte 196 vaginalt fødte barn og fant et brudd og en
nerveskade, begge tilhelet uten problem. Normal progresjon i åpningstiden ble ansett
som den beste prognostiske faktor for vellykket vaginal fødsel, pelvimetri ble ikke
utført.
Rosen og Chik (26) fant ingen sammenheng mellom fødselstype og neonatal
nevrologisk sykelighet. Bare vel 20 % av seteleiene i deres studie ble født vaginalt, og
alle med fotleie var ekskludert fra studien.
Gimovsky og medarbeidere (28) fant ingen forskjell i Apgar score < 7 etter 5 minutter
mellom setebarn planlagt til vaginal fødsel, spontane hodefødsler eller elektive
keisersnitt. Det var signifikant flere med lav Apgar score i gruppen som var forløst
utenfor protokoll. Det var ingen forskjell mellom første- og flergangsfødende eller
mellom de ulike typer seteleie. Svangerskapsvarighet var ikke angitt. Alle med antatt
fødselsvekt > 2000 g ble inkludert i protokollen til vaginal fødsel.
Fleming og medarbeidere (31) fant ingen forskjell i sykelighet mellom de som var født
vaginalt eller kommet til verden ved elektivt eller akutt keisersnitt.
Herbst og Thorngren-Jerneck (32) fant signifikant høyere sykelighet blant setefødsler
planlagt til vaginalforløsning enn blant de som var planlagt til elektivt keisersnitt. Dette
gjaldt både symptomer med usikker betydning på lengre sikt (Apgar score < 7 ved 5
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minutter, pH < 7.05 i navlearterie, overflytting til neonatal intensiv) og påvist patologi
(brudd, bløtdelsskader, symptomer fra sentralt og perifert nervesystem).
Oppsummering
Resultatene varierer mellom studiene. Flere studier viser økt risiko for Apgar score <7
etter 5 min. ved vaginal forløsning enn ved keisersnitt. Risikoøkningen var relatert til
utdrivningstiden. Dette kan kreve økte ressurser i neonatalperioden, men gir
nødvendigvis ikke senfølger.
Noen studier viser ingen forskjell i sykelighet mellom vaginal forløsning eller
keisersnitt, mens andre viser en signifikant forhøyet risiko. Flere faktorer kan være
vurdert samlet så som nevrologisk sykelighet, respirasjonsproblemer, brudd,
bløtdelsskader, lavt pH i navlestrengsblod, Apgar score, infeksjon eller overflytting til
neonatalavdeling.

3. Senfølger - barn
Det er inkludert resultater fra en kohortestudie (nasjonalt register), 3 pasientserier og
2 registre.
Kohortestudie
Langtidssykelighet for vaginalt fødte barn i seteleie er ikke entydig klarlagt. Ved å koble
data fra det danske fødselsregisteret og cerebral pareseregisteret (inklusjon ved 5 – 6 års
alder) har Krebs og medarbeidere ikke kunnet påvise en signifikant økt risiko for
cerebral parese (CP) hos vaginalt fødte (2). En mulig økt risiko for CP hos barn som lå i
seteleie (OR 1.56 sammenliknet med hodepresentasjon) syntes å være assosiert med
vekstretardasjon og ikke med fødselsmetode. Data fra begge registre ble supplert med
epikriser fra fødeavdelingen for alle barn med CP. Det ble funnet 345 barn med CP, av
disse lå 18 (5.2 %) i seteleie, men bare fem ble født vaginalt.
Pasientserier
Koike og medarbeidere (12) fant ingen sykelighet blant 124 barn som kom til verden
ved elektivt keisersnitt, mens to av 112 som kom ved akutt keisersnitt var acidotiske ved
fødselen, hadde neonatale kramper og utviklet cerebral parese. Hos begge forelå fotleie
og fremfall av navlesnor.
Av 219 barn som kom til verden ved keisersnitt ble det funnet hypotoni ved fødselen hos
fem, og av 45 vaginalt fødte fantes syv. Bare en fra den siste gruppen utviklet CP (14).
Av 699 planlagt til vaginal fødsel, hvorav 603 ble født slik, var det tre tilfeller av CP,
assosiert med vanskelig forløsning. Problemet med å relatere utkomme til
fødselsmetoden illustreres av det ene tilfellet av CP i gruppen som kom ved elektivt
keisersnitt som planlagt. Der ble det påvist cerebralt infarkt (32).
Registre
I Danielian og medarbeideres studie fra Skottland (11) var andelen av barn med
handicap fulgt opp til skolealderen den samme for planlagt vaginal fødsel og planlagt
keisersnitt. Blant de 12 barn i den planlagte vaginalfødselsgruppen med alvorlig
handicap, var det kun ett tilfelle der utfallet kunne tilskrives vanskelig forløsning. To
barn hadde patologisk fosterlyd som ikke ble håndtert adekvat. Signifikant flere barn
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med alvorlige handicap var født av førstegangsfødende der keisersnitt var planlagt. Det
er usannsynlig at keisersnitt skal ha forårsaket dette utfallet, men det kan kanskje knyttes
til den risiko seteleiet innebærer. I Hvidman og medarbeideres studie (19) ble barna fulgt
til to år etter fødselen. Fem (5,2 %) barn som kom til verden ved keisersnitt og tre
(3,9%) født vaginalt hadde utviklingsmessige avvik, dvs det var ingen signifikant
forskjell mellom gruppene. To barn i keisersnittgruppen hadde alvorlig cerebral parese
uten tegn til intrauterin eller postnatal asfyksi, formodentlig oppstått som senfølge etter
infeksjon i løpet av svangerskapet. Forfatterne konkluderer med at resultatene
understøtter hypotesen om at barn i seteleie er skadet prenatalt, slik at skaden er årsak til
og ikke en følge av leiet.
Oppsummering
CP er en sjelden senfølge som har vært relatert til forløsningsmetode. Nasjonale
registerdata med journalgjennomgang ga bedre informasjon enn pasientserier med lavt
antall kasus og viste at CP syntes å være relatert til vekstretardasjon og ikke
fødselsmetode.
Langtidsoppfølging i to og ti år viser også at senfølger ikke er relatert til
forløsningsmetode.

4. Maternell dødelighet
Maternell dødelighet er lav i de nordiske land, og det var ingen maternelle dødsfall i en
publikasjon fra det svenske fødselsregister for perioden 1987-93 (3).
Det er inkludert resultater fra 4 pasientserier
I en sveitsisk studie av 705 setefødsler (6) var det ett tilfelle av lungeemboli, og to
kvinner fikk hjerte- og respirasjonsstans. De var alle i gruppen som fikk utført elektivt
keisersnitt, men det var ingen maternell dødelighet. Det var heller ingen maternell
dødelighet i to israelske (9,14) eller en britisk studie (31).
Oppsummering
Ingen av de inkluderte studiene rapporterer maternell død.

5. Maternell korttidssykelighet
Alvorlig maternell sykelighet ble kartlagt i en studie fra det svenske fødselsregisteret (3)
og funnet hos 1,8 % av vaginalt forløste, 1,7 % ved elektivt og 2,8 % ved akutt
keisersnitt. Rifter dominerte hos den første gruppen, infeksjoner hos de to siste.
Det er inkludert resultater fra 5 pasientserier
Irion og medarbeidere (6) fant signifikant lavere sykelighet hos kvinner med planlagt
vaginal fødsel enn hos kvinner med elektivt keisersnitt. Forskjellen skyldtes først og
fremst infeksjoner, særlig i urinveiene. En kvinne i keisersnittgruppen måtte få fjernet
livmoren pga. blødning. Blæreskader forekom i begge grupper, men det var ingen
signifikante forskjeller mellom gruppene. Det var ingen forskjell i komplikasjoner
mellom elektive og akutte keisersnitt. Det var imidlertid en betydelig lavere
komplikasjonsfrekvens hos de kvinnene som reelt fødte vaginalt, enn hos de resterende
som fødte ved planlagt eller akutt keisersnitt (RR 0.3). Risiko for at planlagt vaginal
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fødsel endte med akutt keisersnitt økte med økende maternell alder og relativ vekt/body
mass index, og hos førstegangsfødende.
Daniel og medarbeidere (9) fant signifikant større forekomst av febrile komplikasjoner
hos keisersnittforløste enn hos vaginalforløste, og særlig etter akutt keisersnitt.
Leiberman og medarbeidere (14) fant signifikant lavere sykelighet blant mødre forløst
vaginalt enn ved keisersnitt, enten man analyserte etter planlagt (OR 0,48) eller aktuell
(OR 0,25) fødemåte. Det var imidlertid ikke redegjort godt for elektive eller akutte
keisersnitt. Sykelighet var definert som feber, infeksjon eller årebetennelse.
Gimovsky og medarbeidere (28) fant ingen forskjeller i maternell sykelighet ved
vaginale sete- eller hodefødsler (n = 338) sammenliknet med 130 elektive keisersnitt.
Fleming og medarbeidere (31) fant at signifikant flere kvinner forløst ved keisersnitt fikk
infeksjoner eller blodtransfusjon sammenliknet med de som fødte vaginalt, og risikoen
var høyest ved akutt keisersnitt. Sårinfeksjon forekom like ofte ved akutt som ved
planlagt keisersnitt.
Oppsummering
Akutt keisersnitt gir høyest risiko for maternell sykelighet.

6. Maternell langtidssykelighet
Ingen aktuelle resultater blant de valgte studier.
7. Oppsummering
Majoriteten av publisert litteratur om setefødsler til termin dreier seg om pasientserier,
kasus-kontroll studier, registerstudier fra regionale registre eller kohortestudier fra
nasjonale registre. Studiene er av en slik art at de er vanskelig å tolke i forhold til
forløsningsmåtens betydning. Studiepopulasjonen er ofte dårlig karakterisert og det kan
for eksempel være vanskelig å skille mellom planlagte og akutte keisersnitt, antall
udiagnostiserte seteleier etc.
De fleste studier konkluderer med at vaginal setefødsel er trygt forutsatt god seleksjon
og overvåking under fødselen.
Komplikasjonsfrekvens hos mor i forhold til forløsningsmetode er dårlig kartlagt og
langtidssykelighet er ikke omtalt. Det foreligger data som generelt viser en økt
hyppighet av forliggende eller fastsittende morkake og uterusruptur i senere svangerskap
etter tidligere keisersnitt og økt hyppighet av sammenvoksninger, tarmslyng og tekniske
problemer ved senere inngrep i magen.

5.2 Ytre vending
Formålet med å tilby ytre vending ved seteleie til termin er å redusere antallet barn som
fødes i seteleie, samt å redusere antallet keisersnittsforløsninger utført på indikasjonen
seteleie.
Litteratur om seleksjon til vending, praktisk utførelse, vellykket vending og
komplikasjoner ved vending behandles i evidenstabeller; Vedlegg 11.1.2 A-B. En
oversikt over referansene relatert til endepunkt og intervensjon er gitt i tabell 5.2.
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1. Seleksjon til vending
Kvinner som tilbys et ytre vendingsforsøk selekteres etter en rekke kriterier som
erfaringsmessig ofte medfører vellykket vending med liten risiko for komplikasjoner3.
Hvis kriteriene ikke er oppfylt, planlegges elektivt keisersnitt (80), eller i noen få studier
vaginal seteforløsning (71). I de fleste studier kan det ikke anslås hvor stor andel av
kvinnene med seteleie som får tilbud om ytre vending. Det er også uklart hvilken andel
som ekskluderes pga. forhåndsvalgte kriterier. I en studie fra Sør-Afrika (70) fikk 90%
av kvinner med seteleie et vendingsforsøk. I en studie fra USA (75) fikk 70% av
kvinnene et vendingsforsøk, men det er ikke opplyst hvorfor de resterende kvinner ikke
fikk tilbud om ytre vending.
Antallet eksklusjonskriterier varierer mellom de forskjellige studier fra tre (73) til tolv
(75), det kan derfor antas at andelen ekskluderte fra vendingsforsøk vil være forskjellig.
Eksklusjonskriteriene baserer seg på kliniske vurderinger av tilstander hvor det er en økt
risiko for fosteret eller kvinnen eller situasjoner hvor muligheten for å lykkes med
vendingsforsøket antas redusert. Forhold som kan ha betydning for fosterets
velbefinnende er blødningsepisoder, placentainsuffisiens, vekstretardasjon, redusert
fostervannsmengde og misdannelser hos fosteret. Faktorer som kan representere en økt
risiko ved manipuleringen av livmor er for eksempel tidligere operasjoner på denne og
misdannelser av livmor. Maternell sykdom som hypertensjon, hjertesykdom,
stoffskiftesykdom, diabetes mellitus og overvekt vil ofte være eksklusjonskriterier. I de
fleste studier er det også en forutsetning at kvinnen ikke har vannavgang eller er i fødsel.
Det foreligger noen få undersøkelser der vending er gjort på kvinner i fødsel, men det er
uavklart om dette kan anbefales.
Ytre vending hos kvinner med tidligere operasjon på livmor, for eksempel tidligere
keisersnitt, er rapportert, men i de fleste protokoller er dette et eksklusjonskriterium.
Andelen vellykkede vendinger angis fra 56% (73) til 80% (84) uten noen alvorlige
komplikasjoner (73,84). Da studiene er små er det ikke mulig å si noe om risikoen for
alvorlige komplikasjoner som for eksempel at livmoren sprekker.
Det foreligger ingen studier som har vurdert betydningen av de enkelte kriterier, hvilket
kan forklare den store variasjon i de eksklusjonskriterier som inngår i de forskjellige
studier (70-73,75,80-82).

2. Praktisk utførelse
Ved ytre vending skal en rekke betingelser oppfylles før selve vendingsforsøket utføres.
Kvinnen skal informeres om inngrepet og alternativene, samt akseptere at
vendingsforsøket utføres. Det er ikke enighet om beredskapen under inngrepet, i det
enkelte krever det skal skje under akutt keisersnittsberedskap (72,80) fordi det kan
oppstå komplikasjoner som krever akutt forløsning, mens andre krever mindre
overvåkning (75). I alle studier inngår et krav om ultralydsundersøkelse med vurdering
av fosterets leie, placentas lokalisering, mengden av fostervann og undersøkelse for
alvorlige misdannelser. De fleste (70-72, 75, 80-82), men ikke alle (73), krever en
vurdering av fosterets tilstand i form av en non-stress-test, som skal være reaktiv, dvs
vise et normalt hjertelydsmønster hos et barn som er normalt aktivt, før
vendingsforsøket. Det er vanlig å følge fosterets hjerteaktivitet under vendingsforsøket,
enten kontinuerlig eller med hyppige ultralydundersøkelser.
3 Evidenstabeller, se vedlegg 11.1.2 A og B
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Bruk av epiduralbedøvelse (80) og tokolyse (rihemmende medikament) (71,81-82) ved
ytre vending er de to faktorer som har vært gjenstand for randomiserte studier. Hvorvidt
epidural eller spinal kan anbefales anvendt ved vendingsforsøk er uavklart (80-81).
I en rekke studier inngår tokolyse som rutine (71,74,75,78) eller anvendes til en utvalgt
gruppe (76), enten førstegangsfødende eller etter et mislykket vendingsforsøk (70,84),
eller tokolyse anvendes ikke (73). I flere studier har anvendelsen av tokolyse vært
randomisert (71, 81-82). Andelen vellykkede vendinger ble i en studie (81) øket fra 27%
til 52% med tokolyse. I en annen studie (82) finnes økningen mindre. At frekvensen av
vellykket vending kan økes ved å gi tokolyse bekreftes i en Cochrane review (79). I
denne review rapporteres en relativ risiko på 0,74 (95% KI 0,64-0,87) for mislykket
vending ved å anvende tokolyse, dvs at ca 26% flere lot seg vende i den gruppen som
fikk tokolyse. Det var imidlertid ingen forskjell mellom forekomsten av seteleie ved
fødsel, men antall keisersnitt ble signifikant redusert (relative risiko 0,85, 95% KI 0,720,99). Ingen studier rapporterer om alvorlige bivirkninger relatert til anvendelse av
tokolyse. Det er uavklart hvilken tokolysebehandling som er optimal (70, 72, 75).
Etter avsluttet vendingsforsøk overvåkes fosteret med non-stress test (NST) i 1-2 timer
(80-82) for å sikre at det er i velbefinnende. NST gjentas eventuelt etter 3 timer (77).
Eventuelt brukes et oxytocin drypp for å stabilisere leiet (77). Kvinnen observeres for å
oppdage komplikasjoner som vaginalblødning eller andre tegn til for tidlig løsning av
placenta.
Det er rapportert at kvinnen umiddelbart etter et mislykket vendingsforsøk forløses med
keisersnitt (80), eller at fødsel igangsettes etter en vellykket vending. I de fleste studier
venter man til kvinnen kommer i spontan fødsel (72,74,77,78,80, 82). Hun følges da
med hyppige ultralydundersøkelser for å se om fosteret vender seg igjen. Mange
anvender også non-stress-test (71, 77, 81).

3. Vellykket vending
Andelen vellykkede vendinger varierer fra 27% (81) til 97% (70). Studien av Hofmeyr
(70) utført i Sør-Afrika skiller seg klart fra de øvrige ved den meget høye prosent
vellykkete vendinger. I en studie fra Zimbabwe (71) rapporteres 86% vellykket vending.
Begge de afrikanske seriene representerer en annen etnisk populasjon enn den norske.
Det må derfor være rimelig å anta at resultater fra USA (74-76, 80-82) og Europa
(78,73) er mer overførbare til norske forhold. Her rapporteres en vellykket andel
vendinger fra 43% (73) til 73% (75). Andelen fostre som spontant vil vende seg til
hodeleie også etter 36 svangerskapsuker varierer, avhengig av morens paritet. Hos
flergangsfødende kan opptil 32% (77, 95) av barn i seteleie vende seg spontant til
hodeleie, men denne andel reduseres til 7% hvis kvinnen tidligere har født et barn i
seteleie (70,95). Hos førstegangsfødende er andelen spontane vendinger rapportert å
være 8% til termin (95). Ved vellykket vending til termin kan opp til 7% (73-75,77) av
barna vende seg spontant tilbake til seteleie.
Flere studier viser at antallet av barn i seteleie til termin kan reduseres ved å tilby
vending (70,71). Resultatene bekreftes i en Cochrane oversikt (69) hvor vending
reduserer andelen av setefødsler med en relativ risiko på 0,42 (95% KI 0,35 - 0,50)
samtidig med at antall keisersnitt reduseres med en relativ risiko på 0,52 (95% KI 0,39 0,71). Det var ingen signifikant effekt på perinatal dødelighet (relativ risiko 0,44% , 95%
KI 0,07 – 2,92).

SMM 3/2003: Fødsel av barn i seteleie til termin

37

De fleste studier rapporterer at vending lykkes hos en høyere andel av de kvinner som
har født tidligere (71,76,78). Hos flergangsfødende er andel vellykkede vendinger ca
75% (76,77, 83,) hos førstegangsfødende ca 45% (77,83). Hvilke andre faktorer som
kan forutsi noe om muligheten for å lykkes er mindre klart, da resultatene er sprikende.
Normal eller økt mengde fostervann er i en del studier funnet å øke frekvensen av
vellykket vending (76,78). Forveggsplacenta finnes hos enkelte å ha en negativ
innflytelse på vending (76-78), mens det hos andre ikke har noen betydning (71, 74, 83).
Maternell vekt, spesielt overvekt, har betydning i noen (76), men ikke i alle studier (83).
Svangerskapets varighet ved vendingstidspunktet, for eksempel 37-39 uker
sammenlignet med 40 uker, hevdes i noen studier (74, 77) å ha betydning, men ikke alle
finner dette (76, 71). Betydning av estimert fødselsvekt har heller ikke entydig
konsekvens for andelen vellykkede vendinger (76, 77). Betydningen av type seteleie er
ikke entydig, idet noen finner det uten betydning (76, 83), mens andre finner at
ekstendert seteleie er vanskeligere å vende (71, 77, 78). I en del studier finnes også at
andre kliniske faktorer har betydning, idet festet ledende del, høy uterin tonus og
vanskelig palpabelt fosterhode reduserer sjansene for vellykket vending (83). Det er
imidlertid ikke holdepunkter for at det er forbundet med en økt risiko å forsøke vending
i disse situasjonene.

4. Komplikasjoner ved vending
Maternell dødelighet og sykelighet ved vendingsforsøk er vanskelig å anslå da det kun
foreligger få studier hvor dette er belyst (75, 72-73). I en studie fra USA (75) er det
rapportert ett tilfelle med maternell død etter vellykket vending. De fleste studier er for
små til at man kan forvente at det skal forekomme en så alvorlig komplikasjon. Dermed
foreligger det ikke dokumentasjon for økt maternell dødelighet ved vendingsforsøk (72).
Episoder med vaginalblødning etter vendingsforsøk er funnet hos 1,1% (73) til 1,5%
(78). Alvorligere episoder med vaginalblødning som resulterer i akutt
keisersnittsforløsning, til tross for vellykket vending, forekommer i 0,6% (72) til 0,9%
(78). Da tokolyse og epidural inngår i en del protokoller for vending (72, 74, 75, 77, 78,
80-82) må det formodes at det kan opptre komplikasjoner til dette selv om det skjer
meget sjeldent.
Andelen av keisersnittsforløsninger hos kvinner som har hatt vellykket vending varierer
fra 9% (73, 74, 77, 78) opp til 34% (70-72, 75, 76, 81, 82). Om dette avspeiler den
generelle keisersnittsfrekvens i de enkelte populasjoner eller er uttrykk for en økt
keisersnittsfrekvens, pga. det tidligere seteleie, er i de fleste studier ikke mulig å
vurdere. I en studie av Lau og medarbeidere (72) rapporteres en akutt
keisersnittsfrekvens på 7,5% i kontrollgruppen mens den var 16,9% etter vellykket
vending. Der foreligger også andre studier (76) som indikerer at keisersnittsfrekvensen
er høyere hos kvinner som har hodeleie etter en vellykket vending. For kvinner med
seteleie finnes altså en risiko for akutt keisersnitt relatert til vendingsforsøket samt en
økt risiko for keisersnitt under fødselen når barnet tidligere har ligget i seteleie.
Påvirkning av fosterets hjertelyd sees i opptil 56% (70) og er den hyppigst
forekommende komplikasjon ved vendingsforsøk (75). Oftest foreligger bradykardi med
frekvens < 90 slag/min eller < 110 slag/min (85) av kort varighet (< 30 sekunder (72, 77,
85)). Men også bradykardiepisoder av flere minutters varighet (> 5 eller 10 min (85, 78))
er rapportert hos 1,9% (71, 72, 78, 85) til 20% (70) og kan resultere i akutt
keisersnittsforløsning (72, 73, 84). Også takykardi med hjertefrekvens > 160 slag/min er
rapportert (70). Noen studier (78, 85) har vist at det er flere episoder med bradykardi
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etter vellykket vending. Navlesnorskomplikasjon, i form av omslyngning av fosteret,
forekommer også.
Føto-maternell blødning etter vendingsforsøk forekommer fra 0% (74) til 4,1% (75),
men er rapportert hos opptil 18% (81). I de fleste tilfelle er det kun en mindre mengde
blod (<10 ml) som overføres fra fosteret til moren via placenta. Denne mengden har
ikke noen betydning for fosterets velbefinnende, men er nok til å stimulere
antistoffdannelse hos Rhesus negative kvinner. Dette vil oftest ikke få noen betydning i
det aktuelle svangerskap, men det kan oppstå Rhesusimmunisering i etterfølgende
graviditeter. Morens rhesus status forutsettes kjent før vendingsforsøket. I de fleste
studier får Rhesus negative kvinner anti-D profylakse i forbindelse med
vendingsforsøket (72, 74, 78, 80, 81) eller ekskluderes fra vendingsforsøk (70). I andre
studier følges kvinnen med Kleihauer-Betke test før og etter vendingsforsøket, og
Rhesus negative kvinner gis anti-D hvis denne er positiv (75).

5. Oppsummering
Kvinner som skal tilbys et ytre vendingsforsøk bør selekteres, selv om det ikke er
enighet om hvilke kriterier som skal anvendes. Kvinnen og fosteret bør overvåkes før,
under og etter vendingsforsøket for å oppdage eventuelle komplikasjoner. Det kan
anvendes tokolyse under vendingsforsøket, mens effekten av epiduralbedøvelse er
uavklart. Risikoen for alvorlige komplikasjoner er liten, men til stede. Det er ikke
avklart hvilken innflytelse vendingsforsøk har på den perinatale dødelighet og eventuelle
senkomplikasjoner.
Ved å tilby ytre vending ved termin til kvinner som har et foster i seteleie kan
forekomsten av barn som fødes i seteleie reduseres. Hvor stor reduksjon som kan oppnås
vil avhenge av andelen diagnostiserte seteleier, hvor mange som tilbys vendingsforsøk,
hvilken andel som blir ekskludert fra et vendingsforsøk, andelen med vellykket vending,
samt hvor mange foster som vender seg tilbake til seteleie etter en vellykket vending.
Det er ikke mulig å anslå hva et rutinetilbud om ytre vending vil bety for forekomsten av
seteleie i Norge ut fra de resultater som foreligger.
Ytre vending kan redusere antallet av barn født ved keisersnitt på indikasjonen seteleie.
I Norge kommer knapt 60% av barn i seteleie til termin til verden ved keisersnitt. Hvor
mye dette ville kunne reduseres ved å tilby ytre vending rutinemessig er ikke mulig å
anslå.
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6. Relevante vurderingselementer
6.1 Økonomiske aspekter ved valg av forløsningsmetode
Økonomisk evaluering har som mål å belyse spørsmålet om hvordan samfunnet skal
bruke begrensete ressurser (personell, bygninger, utstyr m.v.) for å skape mest mulig
nytte. Ressurser anvendt på ett medisinsk tiltak vil som regel alltid kunne ha en
alternativ anvendelse. Prioritering og økonomisk evaluering er derfor spørsmål om
vurdering av kostnader og nytte ved alternative ressursanvendelser. Hensikten med
økonomisk evaluering er således å kvantifisere kostnader og nytte ved ulike helsetiltak.
Fordi prioritering er et spørsmål om å velge, innebærer en økonomisk evaluering at man
sammenligner to (eller flere) alternativer. I dette tilfellet er alternativene vaginal
forløsning og keisersnitt når fosteret ligger i seteleie til termin.
Nytte
Nytte er i økonomisk forstand et uttrykk for subjektiv verdsetting. Nytte kan vurderes i et
individuelt perspektiv og er i dette tilfelle knyttet til foreldrenes verdsetting. Samfunnets
verdsetting kan i noen tilfeller avvike betydelig fra individets, men det er neppe tilfelle på
dette området. Vaginal fødsel og keisersnitt har begge en rekke konsekvenser av
betydning for verdsetting av de to alternativer. I den grad en av metodene skulle medføre
mindre risiko for barnet vil dette trolig være det viktigste forhold ved verdsettingen av de
to alternativer. Av andre faktorer kan nevnes smerter og ubehag etter de to forløsningsmetoder, eventuelle effekter på bekkenbunnen på kort og lang sikt, kosmetiske effekter
(operasjonsarr), risiko for kvinnen ved anestesi, og behov for keisersnitt ved senere
fødsler. Vi kjenner ikke til systematiske studier av verdsetting på dette området.
Kostnader
De totale kostnader ved hvert av de to alternativer (vaginal forløsning og keisersnitt) er
summen av kostnader knyttet til selve forløsningen og langtidskostnader for mor og barn.
Det ville kreve omfattende langtidsstudier av et betydelig antall sykehus og seteforløsninger
for å gi presise estimater av eventuelle kostnadsforskjeller. Slike studier er ikke gjort, og det
ligger utenfor gruppens mandat å gjøre slike omfattende studier. I det følgende begrenses
gjennomgangen til en vurdering av enkelte aspekter ved korttidskostnadene.
Fra 1.juli 1997 har norske sykehus hatt innsatsstyrt finansiering basert på DRG-systemet,
og informasjon fra DRG-systemet kunne i prinsippet brukes til å belyse spørsmålet om
kostnader ved vaginal fødsel og keisersnitt ved seteleie. DRG-systemet er et enkelt
klassifikasjonssystem for pasienter som utskrives fra somatiske sykehus. DRG betyr
Diagnosis Related Groups. Mens pasientkodesystemet, ICD (106), inndeler pasientene i
mange tusen kategorier, har DRG-systemet bare ca 500 kategorier. Hver DRG (kategori)
skal i prinsippet være medisinsk meningsfull (alle pasienter i en enkelt DRG skal ha
medisinske likhetstrekk) og kostnadsmessig homogene. I praksis lar det seg imidlertid
ikke gjøre å tilfredsstille disse krav fullt ut da antall grupper er så lavt som 500.
Plasseringen av pasientene i DRG-gruppe baseres på hoveddiagnose og eventuelle
bidiagnoser i WHOs ICD-10 system og på prosedyrekoder for operasjoner og andre
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prosedyrer. SINTEF utfører beregninger av kostnader for alle pasienter utskrevet i løpet
av et år fra et representativt utvalg av sykehus. På basis av liggetid og en rekke andre
kriterier beregnes de totale kostnader for alle pasienter i den enkelte DRG. Tallene som
fremkommer uttrykker således en gjennomsnittskostnad for pasientene i hver enkelt
DRG for de aktuelle sykehus. Pasienter som avviker fra gjennomsnittet i den aktuelle
DRG med hensyn til liggetid eller andre kriterier, kan ha kostnader som avviker ganske
mye fra gjennomsnittet.
SINTEF har gjort et søk i Norsk Pasientregister for å identifisere kvinner som er
utskrevet etter setefødsel i 2001. Nyfødte barn registreres ikke separat i pasientregisteret
med mindre det har oppstått sykdom eller skade. I uttrekket søkte man på følgende
ICD10-koder: O32.1 (Omsorg for og behandling av mor ved seteleie hos foster), O64.1
(Mekanisk hindret fødsel som skyldes seteleie), O80.1 (spontan setefødsel), O83.0
(Seteekstraksjon) og O83.1 (Annen assistert setefødsel). Dessuten er anvendt
prosedyrekoden MAG 00-MAG 96 (Vaginal seteforløsning). Tabell 6.1 viser
gjennomsnittlig liggetid for kvinner med seteleie og for alle fødende. Liggetiden er noe
lavere (0,3-0,4 døgn) for keisersnitt ved seteleie enn for keisersnitt generelt. For vaginal
forløsning er liggetiden ca to døgn lengre for seteleie enn for hodeleie. Ved seteleie var
gjennomsnittlig liggetid 5,1 døgn ved vaginal forløsning og 6,5 døgn ved keisersnitt.
Tabell 6.1.
Fødende kvinner* med levendefødte barn, utskrevet i 2001, fordelt etter DRG
DRG-grupper

370 Keisersnitt
med bidiagnose/
komplikasjon
371 Keisersnitt
uten bidiagnose
/ komplikasjon
372 Vaginal
fødsel med
bidiagnose /
komplikasjon
373 Vaginal
fødsel uten
bidiagnose /
komplikasjon
374 Vaginal
fødsel med
sterilisering
Total

Seteleie
Antatt
gjennomsnittskostnad
50978

Antall
fødende**

Alle fødende

GjennomGjennomAntall
snittlig liggetid fødende*** snittlig liggetid

199

9,3

1602

9,7

36996

1208

6,5

5361

6,8

19808

207

6,5

16953

4,5

16896

480

5,1

29346

4,0

20974

10

12,4

516

5,6

2104

* Antall fødende kvinner tilsvarer ikke antall barn pga flerfødsler
** Fire kvinner med andre DRG ekskludert
*** I alt 311 kvinner med andre DRG ekskludert
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Seteleie utgjør en liten andel av det total antall i alle de aktuelle DRG-grupper. Den
antatte gjennomsnittskostnad for de ulike DRG kan derfor avvike ganske mye fra den
faktiske gjennomsnittskostnad ved seteforløsning. Man kan derfor ikke uten videre
konkludere at overgang til keisersnitt ved seteleie vil medføre en kostnadsøkning.
I mangel av en detaljert kostnadsanalyse har ekspertgruppen gjort en vurdering av
medisinsk praksis og derved kostnader ved de to alternative forløsningsmetoder.
Keisersnitt innebærer en operativ prosedyre med anestesi og postoperativ overvåking,
hvilket krever mer ressurser enn vaginal forløsning. Imidlertid vil fødeavdelingen ved
vaginal forløsning av seteleie ha en forsterket beredskap for å håndtere eventuelle
problemer som måtte oppstå. En til to gynekologer, barnelege, anestesilege og to
jordmødre hører med til rutinen ved en rekke sykehus. Vaginal forløsning vil derfor
binde personell så lenge den pågår. Det er således ikke opplagt at det er noen vesentlig
forskjell i kostnader ved de to typer forløsning ved seteleie. Liggetiden ved vaginal
setefødsel er ca to døgn lengre enn ved hodefødsel, det bidrar til å øke kostnadene ved
vaginal forløsning. Dette gjelder imidlertid alle fødsler, også de før 37 uker. En relativt
større andel av setefødslene er preterme. Liggetiden ved vaginal setefødsel er imidlertid
kortere (5,1 dager) enn ved keisersnitt setefødsel (6,5 dager).
Det finnes som nevnt ingen detaljerte kostnadsstudier på dette området, og det er et
åpent spørsmål hvilken prosedyre som har høyest kostnader på kort (og lang) sikt.
Diskusjon
Selv om kostnadseffektivitet i prinsippet skal være et kriterium ved prioritering, er det
rimelig å anta at barnets sikkerhet ved fødselen tillegges avgjørende vekt ved valg av
forløsningsmetode, og at kostnader og kostnadseffektivitet tillegges mindre vekt. Det er
ikke empirisk godt grunnlag for å hevde at valg av forløsningsmetode vil ha vesentlige
kostnadsimplikasjoner, men det kan heller ikke utelukkes. I mangel av god informasjon
om såvel nyttevurderinger som kostnader synes det rimelig å treffe valg av
forløsningsmetode på basis av andre kriterier enn kostnadseffektivitet.

6.2 Pasientinformasjon
Det er viktig at pasienten får den nødvendige informasjon om forløsningsmetode, slik
Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) presiserer (§3-2): ”Pasienten skal ha
den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i
helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. ”

6.3 Norsk praksis
På flere punkter er norsk praksis ved setefødsel annerledes enn i sammenlignbare land.
For det første har hyppigheten av vaginal seteforløsning vært høyere i Norge. I likhet
med andre land i den vestlige verden økte bruken av keisersnitt ved seteleie bratt
gjennom 1970- og første halvdel av 1980-årene (fig. 3.3). Deretter kom det en langsom,
men tydelig nedgang frem mot år 2000. Fra 1970 til 1988 steg hyppigheten av
keisersnitt ved seteleie fra 3% til 61%, deretter avtok den langsomt, og i 2000 var den
55%. Det vil si at gjennom hele 90-tallet er mer enn 40% av setene født vaginalt.
For det andre har det i mange år som standard ved forløsning av så vel skuldre som hode
vært anvendt teknikker, utviklet for å hanskes med de vanskelige seteforløsninger.
Løvsets metode for forløsning av skuldrene og Pipers tang på sistkommende hode har
SMM 3/2003: Fødsel av barn i seteleie til termin

42

begge vært anvendt så hyppig i daglig klinikk at en har kunnet forvente at fødselslegen
kunne bruke dem når vanskene oppsto. De senere år er Pipers tang blitt anvendt mer
sjeldent, men den hører med til de ”grep” fødselslegen skal beherske.
For det tredje har fødeavdelingene i Norge i mange år hatt en konsensus om seleksjon til
keisersnitt, overvåkning og leding av vaginal setefødsel (vedlegg 11.5).
Dette gjorde at gruppen følte behov for å fremskaffe nyere norske data med henblikk på
perinatal dødelighet, sykelighet, rutiner for seleksjon til keisersnitt og hvorvidt slike
skriftlige rutiner faktisk fungerte i daglig og nattlig klinikk.

6.3.1 Perinatal dødelighet i Norge 1981-1998
Siden 1967 har alle levende fødte og dødfødte etter 16 uker blitt registrert i Medisinsk
fødselsregister (MFR). Setefødsler der barnets vekt var 2500 g eller mer ble vurdert.
Tvillinger ble ikke tatt med. Opplysninger om fødsler og dødsfall samkjøres med Statistisk
Sentralbyrå og Dødsårsaksregisteret, hvilket sikrer at opplysningene blir komplette.
I årene 1981-1998 var det i Norge 955786 enkeltfødsler med fødselsvekt 2500 g eller
mer, 27433 ble født i seteleie (2,9%). Av disse ble 11698 barn født vaginalt (43%), 15735
kom til verden ved keisersnitt (57%). Tilfeller av perinatal død for barn født i seteleie ble
først identifisert via MFR. I regi av Fødselsregisteret ble det så sendt et spørreskjema til
de avdelinger der de perinatale dødsfall var skjedd for å klarlegge dødsårsaken nærmere.
Opplysninger om alle aktuelle fødsler 1981-98 (100% svar) ble innsendt.
Dødsårsaken ble kategorisert i 10 hovedgrupper og dødstidspunktet relatert til fødselen
(tab. 6.1). Etthundreogseksti barn med fødselsvekt 2500 g eller mer født i seteleie 198198, døde perinatalt (0,59%). Av disse var 60 (0,22%) døde før innkomst til avdelingen
og 100 (26+59+15) (0,37%) døde under fødselen eller innenfor første leveuke uansett
forløsningsmåte (tab. 6.1).
Tabell 6.1. Hoveddødsårsak og dødstidspunkt for neonatalt døde født i seteleie til
termin, Norge 1981-1998*

Prematuritet
Misdannelser
Vekstretardasjon
Asfyksi under fødsel
Infeksjon
Fødselsskade
Abruptio placenta
Navlesnor
Ukjent årsak
Annet
Total antall

Før
fødsel

Før
innkomst

Under
fødsel

Døgn
1

Døgn
2-6

Døgn
7-27

2
3
3
0
1
0
6
10
27
0
52
29%

0
0
0
0
1
0
3
2
2
0
8
4%

0
19
0
6
0
0
0
0
1
0
26
15%

0
48
0
4
3
1
0
0
1
2
59
33%

0
9
0
2
0
2
0
0
1
1
15
8%

0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
19
11%

I alt
2
88
3
12
5
3
9
12
32
13
179

* Opplysningene er basert på fødselsmeldingen sendt til Medisinsk fødselsregister og mors journal,
bortsett fra de døde døgn 7-27, der vi ikke har hatt adgang til mors journal.
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Korrigeres det for dødelige misdannelser, blir perinatal dødelighet 0,31% (tab. 6.2).
Korrigeres det for så vel misdannelser som død før innkomst og død før fødsel var den
korrigerte perinatale dødelighet i Norge 1981-1998 for barn født i seteleie med vekt
2500g eller mer 0,09%. Gruppen består av 24 barn.
Tabell 6.2 Korrigert perinatal dødelighet (PNM) ved setefødsel (vekt ≥ 2500 g),
Norge 1981-1998
g
Antall
27433
barnetsvelt
vekt≥≥2500
2500gg
Setefødsel, barnets
160/27433
Total
Totalperinatal
perinataldødelighet
dødelighet(PNM)
(PNM)
korrigertfor
fordødelig
dødelige
misdannelser
= 77) 160 – 76 = 84
PNM korrigert
misdannelser
(n =(n77)
PNM korrigert
(n(n
==
60)
korrigertogså
ogsåfor
fordød
dødfør
førinnkomst
innkomst
60) 84 – 60 = 24

PNM

0,59 %
0,31 %
0,09 %

Ni døde pga forhold knyttet til svangerskapet eller etter fødselen uten relasjon til selve
forløsningen. De resterende 15 barn døde på grunn av forhold under fødselen. Av disse
er tre eller fire døde som konsekvens av vanskelig seteforløsning. Hos de øvrige
forekom obstetriske problemer som for tidlig løsning av morkaken, ikke optimal
overvåkning under fødselen (jordmorstetoskop), mistolkning av CTG-registreringen
eller ikke sikker hjertelyd ved innkomst. Dette kan sees uavhengig av fosterleiet.
Halvparten, 12 barn, døde de første fire årene 1981-85, årene da keisersnitthyppigheten
steg fra 43% til 56%. I resten av den perioden vi har undersøkt, ble keisersnitt anvendt
ved 56-60%. Den første perioden skiller seg imidlertid fra de øvrige ved flere forhold.
Ni barn døde pga. forhold knyttet til svangerskapet eller forhold etter fødselen, mens det
for 15 barns vedkommende er konkludert med at forhold under fødselen var hovedårsaken. Sytten barn var født av førstegangsfødende.
Av de 24 barna ble 14 født vaginalt, mens 10 kom til verden ved keisersnitt. Korrigert
perinatal dødelighet ved vaginal forløsning var 0,12% (14/11698), ved keisersnitt 0,06%
(10/15735). Dette sier selvfølgelig ikke noe om relativ risiko, da det ikke var tilfeldig
hvilke barn som kom til verden ved keisersnitt.
Opplysningene fra MFR ga opplysninger om de barna som døde døgn 7-27. Vi hadde
ikke adgang til journalene. Dette gjelder 19 barn. Den totale neonatale dødelighet i
studieperioden var 179/27433 = 0,65%. Seksti av de 179 var døde før innkomst, ytterlig
85 hadde dødelige misdannelser, slik at den korrigerte neonatale dødelighet blir (179-6085)/27433 = 0,12%.
Oppsummering
Den korrigerte perinatale dødelighet ved setefødsel i Norge til termin var 0,09% i årene
1981-1998. Den korrigerte neonatale dødelighet 0,12%. I denne perioden ble 43% av
setebarna født vaginalt. Av 27433 setefødsler ble 24 perinatale dødsfall identifisert
(død før innkomst og død pga dødelig misdannelse ekskludert).
Ved gjennomgangen av journalene fant man at dødsårsaken hos tre eller fire barn av
disse tjuefire barna kan relateres direkte til en vanskelig seteforløsning.
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6.3.2 Perinatal sykelighet ved fire norske sykehus
Det foreligger ikke gode opplysninger fra Medisinsk fødselsregister om sykelighet,
problemer under forløsningen eller hvorvidt fødeavdelingens prosedyrer ble fulgt av
legene. Ekspertgruppen ønsket å fremskaffe slike tall og presenterer resultater fra
Haukeland sykehus 1984-1992 (91) og fra Regionsykehuset i Tromsø og Rikshospitalet
1990-2000 for å få belyst sykelighet, praktiske problemer under vaginal seteforløsning
og samsvar mellom avdelingens protokoll og hva som faktisk ble gjort. Sykehusene ble
valgt dels fordi de tilfredsstiller kravene til hva vi ville undersøke, dels fordi det var
praktisk mulig å fremskaffe data innen de tidsrammer som var til rådighet. Verken fra
dødelighetsstudien eller ut fra andre data var det grunn til å tro at disse avdelinger var
dårligere eller bedre enn andre norske fødeavdelinger.
Samtidig med avslutning av dette arbeidet, ble det publisert en kasus-kontroll studie fra
Sentralsjukehuset i Rogaland (92), og resultater fra denne studien presenteres også.
Haukeland sykehus 1984-92
I 1997 publiserte Albrechtsen og medarbeidere resultater fra en kasus-kontroll studie
over 1212 setefødsler og kontroller til termin ved Haukeland sykehus 1984-92 (tab. 6.3)
(91). Keisersnittfrekvensen var 47,3%. Åtte barn døde, syv på grunn av alvorlige
misdannelser, en på grunn av neonatal alloimmun trombocytopeni. Femten prosent av de
akutte keisersnitt i den gruppen som var planlagt som vaginal fødsel, ble utført pga
navlesnorsfremfall. Ingen av disse barna døde.
Tabell 6.3
Fødsel av barn i seteleie til termin, Haukeland sykehus (n=1212) 1984-1992

α Syv døde pga. letale medfødte misdannelser er ikke tatt med her, den ene som er anført døde pga.
neonatal alloimmun trombocytopeni
β Navlesnorsfremfall 3,4% ved planlagt vaginal fødsel

Indikasjonene for keisersnitt i Haukelandserien fremgår av tabell 6.4, der det sees at 4% av
de planlagte keisersnitt ble utført på mors ønske og over halvparten p.g.a ”trangt bekken”
etter de pelvimetridefinisjoner en var blitt enig om. En stor gruppe var syk mor. Svekkelse
av riene og CTG-endringer var begge viktige årsaker til akutt keisersnitt, men den viktigste
på Haukeland sykehus, nær 1/3 av tilfellene, var at fødselslegen mistenkte fotpresentasjon.
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Tabell 6.4 Indikasjon for keisersnitt ved seteleie til termin, Haukeland sykehus
(n=1212) 1984-1992

Regionsykehuset i Tromsø og Rikshospitalet 1990-2000
Målet med undersøkelsen var tredelt: 1) Gruppen ønsket å vurdere seleksjonsprosessen
til keisersnitt, 2) sykelighet hos barnet, 3) hyppighet og forløsningsmåte ved ikke erkjent
seteleie. I hvor høy grad ble protokollen fulgt? Hvilke komplikasjoner og hvilken
sykelighet ble registrert i barnets perinatalperiode? Serien er, med den lave perinatale
dødelighet i Norge, for liten til å si noe om dødelighet. Opplysninger fra journalene ble
lagt inn i et standardisert skjema. Resultatene er ikke publisert.
Indikasjoner for elektivt og akutt keisersnitt er gitt i tabell 6.5. Forskjellen mellom
sykehusene med henblikk på ”trangt bekken” skyldes at man i Tromsø i 1,5 år ikke
brukte standard røntgen pelvimetri, men en teknikk (CT-pelvimetri) som gjorde at man
svært ofte fant for trangt bekken. Denne teknikken ble så igjen erstattet av røntgen
pelvimetri. Mors ønske har vært en viktig indikasjon for planlagt keisersnitt. Viktige
årsaker til akutt keisersnitt var føtal distress, risvekkelse og mistanke om
fotpresentasjon.
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Tabell 6.5 Indikasjon for keisersnitt ved seteleie til termin, Regionsykehuset i
Tromsø (n=475) og Rikshospitalet (n=552) 1990-2000

α I noen tilfelle ble mer enn en indikasjon oppgitt
β Bl.a. Ikke erkjent seteleie

Ved Regionsykehuset i Tromsø (nå Universitetssykehuset Nord-Norge) og
Rikshospitalet har det siden 1990 foreligget uendrede skriftlige retningslinjer for
seleksjon av setefødsel til keisersnitt og for overvåking og ledelse av den vaginale
setefødsel. Begge sykehus har anvendt utstrakt bruk av pelvimetri, terminfastsettelse og
estimat av fostervekt med ultralyd, elektronisk overvåking under fødselen, epidural
anestesi, og så vel gynekologisk overlege som nyfødtmedisiner til stede (tab. 6.6).
Nesten halvparten (48%) av de vel 1000 barna i seteleie ble født vaginalt i 11-års
perioden. Forløsningsbeskrivelsene er strukturerte og fyldige.
Tabell 6.6 Setefødsler ved Regionsykehuset i Tromsø og Rikshospitalet 1990-2000

Vaginal fødsel
Pelvimetri før vaginal fødsel*
CTG/STAN §
Epidural anestesi
Overlege til stede
Barnelege til stede

48%
93%
100%
90-95%
100%
95-100%

*Siste 5-6 år ikke pelvimetri hvis mor tidligere hadde født barn vaginalt som var større enn estimert
vekt for barnet i seteleie.
§CTG = cardiotokografi; STAN = ST-analyse av fosterets elektrokardiogram (EKG) + CTG

I Tromsø var det 1990-2000 475 setefødsler til termin, ved Rikshospitalet 552. Kriterier
for vaginal fødsel var at røntgen pelvimetri viste sagital inngangsdiameter > 11,5 cm og
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sum utgangsmål > 32,5 cm eller at kvinnen tidligere hadde født et barn vaginalt med
fødselsvekt over 3500 g. Estimert fødselsvekt skulle være mellom 2500 – 4000 g, og det
skulle ikke være andre grunner til å utføre keisersnitt.
I 11-års perioden fødte 52,4% vaginalt i Tromsø, 44,9% på Rikshospitalet, samlet 48,4%
(tab. 6.7). Vakthavende overlege hadde frihet i forhold til retningslinjene, avhengig av
fødselens forløp. Det var i noen få tilfeller forskjeller i oppfatningen av bekkenmålene.
Men det mest slående er at man oppfattet så mange flekterte seteleier som
fotpresentasjon, slik som i Bergen tidligere (fig. 3.1, tab. 6.5).
Av de med planlagt vaginal fødsel fødte 84,6% vaginalt i Tromsø, 76,5% på
Rikshospitalet. I Tromsø gikk 20% av kvinnene i fødsel før forløsningen var planlagt, på
Rikshospitalet 22,6%. Den dominerende årsak var udiagnostisert seteleie, henholdsvis
16,8% av alle setene i Tromsø, og 19,4% på Rikshospitalet. Flere av disse kvinnene lå
lenge i fødsel og ble undersøkt gjentatte ganger før seteleiet ble diagnostisert. Nær 60%
av disse kvinnene fødte vaginalt (tab. 6.7).
Indikasjonen for elektivt keisersnitt og akutt keisersnitt, der det var besluttet vaginal
fødsel (tab. 6.5) viser ingen store forskjeller fra Haukelandsserien. I Tromsø ble 17,5%,
på Rikshospitalet 25,6% av de planlagte keisersnitt utført etter mors ønske, mot 4% i
den noe eldre Haukelandsserien. Navlesnorsfremfallene illustrerer betydningen av intens
elektronisk overvåking for at ikke fosterlyden skal forsvinne uventet under fødselen.
Det var totalt fem perinatale dødsfall. Det ene på Rikshospitalet skyldtes trisomi 18 med dødelige hjertemisdannelser, diagnostisert på forhånd. I Tromsø var det fire døde, tre på grunn av
dødelige misdannelser og en pga. alvorlig intrauterin sepsis. Det var hos den siste sparsom
klinikk på forhånd, den vaginale fødselen gikk uten anmerkning, men barnet var livløst da det
kom. Diagnosen ble først stilt ved patologisk-anatomisk undersøkelse etter døden.
Ved Regionsykehuset i Tromsø ble 36 barn (7,8%) overflyttet Barneavdelingen. De aller
fleste opphold var kortvarige og udramatiske. Det var to frakturer, begge i Tromsø. Ett
barn fikk et ukomplisert overarmsbrudd etter vaginal fødsel, ett en ukomplisert
femurfraktur ved et keisersnitt. Ett barn hadde en forbigående plexus brachialis skade. Ti
barn måtte respiratorbehandles, to i Tromsø, åtte på Rikshospitalet. I Tromsø trengte den
ene få timers behandling; det andre lenger på grunn av lungesykdom som ikke var
relatert til setefødselen (planlagt keisersnitt). På Rikshospitalet ble åtte respiratorbehandlet, syv kortvarig og utskrevet uten problemer. Det åttende har fått encefalopati
(hjerneskade). Det ble født vaginalt i 1990, og hjertelyden nærmest forsvant kort før
fødselen, uten senere forklaring. Apgar score var 0/4, det ble respiratorbehandlet. To
barn fikk kramper. Det ene barnet fikk et krampeanfall 11/2 døgn etter fødselen. Dette
barnet hadde ellers ingen tegn til hypoksisk ischemisk encephalopati (hjerneskade pga.
oksygenmangel), og årsaken til krampeanfallet er usikker. Det andre hadde kramper som
heller ikke er relatert til fødselen, men til et misbrukssyndrom (føtalt alkohol syndrom).
Alle barna der det var navlesnorsfremfall, ble forløst raskt uten tegn til senfølger.
Oppsummering
Undersøkelsen av setefødsel ved Haukeland, Rikshospitalet og Universitetssykehuset
Nord-Norge der keisersnittfrekvensen var ca. 50%, viser lav sykelighet, god overvåking
og effektiv beredskap ved komplikasjoner i fødselsforløpet. Protokoll ble fulgt både ved
seleksjon og under fødselen.
Knapt hvert femte tilfelle av seteleie var i Tromsø og på Rikshospitalet ikke
diagnostisert da mor kom inn i fødsel.
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a Humerusfraktur ved vaginal forløsning, b femurfraktur ved vanskelig keisersnitt p.g.a stort myom fremre

Tabell 6.7 Dødelighet og alvorlig sykelighet ved fødsel av et barn i seteleie til termin, Regionsykehuset i Tromsø og
Rikshospitalet (n=1027) 1990-2000

48

49

Sentralsjukehuset i Rogaland 1996-2001
I 2002 ble det publisert en kasus-kontroll studie fra Sentralsjukehuset i Rogaland (92).
Alle single setefødsler (n=575) i perioden ble sammenlignet med en kontrollgruppe
(n=582) av fødsler med barn i hodeleie. Av interesse her er resultatene for setefødslene.
I alt 17% av seteleiene var uoppdaget ved innleggelse. Det ble planlagt vaginal
forløsning (VF) for 448 (77,9%) og keisersnitt (KS) for 127 (22,1%) setefødsler
(tab.6.8). Faktisk forløsningsmåte var 376 ved vaginal forløsning (65,4%) og 199 ved
keisersnitt (34,6%). Studien hadde ikke nok styrke til å gjøre en statistisk vurdering om
forskjell i neonatal dødelighet mellom gruppene.
Tab. 6.8 Dødelighet og alvorlig sykelighet i forhold til planlagt forløsningsmåte ved
setefødsel
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7. Diskusjon
Det har de siste 40 årene vært en diskusjon om den beste forløsningsmetode når fosteret
ved termin ligger i seteleie, og fra midten av 1970-årene ble keisersnitt anvendt stadig
oftere, også i Norden. Stigningen i andelen keisersnitt på indikasjon seteleie var i ti-året
fra slutten av 1970-tallet betydelig. Gjennom 1990-tallet virket det som om det var blitt
konsensus om at vaginal setefødsel til termin etter gitte kriterier var trygt. I 1994 uttalte
den internasjonale gynekologifederasjons (FIGO) komite for perinatal helse at vaginal
fødsel var trygt ved seteleie i utvalgte tilfeller (100). Komiteen slo fast at foster i seteleie
hadde en økt dødelighet og sykelighet, uansett hvilken forløsningsmetode som ble valgt.
Dette ble endret med Hannah og medarbeideres publikasjon i The Lancet i oktober 2000
der resultatene av multisenterundersøkelsen Term Breech Trial (TBT) ble publisert (30).
Artikkelen konkluderte med at keisersnitt ga det beste resultat for barn i seteleie til
termin uten å gi mor flere komplikasjoner enn vaginal fødsel.
Denne utredningens diskusjon begrenser seg til svangerskap med varighet fra 37 til
fullgåtte 42 uker. Forløsningen av kvinner med seteleie før 37 svangerskapsuke (preterm
fødsel) vil ikke bli berørt. Norsk praksis har de siste 15-20 år vært at ca. 70% av setebarn med fødselsvekt <2500g forløses med keisersnitt.
Man kan lett få inntrykk av at diskusjonen om forløsningsmetode ved seteleie dreier seg
om for eller mot keisersnitt. Dette er ikke tilfelle. I Norge er majoriteten av kvinner med
seteleie til termin (37-42 uker) de siste tyve årene forløst ved keisersnitt (57% i perioden
1981-98). Diskusjonen dreier seg om det ut fra dagens kunnskap kan forventes bedre
helse for mor og barn ved at enda flere kvinner eller alle kvinner forløses ved keisersnitt
sammenlignet med en praksis der vaginal fødsel tilrås under nærmere definerte
betingelser. Norge har i mange år hatt kriterier for hvilke kvinner som burde forløses
med keisersnitt når fosteret lå i seteleie til termin. Er disse kriteriene gode nok til at man
stadig kan anbefale vaginal fødsel under gitte betingelser?
Selv om TBT-studien ikke er nevnt eksplisitt i gruppens mandat har en vurdering av
studien, både dens design og eksterne validitet, stått sentralt i gruppens arbeid.

7.1 Litteraturen
Ved litteratursøk (kap 4, kap 5) er det funnet 1210 vitenskapelige artikler om setefødsler
til termin. De fleste artikler anvender ikke en studiedesign og analyseteknikker som gjør
det mulig å trekke konklusjoner om forløsningsmetodens betydning for resultatet.
Det finnes bare tre randomiserte undersøkelser (kap 5.1), og Hannah og medarbeideres
studie er suverent den største (30). TBT-studien er heterogen fordi den omfatter mange
sykehus med varierende standard og keisersnittfrekvens. Det er også store forskjeller i
kvalitet på svangerskapskontrollene i deltagende land. De to små eldre, amerikanske
randomiserte undersøkelsene (27, 29) er mer homogene, i det begge har utgangspunkt i
praksis ved samme sykehus.
Problemene ved pasientserier, større registerstudier, kohorteserier og kasus-kontroll
studier er at resultatene er vanskelige å tolke og ekstern validitet problematisk. Mange
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av studiene er små, og både bias og konfundering gjør at man ikke kan trekke sikre
konklusjoner. Få studier ser på langtidsresultater for mor/barn etter setefødsler.
Det er ikke bare TBT- studien som har funnet høyere dødelighet og alvorlig sykelighet
ved vaginal setefødsel, også i kohorte- og kasus/kontrollstudiene fantes mulig økt periog neonatal dødelighet ved vaginal fødsel. Best resultater ble oppnådd ved god
seleksjon, høy andel vaginale setefødsler og erfarne fødselshjelpere.
I pasientseriene, som samlet omfattet mer enn 5000 tilfeller, ble det ikke funnet klare
forskjeller i peri- og neonatal dødelighet mellom ulike forløsningsmetoder. De fleste
rapporterer enkeltkasus hvor perinatal død er relatert til andre faktorer enn fødselen
(infeksjon, maternell diabetes, lav fødselsvekt, inadekvat fødselsovervåking).
Også registerstudier har demonstrert høyere perinatal og neonatal dødelighet hos barn i
seteleie som ble født vaginalt, sammenliknet både med elektivt keisersnitt og med
vaginalfødsel ved hodeleie. Flere misdannelser, lavere fødselsvekt og oftere intrauterin
død før fødsel var imidlertid så viktige grunner at det er vanskelig å si hvilken rolle
forløsningsmåten spiller. Etter korreksjon for disse faktorene ble forskjellen redusert.
Seteleie fremheves således av mange som en risikofaktor i seg selv.
Det er ingen internasjonal enighet om hvorvidt lav Apgar etter 5 minutter eller
metabolsk acidose skyldes forhold i svangerskapet, under fødselen eller begge deler.
Hvor mye kan tilskrives setefødselen, hvor mye setesvangerskapet?
De mest fryktede komplikasjoner er senfølger, hvor cerebral parese (CP) har vært ansett
for et mulig resultat. Selv om nyere forskning tyder på at CP i liten grad kan knyttes til
fødsel, er dette en av de tilstander som har vært brukt som et mål på senfølger. Det synes
ikke å være dokumentert at forløsningsmåten har betydning for cerebral parese etter
setefødsler (2).
Bare tre av de inkluderte studiene har forsøkt å kartlegge langtidssykelighet. Ingen av
disse har klart å vise noen sammenheng mellom type fødsel og senere CP-utvikling.
Ingen av registerstudiene gir holdepunkter for noen sammenheng mellom type fødsel og
langtidssykelighet.
Maternell sykelighet på lengre sikt er ikke omtalt i de inkluderte studier. Det foreligger
imidlertid data som viser en økt risiko for alvorlige komplikasjoner (foreliggende eller
fastsittende morkake, uterusruptur) ved senere svangerskap og fødsler hos kvinner som
har gjennomgått keisersnitt. I tillegg kommer en økt risiko som ikke er spesifikt knyttet
til keisersnitt, men til å ha gjennomgått en mageoperasjon: (laparatomi) tarmslyng
(ileus), sammenvoksninger (adheranser) som kan gi smerter og tekniske problemer ved
eventuelle senere inngrep i magen.

7.2 Multisenterundersøkelsen Term Breech Trial
Hannah og medarbeidere fant at perinatal dødelighet, neonatal dødelighet eller alvorlig
neonatal sykelighet var signifikant lavere for gruppen som var planlagt til keisersnitt enn
for gruppen som skulle ha en planlagt vaginal fødsel (1,6% vs 5,0%) uten at det kunne
påvises forskjeller mellom gruppene med henblikk på maternell dødelighet eller alvorlig
sykelighet (Vedlegg 11.3, 11.4). Det ble derfor konkludert med at planlagt keisersnitt er
bedre enn planlagt vaginal fødsel når fosteret ligger i seteleie til termin.
I en diskusjon i British Medical Journal etter publiseringen av TBT, pekte Shennan og
Bewley på at man måtte være forsiktig med etterpå-analyser av undergrupper av data,
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slik noen hadde gjort i diskusjonen (111). Det er lett å slutte seg til at man må være
forsiktig med å ”botanisere” i resultattabeller fra prospektive, randomiserte
undersøkelser, men samtidig må en kunne vurdere om ikke bare undersøkelsen er
designet overbevisende, men også hvor klinisk betydningsfulle resultatene er.
Skyldtes dødsfallene problemer med vaginal seteforløsning eller andre forhold som kan
si noe generelt om for eksempel forløsning ved 38 uker versus 40 uker eller som er like
gyldig for foster i hodeleie som for foster i seteleie? Hvordan døde barna, hva slags
alvorlig sykelighet fant man i TBT?
Seksten barn døde, dessuten ble fem med medfødte dødelige misdannelser ekskludert.
Tre av de 16 var fordelt til keisersnitt, 13 til vaginal fødsel. Ingen av de tre dødsfallene i
keisersnittgruppen skyldtes tekniske problemer med keisersnittet. Hos fire av de 16 er
det angitt problemer med fosterlyden uten nærmere spesifisering. Skyldtes dette seteleie,
eller er det en type avvik man like ofte ser når barnet ligger i hodeleie? I seks tilfelle er
det angitt at vanskelig vaginal fødsel var årsaken til barnets død, en av disse var planlagt
til keisersnitt. Hos et av disse barna er det angitt lite hode, lavtsittende ører, dyptsittende
øyne, men ingen flere opplysninger om evt. syndromdiagnostikk. Barnet ble født i et
høy-mortalitetsland.
Hos fire av de 16 døde barn (25%) er det så vanskelig å se at døden hadde noe med
forløsningen å gjøre at man kan diskutere om de burde vært ekskludert på samme måte
som de dødelige misdannelsene ble. I to tilfeller var barnet sannsynligvis dødt før
randomiseringen, den ene var en død tvilling på 1150 g, den andre ble født død i
hodeleie. Verken vekstretarderte tvillinger eller barn i hodeleie tilhører den gruppe man
ønsket å undersøke. Ytterligere to barn er det vanskelig å forstå ble tatt med i den
endelige analysen. Begge gjennomgikk ukompliserte vaginalfødsler og døde etter
hjemkomst, den ene beskrevet som “krybbedød”, den andre som død under et
gastroenterittbilde. Disse fire dødsfall (25%) kan vanskelig sees å ha noe med vanskelig
vaginal fødsel å gjøre. Hos en forsvant fosterlyden under 2. stadium før noen forløsning
var startet, hos en er det angitt et rumpert meningomyelocele, hos tre er det angitt ikke
nærmere spesifiserte pusteproblemer.
Det vil si at av de 16 dødsfall er det oppgitt forløsningsrelatert død hos seks, hvorav en
muligens hadde et syndrom, at hjertelyden forsvant raskt og uventet hos to, og at to
hadde respirasjonsproblemer. De to siste forhold kan oppstå like gjerne med foster i
hodeleie. Alle 16 inngår imidlertid i de statistiske beregninger over farlighet ved
forløsningsmetoden.
Av de 16 kom tre fra land med ”lav perinatal dødelighet” (≤ 20/1000). En av disse var
den udiagnostiserte, vekstretarderte tvillingen, en den vanskelige vaginalforløsningen
som endte med keisersnitt og den tredje tilfellet der hjertelyden forsvant før forløsningen
begynte.
Når det gjelder alvorlig sykelighet, hadde 6 barn (0,6%) i keisersnitt-gruppen
fødselsskader (1 ryggmargsskade, 1 skallebasisfraktur, 1 rørknokkelfraktur, 2
plexusskader og en betydelig skade på genitalia) og 14 (1,4%) i vaginalfødsel-gruppen
(2 hjerneblødninger, 6 frakturer, 5 plexusskader, 2 genitalskader). I sistnevnte gruppe
hadde 3% Apgar < 7 ved 5 minutter og 0,7% neonatale kramper mot 0,8% og 0,1% i
keisersnittgruppen.
Det er ikke problematisk at TBT-studien sammenligner etter ”intention to treat” i stedet
for hva som rent faktisk ble gjort (kap. 4.2.2). Det er i overensstemmelse med moderne
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statistisk behandling av randomiserte studier. Det problematiske etter vår oppfatning
ligger i at man analyserer ”crude death rate” (eller nesten, dødelige medfødte
misdannelser utelates) i stedet for ”adjusted death rate”. Det vil si man ser på alle
dødsfall, uavhengig av om dødsfallet er relatert til det man vil undersøke,
forløsningsmetoden, i stedet for å innsnevre til dødsfall pga. vanskelig forløsning.
Dermed inkluderes dødsfall der problemet (fødsel ved 38 versus 41 uker eller død før
fødsel eller etter fødsel av annen grunn enn forløsningen) er like aktuelt ved hode- som
ved seteleie.

7.3 Ekstern validitet av Term Breech Trial
Det er et sentralt spørsmål i vurderingen av TBT hvorvidt studien har ekstern validitet
(overføringsverdi) for norsk obstetrisk praksis. Vil systematisk bruk av keisersnitt som
forløsningsmetode for fostre i seteleie ved termin også i Norge, gi færre komplikasjoner
enn en praksis der vaginalfødsel tillates under bestemte forutsetninger?
Overføringsverdien av konklusjonene i en undersøkelse fra en populasjon til en annen
forutsetter en viss grad av likhet mellom populasjonen. Kravene til ”likhet” må vurderes
i hvert enkelt tilfelle. Forløsning av et seteleie er en komplisert prosess der en rekke
variable vil påvirke utfallet. Dette gjelder blant annet den perinatale dødelighet i den
aktuelle populasjon, seleksjon av de gravide til vaginal fødsel, overvåkningen under
fødselen, erfaringen og de praktiske ferdigheter hos fødselshjelperen og kvaliteten på
nyfødtmedisinske tjenester.
TBT er en multisenter studie der betydelige ulikheter i obstetrisk og perinatal-medisinsk
standard mellom de ulike avdelingene er tilstede. Betydningen av dette illustreres ved at
den perinatale dødelighet i det aktuelle land påvirket gevinsten av keisersnitt i TBT.
Interaksjonen mellom behandlingsgruppe og rapportert nasjonal perinatal dødelighet for
kombinert utkomme av perinatal dødelighet, neonatal dødelighet eller alvorlig neonatal
sykelighet var i TBT signifikant. Effekten av keisersnitt var bedre i land med lav
perinatal dødelighet. Lav perinatal dødelighet defineres i studien som ≤ 20/1000. Til
sammenligning var den perinatale dødeligheten i 1998 i Norge 5,8/1000. Vi må tilbake
til 1969 for å finne en perinatal dødelighet i Norge > 20/1000.
Kravene til- og utvelgelsen av gravide for vaginal setefødsel har vært vel definerte i
norsk fødselshjelp (se vedlegg 11.5). Siden midten av 1980-årene har
ultralydundersøkelse før 20 uker bidratt til en sikrere terminbestemmelse og
serieundersøkelser til vekst- og vektbestemmelser. Pelvimetri for vurdering av
bekkenstørrelse og ultralydvurdering for å sikre at de største og de minste barna i
seteleie kommer til verden ved keisersnitt, har vært standard ved alle norske
fødeavdelinger i mange år. Kontinuerlig CTG-overvåking, god tilgang til
epiduralanestesi og kompetent pediatrisk eller anestesiologisk service har også vært
forutsetninger for vaginal setefødsel. Dessuten har vi i Norge tradisjon for å vektlegge
tekniske ferdigheter ved seteforløsning. Tilgangen til erfaren obstetriker, CTG og
epidural er i Norge en helt annen enn i Hannahstudien (kap.7.2). Ved to av dødsfallene
opplyses det at fosterlyden forsvant før man rakk å gjøre keisersnitt, noe som kan tyde
på at de ikke hadde kontinuerlig overvåking av hjertelyden. Hannah begrunner det
manglende krav til kontinuerlig CTG med at ”We did not request that all women
undergoing labour with a breech have continuous electronic fetal heart-rate monitoring
since we were unaware of evidence to support this” (107). I studien hadde 34,0%
kontinuerlig monitorering. En av grunnene til den kontinuerlige CTG-overvåkingen som
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en del av norsk praksis er begrunnet i den økte fare for navlesnorsfremfall og
navlesnorskompresjon ved seteleie. Tydet riktig er kontinuerlig CTG en garanti mot at
”hjertelyden forsvinner plutselig” for andre tilstander enn placentaløsning.
Kvaliteten på fødselshjelp gjelder både fødselen og utvelgelsen til vaginal fødsel. Flere
synes det var interessant å se nærmere på overføringsverdien av undersøkelsen til
moderne sykehus i et lav-perinataldødelighets-land. I en sterkt polemisk artikkel har
Keirse hevdet at ”Most experienced obstetricians know that a selection for vaginal
breech birth that is so poor as to miss diagnoses of anencephaly, fetal death, and twin
pregnancy as well as a large proportion of low birthweight babies is not likely to be free
of disasters” (93). Keirse har pekt på at mange av de døde barna hadde lav fødselsvekt,
og seks av de 16 veide 2500 g eller mindre. Heller ikke i norsk praksis er det noe krav at
barn mellom 2000 g og 2500 g skal komme til verden ved keisersnitt (vedlegg 11.5).
I det norske regionssykehusmaterialet 1990-2000 (kap 6.3) veide imidlertid mindre enn
1% under 2500 g, nærmere undersøkelse av barna i denne vektgruppen ga tilleggsindikasjon for keisersnitt. Dette står i kontrast til at en tredjedel av de døde barna i
TBT-studien var i denne vektgruppen. Fostre med tilveksthemning og seteleie vil i
alminnelighet ikke fødes vaginalt i Norge.
Erja Halmesmäki pekte i en kommentar i Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica på to av de grunnleggende forskjeller som gjør at den eksterne validitet for
de nordiske land er problematisk (108): ”.. in a significant number of the cases, the real
evaluation of the suitability of the patient for vaginal delivery was done on a basis which
differs significantly from that used in Scandinavian countries, and they were born in
circumstances not common in western delivery units.” Seleksjonen var annerledes, og
rammen rundt forløsningen forskjellig.
Etter at litteraturinnsamlingen er avsluttet er det kommet ytterligere to viktige innlegg i
diskusjonen. I septembernummeret av BJOG: an International Journal of Obstetrics and
Gynaecology (tidligere ’British Journal of Obstetrics and Gynaecology’) konkluderer
Roosmalen og Rosendaal fra Leiden med at det vil være i morens og barnets interesse
med planlagt vaginal fødsel for setebarn til termin, så fremt terskelen for å gå videre
med keisersnitt er lav (109). Deres argumentasjon går i samme retning som den
ekspertgruppen formulerer i denne rapporten. Redaktøren av dette tidsskriftet stiller i
oktobernummeret spørsmålet om hvorfor det er så mange randomiserte undersøkelser i
generell medisin og så få i kirurgi (110). Et av problemene ligger, etter Grants oppfatning, i at en av variablene - operasjonen - i så høy grad avhenger av operatørens
ferdigheter. Det er ikke som å gi en medisin. Dette gjelder også i høyeste grad når en
sammenligner forløsningsteknikker.

7.4. Nyere norske data om setefødsel
På grunn av tvil om den eksterne validiteten av TBT, ønsket ekspertgruppen å samle inn
nyere norske data (kap. 6.3). I perioden 1981-98 var det 27433 setefødsler til termin i
Norge; 1524 per år (2,9% av alle fødsler). I perinatalperioden døde 169 (0,59%) av
barna (kap. 6.3.1). Gjennomgang av journalene viste at den perinatale dødeligheten var
0,31% etter at det, som i TBT, var korrigert for barn som døde med misdannelser. Hvis
man i tillegg korrigerte for barn som døde før fødselen, der døden ikke kan tilskrives
fødselsmåten, var den perinatale dødelighet 0,09% (24 barn). Tre eller fire av disse døde
som direkte følge av en vanskelig vaginal fødsel. Vi finner altså at dødeligheten ved
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setefødsler til termin (0,09%) er langt lavere i Norge enn det som ble funnet i TBT der
den ved keisersnitt var 0,3% og ved vaginal fødsel 1,3%.
TBT- studien fant alvorlig sykelighet hos 1,3% av barna i keisersnittsgruppen og 3,7%
blant dem som ble født vaginalt. Sykelighet som ikke nødvendigvis gir varig skade hos
barnet, er inkludert. Medisinsk fødselsregister gir ikke tilstrekkelige opplysninger om
sykelighet slik det er definert i TBT. Vi har derfor innhentet data fra tre avdelinger,
universitetssykehusene Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Tromsø og
Rikshospitalet.
En studie fra Haukeland sykehus i perioden 1984-92, fant blant 1212 setefødsler til
termin, tre frakturer og ingen plexusskader i gruppen som fødte vaginalt. Ett barn døde i
vaginalgruppen på grunn av neonatal alloimmun trombocytopeni, en tilstand som ikke
kunne diagnostiseres før fødsel. I arbeidet ble det konkludert med at ingen barn døde
eller fikk langtidsskader som følge av komplikasjoner ved vaginal setefødsel (91).
Siden dette arbeidet var mer enn 10 år gammelt, ønsket ekspertgruppen å skaffe til veie
nyere norsk data. Resultatene fra setefødsels-seriene ved Rikshospitalet og Regionsykehuset i Tromsø i 1990-2000 var i god overensstemmelse med de som ble funnet i
Haukeland-studien.
Resultater fra den nylig publiserte undersøkelsen fra Sentralsykehuset i Rogaland
(n=448) (92) synes ikke å skille seg vesentlig fra landet for øvrig når det gjelder
dødelighet i tilslutning til fødselen og tidlig nyfødtperiode. Kvinneklinikken i Stavanger
skiller seg fra de fleste andre norske fødeavdelinger ved en lavere keisersnittfrekvens.
En slik ”restriktiv” bruk av keisersnitt har også vært praktisert for seteleier, hyppigheten
var for seteleie til termin 35%. Dette er betydelig lavere enn de 55-60% som gjelder
resten av landet. Seleksjonskriterier for vaginal seteforløsning er generelt den samme
ved fødeavdelingene i Norge, praksisen er strengere i Stavanger. Der aksepteres vaginal
setefødsel opptil en estimert fødselsvekt på 4500g (vedlegg 11.5). De fleste avdelinger
har en grense på 4000g. Ved Sentralsjukehuset i Rogaland utføres ekstraksjon på sete
som ikke tillates ved de fleste andre avdelinger i Norge.
Siden vi ikke har landsbaserte data for perinatal og neonatal sykelighet, kan man ikke se
bort fra at det i Norge er en økt sykelighet ved vaginale setefødsler. Det er imidlertid
uklart hvor stor økningen i denne eventuelle sykeligheten er både i relative og absolutte
tall. Et grunnleggende spørsmålet blir da om den (absolutt og relativ) risiko man ville
kunne finne er ”akseptabel”. Det er med andre ord en grunnleggende problemstilling i
diskusjonen om forløsning av seteleier om risikoen i Norge er akseptabel eller ikke.
Risikoen ved vaginal fødsel er langt lavere her enn den man fant ved keisersnitt i TBT.
Er det det samme som at vi har en akseptabel risiko i Norge? Det er ikke gitt at økt bruk
av keisersnitt i Norge vil gi reduksjonen i risiko av samme størrelsesorden som i TBT
(kap 7.3).
Den upubliserte studien fra Tromsø og Rikshospitalet var, i motsetning til TBT-studien,
ikke en prospektiv, randomisert undersøkelse, men en retrospektiv pasientserie. Det er
derfor interessant å merke seg at det i den norske studien var betydelig bedre samsvar
mellom planlagt og gjennomført fødselsform (tab 7.1). Det sier antagelig noe om hvor
raskt beslutninger kunne implementeres, også i akutte og halvakutte situasjoner i norske
sykehus.
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Tabell 7.1 Overensstemmelse mellom planlagt og gjennomført fødemåte, TBT og
Tromsø/Rikshospital studien

7.5. Kan vi gjennomføre en norsk/nordisk multisenterstudie?
Er det ønskelig og mulig å gjennomføre en studie i Norge eller Norden tilsvarende TBT
studien? En rekke momenter hører til en slik diskusjon, men spørsmålet om studiens
eksterne validitet og den nødvendig utvalgsstørrelse i en nordisk/norsk studie står
sentralt.
Det inngår ingen norske fødende i Hannahstudien. Antallet fødende fra Norden er
beskjedent; i løpet av ett år ble 23 finske og en dansk fødende rekruttert. Den perinatale
dødelighet i de nordiske land ligger langt under den tilsvarende i de land som i Hannahstudien karakteriseres som ”land med lav PNM”. Det betyr at det kan reises tvil om den
eksterne validiteten, og det er medvirkende til at Norsk gynekologisk forening høsten
2000 ønsket å se på muligheten for å gjennomføre en tilsvarende studie i våre
nærområder. En annen grunn kan være at man generelt gjerne vil etterprøve funn i en
studie i nye studier.
I Hannah-studien beregnet man etter en risiko for uønskete hendelser i vaginal gruppen
med 0,8% og 0,1% i keisersnitt-gruppen. I en norsk/nordisk studie er det rimelig å
beregne etter henholdsvis en risiko på 0,25% og 0,1%. Dette gir en utvalgsstørrelse på
over 10000 i hver gruppe. Ekspertgruppen kan derfor ikke se at det vil være mulig å
gjennomføre en tilsvarende studie i våre nærområder. For beregninger og diskusjon, se
vedlegg 11.6.

7.6.

Andre konsekvenser

Sykelighet hos mor
En eventuell positiv effekt på perinatale dødelighet og sykelighet må veies mot uheldige
følger av keisersnitt for fremtidige svangerskap og mors generelle helse. Kvinner som er
forløst med keisersnitt har økt risiko for morkakekomplikasjoner (placenta accreta og
previa), livmor som sprekker (ruptura uteri), økt risiko for keisersnitt ved senere
svangerskap, økt risiko for komplikasjoner ved senere keisersnitt og andre abdominale
operasjoner.
Ekspertgruppen vil imidlertid understreke at det neppe er stor forskjell i
fødselskomplikasjoner ved planlagt keisersnitt og vaginal fødsel. Det må også pekes på
at ved planlagte keisersnitt vil den høyere forekomsten av komplikasjoner ved akutt
keisersnitt unngås.
Fødselshjelperens kompetanse til å forløse seteleier vaginalt
Ved å benytte planlagt keisersnitt ved alle seteleier vil utvilsomt kompetansen til å
forløse kvinner med foster i seteleie reduseres. De kvinner som uunngåelig vil komme
til å føde sitt barn i seteleie, vil måtte forvente mindre kompetent hjelp. Det gjelder de
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20% av kvinner med barn i seteleie som kommer inn til fødsel uten at seteleiet er erkjent
og der fødselen er kommet så langt at keisersnitt ikke kan utføres. Det gjelder også de
kvinner som har vurdert risikoen ved vaginal fødsel av barn i seteleie som så lav at de
velger vaginal fødsel. Det er grunn til å tro de vil utgjøre minimum 10-15 % av gravide
med fostre i seteleie. En tredje gruppe er gravide med tvillinger der tvilling nr 2 fødes
med sete som ledende del (selv om tvilling nr 2 i utgangspunktet skulle ligge med hodet
ned vil det kunne ende med seteleie i løpet av fødselen). Det finnes dessuten en mindre
gruppe kvinner der forløsning med keisersnitt betyr en klart høyere risiko enn vaginal
fødsel.
Den reduserte erfaring disse kvinnene møter, må tas med i vurderingen av den samlede
effekten av å innføre bruk av planlagt keisersnitt.
Ytre vending av foster i seteleie
Ved å tilby ytre vending vil forekomsten av barn som fødes i seteleie kunne reduseres.
Det er imidlertid umulig å si om en slik praksis vil kunne bidra til å redusere sykelighet
og dødelighet knyttet til vaginale setefødsler i Norge. Etter ekspertgruppens vurdering er
denne effekten liten. Likevel vil det være et alternativ for den enkelte kvinne som ønsker
å føde vaginalt, men ikke med et barn i setepresentasjon. En liten reduksjon i antall
keisersnitt vil følge ved bruk av ytre vending. Norsk praksis når det gjelder vending ved
seteleie, er svært dårlig dokumentert.
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8. Vitenskapelig sammendrag
Bakgrunn: Hva som er beste forløsningsmåte ved fødsel av barn i seteleie til termin
(37-42 uker), har vært diskutert i en årrekke. I år 2000 ble den store multisenterstudien
Term Breech Trial (TBT) publisert i tidsskriftet The Lancet. Studien konkluderte med at
planlagt keisersnitt ga bedre resultat for foster/barn enn planlagt vaginal fødsel. Dens
resultater og konklusjoner har dominert den internasjonale diskusjon om setefødsler de
siste to år. Også i Norge kan den få store konsekvenser for obstetrisk praksis. På hele 90tallet ble mer enn 40% av alle barn i seteleie født vaginalt i Norge.
Formål: Formålet med denne rapporten har vært å vurdere all relevant litteratur om
forløsningsmetode for setefødsler ved termin. Ekspertgruppen skulle også vurdere
vending. Norsk praksis ved setefødsler skulle presenteres. Informasjon om langtidseffekt
på sykelighet og dødelighet for både mor og barn var relevant.
Søkestrategi: Det ble søkt i databasene Medline, Embase, Cinahl, MiDirs, Cochrane
Controlled Clinical Database, Cochrane Database of Systematic Reviews, Database of
Abstracts and Reviews of Effectiveness, NHS Centre for Reviews and Dissemination.
Utvalgskriterier: I tillegg til randomiserte kontrollerte studier (RCT) ble meta-analyser,
kontrollerte studier, kasus-kontroll studier og pasientserier inkludert. Litteraturen skulle
omhandle setefødsler til termin (37-42 uker) eller der fødselsvekt var over 2500 g.
Litteraturen skulle være fra 1980 eller senere og være på engelsk, tysk, fransk eller
skandinavisk språk. I alt 1210 abstrakter ble vurdert. Tvillinger ble ekskludert.
Datainnsamling og analyse: Abstrakt om setefødsler ble vurdert uavhengig av to
lesepar. Ett lesepar vurderte abstrakt om vending. Informasjon om dødelighet ble gitt av
Medisinsk fødselsregister. Upublisert informasjon om sykelighet ble innhentet fra to
universitetssykehus i tillegg til to publiserte studier. Det ble gjort en henvendelse om
ytterligere informasjon til sekretariatet for TBT.
Hovedresultater: Det finnes bare tre randomiserte studier om forløsningsmåtens
betydning. To eldre, små studier viste at vaginal forløsning var forsvarlig. TBT fant en
signifikant lavere risiko for perinatal/neonatal dødelighet (dødelige medfødte
misdannelser unntatt) for planlagt keisersnitt (0,3%) versus planlagt vaginal forløsning
(1,3%); relativ risiko 0,23 (95% KI: 0,07-0,81).
Det har vært rettet kritikk mot selve studien bl.a. fordi så mange av de alvorlige
komplikasjonene hos barna ikke var knyttet til selve forløsningen, som studien hadde
som mål å undersøke.
En rekke pasientserier, kasus-kontroll studier, kohort- og registerstudier har en
studiedesign som gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner om forløsningsmåtens
betydning. Flere studier angir økt perinatal død og sykelighet ved vaginal fødsel, men
det må påpekes at dette ikke nødvendigvis relateres til fødselen i seg selv.Ved vaginal
fødsel sees ofte økt hyppighet av dødelige misdannelser hos fosteret, intrauterin død og
infeksjon, og lav fostervekt. De fleste studier konkluderer med at vaginal setefødsel er
trygt, forutsatt god seleksjon og nøye overvåking under fødselen.
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I perioden 1981-98 var det i Norge 27433 enkeltfødsler i seteleie med fødselsvekt over
2500 g. Etthundreogseksti barn døde perinatalt (0,59%). Hvis man korrigerer for
dødelige medfødte misdannelser (n=77) og død før innkomst i sykehus (n=60), blir den
korrigerte perinatale dødelighet 0,09%. Blant de 27433 setefødslene kunne bare tre eller
fire dødsfall relateres til en komplisert vaginal fødsel.
Fra 1970 til 1988 økte bruk av keisersnitt ved seteleie i Norge fra 3% til 61%, for så å
falle noe. På hele 90-tallet ble mer enn 40% av alle barn i seteleie født vaginalt, mens
mange land har hatt en keisersnittfrekvens på 80-90%. Perinatal død i Norge og
sykelighet vurdert ved data fra fire sykehus, var klart lavere enn i TBT-studien.
Ved å tilby ytre vending kan forekomst av barn som fødes i seteleie reduseres. Det er
ikke mulig ut fra de resultater som foreligger å anslå hva et rutinetilbud om ytre vending
vil bety for forekomst av seteleie i Norge. Det er ikke vist at ytre vending av fostre i
seteleie har noen signifikant effekt på perinatal dødelighet. Komplikasjoner ved
vendingsforsøk er bortsett fra umiddelbare komplikasjoner, dårlig dokumentert. Norsk
praksis når det gjelder bruk av ytre vending, er dårlig dokumentert.
Det har vært vurdert om en randomisert studie som TBT er mulig å gjennomføre i Norge
eller Norden. Ekspertgruppen mener at dette ikke er mulig, ettersom perinatal dødelighet
og sykelighet er lav i disse landene. Dermed ville antall deltagere som må inkluderes i
en slik studie bli så høyt at den ikke blir gjennomførbar.
Ekspertgruppens konklusjoner: Vaginal setefødsel til termin kan fortsatt tilrås
forutsatt en god seleksjonprosess, nøye fødselsovervåking og tilstedeværelse av
kvalifisert fødselshjelper.
Den eksterne validitet av resultatene fra TBT til norsk praksis er usikker da den
perinatale dødelighet er lavere i Norge enn den som ble oppnådd selv i den gruppen i
TBT som ble forløst med keisersnitt. Flere sentre og land som deltok i TBT- studien, har
en annen svangerskapsomsorg, fødselsovervåking, forløsningsteknikk og pediatrisk
service enn Norge.
Resultater fra norske sykehus (to publiserte rapporter og to upubliserte) bekrefter lav
risiko for komplikasjoner ved vaginal forløsning ved disse sykehusene.
Det synes ikke mulig å gjennomføre en tilsvarende studie som TBT i Norge eller
Norden. Grunnen er at antallet deltakere i en slik studie ville bli for høyt til å kunne
gjennomføre den.Ytre vending kan redusere antall setefødsler, men det er ikke vist å ha
effekt på perinatal dødelighet. Norsk praksis med ytre vending er dårlig dokumentert.
Det anbefales at det opprettes et nasjonalt seteregister der resultater for barn og mor
fortløpende registreres og evalueres.
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9. English scientific summary
Background: There has been no general consensus whether planned caesarean
section is better than planned vaginal birth for the fetus that presents as a breech at
term (37-42 weeks). In october 2000 the randomised multicentre Term Breech Trial
(TBT) was published in The Lancet. The study concluded that elective caesarean
section gave better results for the fetus/child than elective vaginal delivery. Its results
and conclusions have dominated the international discussion on breech births for the
last two years. The results could influence Norwegian practice. During the nineties,
Norway had a vaginal delivery rate of approximately 40 %.
Objectives: The objective of this review was to present current knowledge on the
method of delivery for breech birth at term. The review group should also assess
external cephalic version. Norwegian practice with breech birth should be presented.
Information on long term effects on morbidity and mortality for both child and mother
was of relevance.
Search strategy: Relevant databases that were searched were Medline, Embase,
Cinahl, MiDirs, Cochrane Controlled Clinical Database, Cochrane Database of
Systematic Reviews, Database of Abstracts and Reviews of Effectiveness, NHS
centre for Reviews and Dissemination.
Selection criteria: In addition to randomised controlled trials (RCT), meta-analyses,
controlled studies, case-controlled studies, and patient series were included. The
literature should be of term breech (37-42 weeks) or with birth weight over 2500 g.
The literature should be published after 1980 and be in English, French, German or
the Scandinavian languages. A total of 1210 abstracts have been evaluated. Twins
were excluded.
Data collection and analysis: Abstracts on breech birth delivery were reviewed
independently by two pairs of reviewers. One pair evaluated abstracts and literature
on external cephalic version. Information on mortality in Norway was obtained from
the Medical Birth Registry of Norway. Unpublished information on morbidity in
Norway was assembled from two Norwegian university hospitals in addition to two
published studies. Information about the Term Breech Trial has been given on request
from the TBT secretariat.
Main results: Three RCTs were identified. Two smaller studies from the early 1980s
showed that vaginal delivery was advisable, while TBT found that elective caesarean
section was best. In TBT a significant lower risk of perinatal/neonatal mortality
(excluding lethal congenital anomalies) was found for caesarean section (0,3%)
versus vaginal delivery (1,3%); relative risk 0,23 (95% CI: 0,07-0,81).
The study has been criticized, mainly because so many of the serious infant
complications were not related to the method of delivery itself, which was the aim of
the study.
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A number of controlled studies, case-controlled studies and patient series have a
design that makes it difficult to draw conclusions on the importance of the method of
delivery. Many of these studies indicate increased perinatal death and morbidity by
vaginal delivery. These results may not be related to the method of delivery.Vaginal
delivery was found to be associated with an increased prevalence of lethal disorders
of the fetuses, intrauterine death and infection, and fetuses small for gestational age.
Most of the studies conclude that vaginal delivery is safe, given a good selection of
patients and careful management during labour.
In the period 1981-98 there were 27433 single breech births with birth weight over
2500 g in Norway. One hundred and sixty children died perinatally. The crude
perinatal mortality was 0,59% and the adjusted perinatal mortality rate 0,09 %
(adjusted for lethal disorders and stillbirths). Among the 27433 deliveries only three
to four deaths could be related to a complicated vaginal delivery.
From 1970 to 1988 the caesarean section rate for breech birth rose in Norway from
3% to 61%, for then to be slightly reduced. Through the nineties about 40% of breech
births have been born by the vaginal route whilst many other countries have a
caesarean section rate of 80-90%. Perinatal mortality in Norway and morbidity from
four Norwegian hospitals were lower than in the TBT.
External cephalic version reduces the number of breech births, but is not shown to
affect perinatal mortality. It is not possible from current evidence to estimate the
effect of the introduction of external cephalic version as a routine in Norway.
Complications due to an attempt of external version are poorly documented except for
immediate complications. Norwegian practice is poorly documented.
To perform a Norwegian or Nordic study as the TBT has been evaluated. The expert
group does not find it feasible due to the low perinatal mortality and morbidity in
these countries. The required study population would be so large as to make the study
impossible to be carried out.
Reviewers’ conclusions: Vaginal delivery for term breech birth is advisable in
suitable cases after a careful selection process, strict fetal monitoring, and presence of
experienced obstetric staff.
The external validity of the results of the TBT to Norwegian practice is questionable,
Many of the centres and countries participating in the study have a different antenatal
care, birth surveillance, delivery experience and paediatric service than in Norway.
The data presented from four Norwegian hospitals (two published reports and two
unpublished) confirms a low risk of complications by vaginal delivery in these hospitals.
It has not been found feasible to conduct a similar study as the TBT in Norway or the
Nordic countries. As the perinatal mortality and morbidity is low in these countries
this would require a very large study population. External cephalic version may
reduce the frequency of breech births, but is not shown to affect perinatal mortality.
The Norwegian practice with external cephalic version is poorly documented.
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The expert group recommends the establishment of a national breech birth registry for
continuous surveillance of delivery practice and results.
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Studie

Tre måneders oppfølging av
multisenterstudie, Term Breech
Trial, av 121 sentre i 26 land som
inkluderte 2088 kvinner. 1596 av
1940 kvinner fra 110 sentre
svarte på spørreskjema.

Multisenterstudie, Term Breech
Trial, av 121 sentre i 26 land som
inkluderte 2088 kvinner. Mor og
barn fulgt seks uker etter fødsel.
Norge var ikke med i studien.
Av 1041 til planlagt keisersnitt,
fødte 941 (90,4%)
ved keisersnitt.
Av 1042 til planlagt vaginal
fødsel, fødte 591 (56,7%) ved
vaginal forløsning.

Inklusjonskriterier

11.1.1 A Randomiserte studier

11.1 Evidenstabeller

11. Vedlegg

Hovedresultat:
Det er ikke signifikant forskjell
mellom gruppene mht. alvorlige
komplikasjoner for mor: 3,9% mot
3.2%: RR=1,24 (0,79-1,95).
For flere resultater se norsk
oversettelse vedlegg 11.4.

Hovedresultat:
Alvorlig neonatal morbiditet: RR=
0,36 (0,19-0,65) ved
elektivt keisersnitt versus vaginal
forløsning.
For flere resultater se norsk
oversettelse vedlegg 11.4.

Hovedresultat:
Perinatal mortalitet og
neonatal mortalitet: RR= 0,23
(0,07-0,81) elektivt keisersnitt
versus planlagt vaginal
forløsning.
For flere resultater se norsk
oversettelse vedlegg11.4.

Planlagt keisersnitt gir lavere risiko
for inkontinens enn vaginal
forløsning.
Faktorer som ble vurdert var amming,
barnets helse, stell av barnet,
tilvenning til morsrollen, seksuelle
relasjoner, forhold til
ektemann/partner, smerte, inkontinens
for urin og tarm, depresjon, holdning
til fødsel og deltagelse i studien. Flere
kvinner med planlagt keisersnitt hadde
smerter utenpå og dypt i abdomen.
Kvinner med vaginal forløsning hadde
smerter i genial og anus område.

Mortalitet og morbiditet

Morbiditet

Resultat for mor

Perinatal og neonatal
mortalitet

Resultat for barn

Evidensnivå: 1++

Selv om det er usikkerheter, så er det
rimelig å anbefale planlagt keisersnitt
til de som har høy risiko for akutt
keisersnitt når vaginal forløsning er
planlagt.
Studien gir viktig informasjon om
sykelighet etter fødsel ved keisersnitt
og vaginal forløsning.

Evidensnivå: 1++

Planlagt keisersnitt er bedre enn
vaginal forløsning ved setefødsel.
Alvorlige komplikasjoner for mor er
lik i begge grupper.
Viktig studie som er meget godt
beskrevet.

Konklusjon
Evidensnivå
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Viktigste årsak til at vaginal
forløsning ble omgjort til akutt
keisersnitt var pelvimetri.

To av tre neonatale dødsfall var
på grunn av misdannelser.

Randomisert studie fra USA om
fostre i flektert (nonfrank)
seteleie med 31 vaginal fødsler,
39 akutte keisersnitt, 31 elektive
keisersnitt og 4 som var planlagte
keisersnitt, men ble forløst
vaginalt.

Gimovsky ML et al.
Randomized
management of the
nonfrank breech
presentation at term:
A preliminary report.
1980 (27).

Luterkort M.
Umbilical cord acidbase state and Apgar
score in term breech
neonates.
1987 (22)

1. forfatter et al.
Tittel, år og
referanse nr.
Krebs L et al.
Breech delivery at
term in Denmark,
1982-92: a
population-based
case-control study.
1999 (1)

Studie

Data fra det danske
fødselsregister 1982-92 vedr.
19476 enkeltfødte barn i seteleie
ved termin, misdannelser
ekskludert. Journalene til alle
(n=218) barn med Apgar score
<7 ved 5 min. inkl. alle som døde
under fødsel og i nyfødtperioden
ble gjennomlest, og data
sammenliknet med 412
kontroller.
Studie fra Malmø i perioden
1982-83 som sammenligner
setefødsler med hodeleiefødsler.
Av 198 setefødsler ble 35 preterm
fødsler og 14 akutte keisersnitt
ekskludert.

Inklusjonskriterier

0

Estimert til ca. 1.2 /00 ved
planlagt vaginal forløsning, 0
ved planlagt keisersnitt

Perinatal og neonatal
mortalitet

Resultat for barn

Apgar 5 min lik i begge grupper,
ikke forskjell pH i navlestrengsblod.

Økt forekomst av lav Apgar score.
Langtidssykelighet ikke undersøkt.

Morbiditet

11.1.1. B Kohorte- (nasjonale registre) og kasus-kontroll studier

To av 60 barn som ble født
vaginalt, fikk fødselstraume.

0 mortalitet. Studien er for liten
til å si noe om mortalitet.

Randomisert studie fra USA om
fostre i ekstendert (frank) seteleie
med 55 vaginal fødsler, 60 akutte
keisersnitt, 88 elektive keisersnitt
og 5 som var planlagte
keisersnitt, men ble forløst
vaginalt.

Collea JV et al.
The randomized
management of term
frank breech
presentation: A study
of 208 cases.
1980 (29)

Ikke undersøkt, men tas opp i
diskusjonen.

Mortalitet og morbiditet

Resultat for mor

Mors morbiditet pga. feber,
blodoverføring, sårinfeksjoner og
langt sykehusopphold var høyest ved
keisersnitt.

Ingen mødre døde. Postpartum
morbiditet ved 49% av keisersnitt mot
7% ved vaginal forløsning.

Evidensnivå: 2-

Viktig sammenlignende studie av
setefødsler med hodefødsler mht.
Apgar score og pH i navlestrengsblod.
I nøye valgte kasus er ikke vaginal
fødsel ved termin assosiert med økt
risiko for asfyksi.

Evidensnivå: 2+

Planlagt vaginalfødsel var assosiert
med 15-doblet økning i Apgar score
<7 ved 5 minutter. Lav Apgar score
var korrelert til varighet av
utdrivningstiden.

Konklusjon
Evidensnivå

Evidensnivå: 1+

En av tre randomiserte studier. Skiller
mellom elektive og akutte keisersnitt.
Med den protokollen de fulgte var
neonatal morbiditet ved vaginal
forløsning sammenlignbar med
keisersnitt.

Evidensnivå: 1+

En av tre randomiserte studier.
Ved nøye utvalgte setefødsler kan
vaginal forløsning tillates.
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Barn over 4000g forløst vaginalt
hadde høyere rate av lav Apgar
score.
Risiko for lav Apgar score økt for
vaginal fødsel versus elektivt
keisersnitt (OR=7,35); vaginal
fødsel versus akutt keisersnitt
(OR=1,80), akutt versus elektivt
keisersnitt (OR=4,08): alle
signifikante forskjeller.
Cerebral parese vs. alle barn:
Lav fødselsvekt: OR=4,2;
Liten for alderen:
OR=6,6;
Seteleie vs. hodeleie:
Lav fødselsvekt: OR=2,5;
Liten for alderen: OR=1,7.

Apgar score <7 ved 5 min var 69
(3.1%) ved vaginal fødsel, 21
(0.93%) ved elektivt keisersnitt, 28
(1.7%) ved akutt keisersnitt.

OR 2,5 for høyere dødelighet ved
vaginal forløsning enn ved elektivt
keisersnitt.

Høyere mortalitet blant barn
forløst vaginalt (12 døde, 0,37%
eller ved akutt keisersnitt 14
døde, 0,26% ) enn ved planlagt
keisersnitt 9 døde, 0,13%.
OR=2,93 p=0,014 planlagt
vaginal forløsning versus
elektivt keisersnitt.

Odds ratio ved vaginal
forløsning versus keisersnitt
= 1,2.

Det var 60 (0.92%) tilfeller av
perinatale dødsfall hvorav 36
hadde medfødte misdannelser og
18 var feilklassifisert. Av de
resterende seks var fire vaginalt
født hvorav to utenfor sykehus
og to ved keisersnitt.

OR 12,2 for fødselsskade ved
vaginal forløsning. Ved akutt
keisersnitt OR 4,1 for epileptiske
anfall. Barn ved både vaginal
forløsning og akutte keisersnitt
hadde økt risiko for lavt pH i
navlesnorsblod.

Registerstudie av setefødsler i
Danmark i perioden 1982-90.
Misdannelser er utelatt.

Barn med cerebral parese født i
perioden 1979-86 sammenlignet
med alle barn i det danske
fødselsregister med fødselsvekt
>2500g; alle fra Øst-Danmark
Cerebral parese: 18 av 345 i
seteleie. Alle barn: 8.076 av
233.344 i seteleie: OR=1,56 (ns)

Studie fra det svenske
fødselsregister.
I alt 6 542 barn ble født i seteleie
i perioden 1991-92; 2349 (35.9%)
vaginal fødsel,
1761 (26.9%) elektivt keisersnitt
og 2358 (35.9%) akutt keisersnitt.
Barn > 34 uker.

Studie fra det svenske
fødselsregister for perioden 198793. 15.818 barn i seteleie til
termin som ikke hadde medfødte
misdannelser og dødfødte barn
ble ekskludert.

Krebs L et al.
Breech at term –
mode of delivery? A
register-based study.
1995 (13)

Krebs L, et al.
The relation of breech
presentation at term to
cerebral palsy.
1999 (2)
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Lindqvist A et al.
Perinatal mortality
and route of delivery
in term breech
presentations.
1997 (10)

Roman J et al.
Pregnancy outcomes
by mode of delivery
among term breech
births. Swedish
experience 1987-93.
1998 (3)

Maternell morbiditet var høyest ved
akutt keisersnitt (2,8%), ved vaginal
forløsning (1,8%) og planlagt
keisersnitt (1,7%).

Evidensnivå: 2-

Keisersnitt er best ved seteleie til
termin.

Evidensnivå: 2+

Det var ingen økt dødelighet ved
vaginal fødsel. Intrapartum mortalitet
var lav blant vaginalt fødte.
Relevant diskusjon.

Evidensnivå: 2-

Risikoen for cerebral parese blant
setefødsler synes ikke å være relatert
til forløsningsmetode, men er mest
sannsynlig assossiert med barn som er
små for alderen.
Artikkelen er relatert til presentasjon
og ikke til forløsning. Det er allikevel
en viktig artikkel om
langtidskonsekvenser. Den har
imidlertid få kasus, men er ellers av
god data-kvalitet. Studien skiller ikke
mellom akutte og elektive keisersnitt.

Evidensnivå: 2-

Resultater ikke oppgitt for mor
Disse registerdata viser økt risiko for
barnet ved vaginal forløsning.
Validering av data nødvendig for å
kunne anbefale elektivt keisersnitt ved
setefødsel.
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Flere maternelle komplikasjoner i
seteleie-gruppen (5%) enn hodeleiegruppen (1,9%)

Ingen opplysninger

Fire barn døde under fødselen eller
i løpet av første uke i seteleiegruppen, men ingen i hodeleiegruppen

Apgar score <7 etter 1 min var
hyppigere hos seteleie
vaginalforløst (11%) sammenlignet
med kontrollgruppen i hodeleie
(1,8%) og seteleie selektert til
keisersnitt (1%).
Ingen forskjell i Apgar score < 7
etter 5min. Andelen av barn
overflyttet til neonatal avdeling
høyere hos vaginal fødte seteleie
(8,8%) mot (5%) i hodeleie.
Andelen med diagnosen asfyksi var
høyere hos vaginal fødte (2,5%)
mot (0%) ved hodeleie. Ikke påvist
alvorlige senfølger hos disse barn.

Planlagt vaginal forløsning for
448 seteleier og planlagt
keisersnitt for 127.
Neonatal morbiditet 3,6% versus
0%.
Frekvens av Apgar score <7 ved
5min økte: 4,2% versus 0,8%.
PH i navlestrengsblod <7,0:
4,4% versus 0%, overføring til
nyfødtintensiv: 15,8% versus
6,3%.
Tilsvarende for planlagt vaginal
fødsel ved hodeleie: neonatal
morbiditet 0,5%, Apgar score <7
ved 5min 0,2%, overføring til
nyfødtintensiv 8,1% og pH <7
1,5%.
Perinatal mortalitet 7 kasus
(0,6%) hvorav 6 hadde
misdannelser. Korrigert for
misdannelser 0,1%.
Det ene kasus døde av neonatal
alloimmun trombocytopeni.

Kasus-kontroll studie fra
Sentralsykehuset i Rogaland. I alt
575 kasus i seteleie og 582
kontroller i hodeleie inkludert.
Fødsler fra 1996-2001. Barn > 36
uker

Studie fra Bergen.
Seteleie til termin fra perioden
1984-1992. 1212 barn i seteleie
med matched kontrollgruppe i
hodeleie samt en kontrollgruppe
bestående av barn i seteleie
selektert til elektiv keisersnitt
forløsning.
52,7% vaginal forløst, 14,2%
intrapartum keisersnitt og 33,1%
selektert til elektiv keisersnitt.

Belfrage P et al.
The term breech
presentation. A
retrospective study
with regard to the
planned mode of
delivery.
2002 (92)

Albrechtsen S et al.
Evaluation of a
protocol for selecting
fetus in breech
presentation for
vaginal delivery or
cesarean section. 1997
(91)

Evidensnivå: 2+

Beskriver norske forhold
Anbefaler vaginal forløsning til termin
av barn i seteleie etter seleksjon og
med barnelege tilgjengelig.

Evidensnivå: 2+

Planlagt keisersnitt ved seteleie vil
signifikant redusere risikoen for
fosteret sammenlignet med vaginal
forløsning.
Lav keisersnitt frekvens: Keisersnitt
planlagt for 22% av seteleiene.
Viktige nye norske data.
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Vaginal forløsning assosiert med
høyere forekomst av lav umbilical
arterie pH og høyere frekvens av
opphold i neonatal intensivenhet.
Fem barn fikk mekaniske traumer

Ett barn døde på grunn av
alvorlig asfyksi.

Koo MR et al.
Perinatal outcome of
singleton term breech
deliveries.
1998 (8)

Ved fødselsvekt over 2.500g var
det ikke forskjell på neurologisk
morbiditet

Over 2.500g var det ingen
neonatale dødsfall.

Studie fra Ohio, USA, om
effekten av type forløsning på
utfall. 17.667 setefødsler
registrert i perioden 1976-82.
Etter protokoll informasjon om
34 faktorer registrert.
Eksklusjonskriterier var
antepartum dødsfall,
fotpresentasjon eller store
medfødte misdannelse. 243 seter
med fødselsvekt over 2.500g.
306 setefødsler ved et sykehus i
Amsterdam, Nederland; 170
vaginal forløsning, 64 akutte
keisersnitt, 72 elektive keisersnitt.
Strikt seleksjon; fødselsvekt
2500-4000 g, pelvimetri utført

Rosen MG.
The effect of delivery
route on outcome in
breech presentation.
1984 (26)

Selv etter strikt utvalg av pasienter er
vaginal forløsning assosiert med
høyere neonatal sykelighet
sammenlignet med elektivt keisersnitt.
Resultatene ansees for å være
pålitelige. En bra studie.

Resultatene analysert etter intention to
treat. Akutte keisersnitt er redegjort
for. Godt beskrevet studie.
Anbefaler ikke systematisk elektivt
keisersnitt ved setefødsler. Nøye
utvelgelse av fødende, og med erfarne
fødselshjelpere, anestesilege og
pediater tilstede er mer viktig enn
forløsningsmetode.
Fødselsvekt og modifisert Dubowitz
score forklarte forskjell i utfall ved
setefødsel.
Skiller ikke elektive og akutte
keisersnitt. Ikke gode
inklusjonskriterier. Høy keisersnitt
frekvens (78,6%).
Signifikant færre komplikasjoner ved
vaginal forløsning. Mors alder over 30
år og forhøyet BMI var assosiert med
økt risiko ved elektivt keisersnitt

Fem dødsfall pga misdannelser

Sammenligne neonatal mortalitet
og neonatal og maternal
morbiditet. Sveitsisk studie; 385
planlagt vaginal forløsning, 320
elektive keisersnitt.

Vaginal forløsning kan anbefales hvis
det er normal progresjon i fødselen og
pelvimetri er gjennomført.

Forfatterne oppgir en 3-12 ganger økt
maternell mortalitetsrate ved
keisersnitt enn ved vaginal forløsning
uten å oppgi eksakte tall.

Signifikant høyere pH i
navlestrengsblod ved keisersnitt
enn ved vaginal forløsning. Apgar
score
< 7 ved 1 min var 13,3% ved
vaginal forløsning og 14,4% ved
elektivt keisersnitt. Overføring til
intensivenhet var dobbel av de
forløst med keisersnitt (7,2%
versus 3,6%).
Ingen forskjell mellom gruppene.

Konklusjon
Evidensnivå = 3

Mortalitet og morbiditet

Resultat for mor
Morbiditet

Irion O et al.
Planned vaginal
delivery versus
elective caesarean
section: a study of 705
singleton term breech
presentations.
1998 (6)

Perinatal og neonatal
mortalitet

Resultat for barn

To barn forløst vaginalt døde;
begge med alvorlige
misdannelser.

Inklusjonskriterier

Kohorte på 370 barn fra Kiel fra
perioden 1984-87.

1. forfatter et al.
Tittel, år og
referanse nr.
Mecke H.
Delivery of breech
presentation infants at
term. An analysis of
304 breech-deliveries.
1989 (20)

Studie

11.1.1 C Pasientserier
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Vaginale fødsler: dårligst Apgar
score 1min og 5 min.
Neonatal sykelighet (brudd,
blødninger, nerveskader) høyest
ved vaginale fødsler

2 tilfeller av cerebral parese, begge
etter navlesnorsfremfall og akutt
keisersnitt

Ingen forskjell mellom vaginal
forløsning og keisersnitt

Ingen forskjell i peri- og
neonatal død vedr.
forløsningsmåte.

Ikke forskjell mht. neonatal
mortalitet.
Høyere perinatal mortalitet ved
vaginale fødsler. Dette skyldtes
barn død før fødselen hadde
begynt.

Mortalitet skyldes prematuritet,
infeksjon og medfødte
misdannelser

Israelsk studie:
førstegangsfødende pasienter
fordelt (blindet) på to avdelinger;
135 planlagt vaginal forløsning
og 129 planlagt elektivt
keisersnitt.

Studie av 546 barn i seteleie fra
Japan. (retrospektiv
journalgjennomlesing).
Ekskludert 12 barn med store
misdannelser. Av 534 barn ble
23% forløst ved keisersnitt. 27%
av de planlagte vaginale
forløsningene ble forløst ved
akutt keisersnitt.

Studie fra USA fra perioden
1976-77. 1.329 setefødsler med
fødselsvekt >2.500g.

Fransk studie fra Lille av 304
setefødsler i perioden 1991-95.

Leiberman JR et al.
Breech presentation
and caesarean section
in term nulliparous
women.
1995 (14)

Koike T et al.
The problem of
relating fetal outcome
with breech
presentation to mode
of delivery.
1996 (12)

Petitti DB et al.
Mortality in relation
to method of delivery
in breech infants.
1984 (25)

Dubois C et al.
Présentation du siège:
conduite à tenir ( à
propos de 304
observations)
1998 (7)

Lavere Apgar score - men ikke pH
- ved vaginal fødsel.
5 forbigående skader (brudd,
nerveskade) i gruppen av vaginalt
forløste.

Ingen forskjell mellom vaginal
forløsning versus keisersnitt m.h.t.
umbilical arterie pH eller Apgar
score 5 min.
Apgar 1 min. lavere i primipara
med keisersnitt.

Ingen forskjell mellom vaginal
forløsning versus keisersnitt

To sykehus I Belgia følger 260
setefødsler hvorav 189 med
fødsels vekt > 2500 g.
Skiller frank versus ikke-frank.

De Leeuw JP et al.
Indications for
caesarean section in
breech presentation.
1998 (5)

Ikke undersøkt.

Ikke undersøkt.

2- til 4-doblet sykelighet hos kvinner
forløst ved keisersnitt sammenliknet
med vaginal fødsel.

Optimale betingelser må være til stede
for vaginal forløsning. Ikke nødvendig
å utføre keisersnitt bare pga.
førstegangsfødende.
Forsøk på å lage retningslinjer ut fra
egne resultater.

Omhandler bare mortalitet. Skiller
ikke mellom akutte og elektive
keisersnitt. Rutinemessig keisersnitt
ved setefødsel er ikke nødvendig mht.
økt dødelighet

Sammenliknet både planlagt og
aktuell forløsningsmetode. Strengere
seleksjonskriterier og erfarne
fødselshjelpere er nødvendig for å
minimalisere risikoen for et dårlig
utfall.

Progresjon i fødselen var en viktig
faktor for valg av forløsningsmetode i
motsetning til flere klassiske
obstetriske faktorer man har antatt var
viktige. Lite materiale, men en bra
studie. Redegjør ikke for akutte versus
elektive keisersnitt.
Seleksjonskriterier er omtrent som i
Norge, men pelvimetri er ikke
inkludert her.
Sammenliknet både planlagt og reell
forløsningsmetode.
Tatt i betraktning de forskjellige typer
risiko for mor og barn, er keisersnitt
å foretrekke for førstegangsfødende.
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Engelsk studie fra The Royal
Berkshire Hospital, Reading.
Retrospektiv studie juli 1974 –
juni 1979 og prospektiv studie
juli 1979 – september 1980.
Elektivt KS – 262 (27%)
Akutt KS – 129 (14%)
Vaginal fødsel – 562 (59%)
Totalt – 953.
Barn >36 uker, vekt 2500-3500g
(opp til 4000 hvis stort bekken)
Keisersnitt hvis obstetriske
komplikasjoner før fødsel eller
hvis indikert ved pelvimetri.
Misdannelser antakelig
ekskludert.
Retrospektiv studie fra Tacoma,
Washington, USA.
Totalt 254 setefødsler hvorav 91
nonfrank og født ved keisersnitt.
Keisersnittrate var 67% (14 av
21) for barn med fødselsvekt
3600-4000g.

Fleming J et al.
Selective management
of breech presentation
in mature infants.
1983 (31)

Watson WJ et al.
Vaginal Delivery for
the Selected Frank
Breech Infant at
Term.
1984 (24)

Studie fra Tel Aviv, Israel. I alt
283 i gruppe A der vaginal
forløsning primært ble foretatt og
det ble 57 akutt keisersnitt. I
gruppe B var det 213 elektive
keisersnitt.
Norsk studie fra 1972-79 av 580
setefødsler. I perioden 1972-75
var det 8,1% keisersnitt og i
1976-79 var det 32,6%.

Daniel Y et al.
Outcome of 496 term
singleton breech
deliveries in a tertiary
center.
1998 (9)
Øian P et al.
Breech delivery. An
obstetrical analysis.
1988 (21)

Opphold i neonatal intensivenhet>4
dager var 13,6% ved vaginal
forløsning, 14,9% ved elektiv
keisersnitt, 12,4% ved akutt
keisersnitt dvs. ingen forskjell
mellom gruppene.
Infeksjonshyppighet var
19 (3%) ved vaginal forløsning, 23
(9%) ved elektivt keisersnitt, 17
(13%) ved akutt keisersnitt.

Apgar score <5 etter 1 og 5 min lik
i keisersnitt og vaginal gruppene

Tre perinatale dødsfall som ikke
var relatert til forløsningen, men
var alvorlige misdannelser.

Høyest frekvens av opphold i
neonatal intensivenhet (10.5%)
ved akutt keisersnitt.

Fem perinatale dødsfall.
Dødelighetsrate = 5.2/1 000
setefødsler. Av disse var 4
dødsfall forklart med inadekvat
omsorg under fødselen.
Sykelighet var lik i alle tre
grupper.
Akutt keisersnitt ga ikke økt
risiko for barnet, men økt
sykelighet for mor.

4,1% neonatal dødelighet.
Prediktorer var lav fødselsvekt,
mor har diabetes, medfødte
misdannelser og Apgar score 5
min < 7.

Ingen forskjell i dødelighet
mellom gruppene.

Det var ingen maternelle dødsfall.
Behov for blodoverføring var 11 (2%)
ved vaginal forløsning, 26 (10%) ved
elektiv keisersnitt, 25 (19%) ved akutt
keisersnitt.

Høyest frekvens av maternell feber
(17.5%) ved akutt keisersnitt.

Med de seleksjonskriterier som er
brukt, er vaginal fødsel trygt ved
setefødsel.

Litt gamle data.
Strengere kriterier enn norske forhold,
men resultatene er overførbare til
norske forhold
Ved seleksjon til forløsningsmetode
vil minst halvdelen kunne forløses
uten økt risiko vaginalt og dermed få
fordel av den lave maternelle
dødelighet og sykelighet forbundet
med vaginalforløsning. Ved akutt
keisersnitt fantes ikke noen økt risiko
for fosteret, selv om den maternelle
sykelighet var større.

Neonatal død ble ikke redusert ved økt
forekomst av keisersnitt.

Vaginal fødsel tillates hvis visse
kriterier er oppfylt.
To obstetrikere og en pediater var
tilstede ved alle fødslene.
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Gimovsky ML et al.
Neonatal Performance
of the Selected Term
Vaginal Breech
Delivery.
1980 (28)

Roumen FJME et al.
Safety of term vaginal
breech delivery.
1991 (18)

Herbst A et al.
Mode of delivery in
breech presentation at
term: Increased
neonatal morbidity
with vaginal delivery.
2001 (32)

Studie fra Sloane Hospital, New
York, USA. 1972-77.
130 var setefødsler etter protokoll
og 78 utenfor protokoll. Utenfor
protokoll var langt kommet
fødsel, valgt utenfor protokoll (!)
og andre indikasjoner.
Matchet kontrollgruppe av 130
spontane hodefødsler og 130
elektive keisersnitt. Selektert etter
fødselsvekt 2000-4000 g,
gestasjonsalder 36-42 uker,
adekvate bekkenmål, nøye
overvåking av
fødselsprogressjon.
Hyperekstensjon av hodet
ekskludert.

En retrospektiv studie fra Lund i
Sverige fra perioden 1988 – 2000
av 1050 setefødsler. 603 (57.4%)
født vaginalt, 96 (9.1%) akutt
keisersnitt og 327 (31.1%)
elektivt keisersnitt.
Barn >36 uker.
Pelvimetri utført.
Estimert fødselsvekt > 4000-4500
g, hyperekstensjon av hodet og
misdannelser ekskludert
Nederlandsk studie av 247
setefødsler og 109 kontroller.

Acidemi, Apgar score 5 min <7,
nevrologiske skader og opphold i
neonatal intensivenhet forekom
hyppigere blant vaginale fødsler.
Neomatal neurologisk sykelighet
forekom ved planlagt vaginal
fødsel i 3.4% og 0.3% ved planlagt
keisersnitt.

To barn med fødselstraumer ble
helt friske.

Neonatal sykelighet var 4/130
(3,1%) i protokollgruppen. Forløst
utenfor protokoll var 12/78 (15,3%)
og i de to kontrollgruppene 3/130
(2,3%) og 2/130 (1,5%).

2 neonatale dødsfall (1,9%).

To perinatale dødsfall. Et relatert
til forløsningmetode.

Perinatal dødelighet korrigert for
fatale kongenitale misdannelser
var 1 (0,5%) og forekom i
gruppen forløst utenfor
protokoll.

Det var ikke forskjell i maternelle
traumer mellom vaginalt forløste seteeller hodefødsler.

Ingen opplysninger

Protokollen ligner norske forhold.
Noe gamle data (fra 70-tallet).
38% av setene behandles utenfor
protokoll og har dårligere resultater.
De forklarer ikke denne seleksjon.
Utvalgte setefødsler kan forløses
vaginalt etter en nøye utarbeidet
protokoll.

I selekterte tilfeller er vaginal
forløsning en trygg prosedyre.
Ca. 80% av de som var planlagt for
vaginal setefødsel, fødte slik.
Kontrollene lite redegjort for.

Neonatal morbiditet kan bli redusert
ved planlagt keisersnitt ved setefødsel.
Den økte neonatale sykelighet kan
være assosiert med seteleie mer enn
med forløsningsmåten.

77

SMM 3/2003: Fødsel av barn i seteleie til termin

Langtidssykelighet uavhengig av
planlagt forløsningsmetode.
Vaginal / Elektivt keisersnitt:
Alvorlig handicap 13 (1,4%) /14
(2,9%).
Forsinket taleutvikling 44 (4,9%) /
28 (5,8%).
Forsinket vekst 8 (0,9%) / 4
(0,8%).
Forsinket generelt 13 (1,4%) / 13
(2,7%).
Store motoriske handicap 1(0,1%) /
3 (0,6%).

Neonatale dødsfall ekskludert.

For barn >2500g:
Vaginal versus keisersnitt
RR=4,4.
Forskjell i mortalitet var størst i
den første levetime.

Ved korrigering ikke høyere
mortalitet i setegruppen enn i
hodegruppen.
3 barn døde pga. alvorlige
misdannelser

1.645 barn fra Aberdeen,
Skottland, fulgt til skolestart (45år).
Misdannelser inkludert.
905 vaginalt forløste, 482
elektive keisersnitt.
Dødfødte og neonatale dødsfall
ekskludert.

Studie fra USA 1989-91 med
setefødsler av barn med
fødselsvekt > 500g. I alt 371.692
barn inkludert. hvorav 85,5%
forløst med keisersnitt og 73,8%
var elektive keisersnitt.

Alle enkeltfødsler >36 uker, i
Århus, Danmark, hvorav 173 er
setefødsler, 5.333 er i hodeleie og
13 i tverrleie. Keisersnittfrekvens 55%. 168 barn fulgt i to
år.

Lee K-S et al.
Relationship of
Cesarean Delivery to
Lower Birth WeightSpecfic Neonatal
Mortality in Singleton
Breech Infants in the
United States.
1998 (4)

Hvidman LE et al.
Fødsel med foster i
underkroppspræsentasion.
1989 (19)

To års oppfølging viste
utviklingsforstyrrelser hos 3
vaginalt og 5 abdominalt fødte;
herav 2 barn i keisersnitt-gruppen
med alvorlig CP uten at det var
tegn til intrauterin- eller neonatal
asfyksi.

Morbiditet

1. forfatter et al.
Tittel, år og
referanse nr.
Danielian PJ et al.
Long term outcome
by method of delivery
of fetuses in breech
presentation at term:
population based
follow-up.
1996 (11)

Resultat for barn
Perinatal og neonatal
mortalitet

Inklusjonskriterier

Studie

11.1.1 D Registerstudier (regionale registre)

Ikke undersøkt.

Mortalitet og morbiditet

Resultat for mor

SMM 3/2003: Fødsel av barn i seteleie til termin
Seleksjonskriteriet (fødselsvekt 2.400
– 3.800g) og klinisk bedømmelse
(ikke pelvimetri) fungerer.
Resultatene er akseptable og vaginal
setefødsel kan opprettholdes hvis en
velkvalifisert lege med erfaring i de
relevante håndgrep er tilstede.

Setefødsler forløst med keisersnitt
hadde lavere neonatal dødelighet for
alle vektgrupper sammenlignet med
vaginal forløsning.
Studien skiller primær vaginal mot
primær keisersnitt. Resultatene er fra
en heterogen befolkning.
Sosioøkonomiske faktorer er ikke
kontrollert for.

En av få artikler som tar for seg
langtidskonsekvenser.
Mangler beskrivelse av reell
fødemåte.
Etter seleksjon synes planlagt vaginal
fødsel med akutt keisersnitt om
nødvendig, å være trygt hva
langtidsmorbiditet angår.

Konklusjon
Evidensnivå = 3
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Thorpe-Beeston JG et
al.
Outcome of breech
delivery at term.
1992 (17)

Schutte MF et al.
Perinatal mortality in
breech presentations
as compared to vertex
presentations in
singleton pregnancies:
an analysis based
upon 57 819
computer-registered
pregnancies in The
Nederlands.
1985 (23)

Register-studie fra North West
Thames Regional Health
Authority, England, 1988-90.
I alt 3447 setefødsler hvorav 961
vaginale fødsler, 1457 elektive
keisersnitt og 1029 keisersnitt.
Resultatene gitt etter eksklusjon
av medfødte misdannelser

Alle fødsler i Nederland i 1982
med unntak av hjemmefødsler.
Sammenligner sete- og
hodefødsler.

Neonatal mortalitet var 8/961
(0.83%) ved vaginal fødsel mot
1/2486 (0.03%) ved keisersnitt
(relativ risiko = 20).

Justert for vekt for alderen og
fødselsvekt var det større
perinatal død i setegruppen enn i
hodegruppen.

Medfødte misdannelser forekom
oftest i setegruppen.

Ingen opplysninger

De gode neonatale resultater ved
keisersnitt kan få innflytelse på den
fødendes og obstetrikeres valg av
forløsningsmetode.

Studien har et seleksjonsproblem da
hjemmefødslene ikke er inkludert.
Dette kan forklare at andel setefødsler
er hele 8%.
Keisersnitt ble foretatt oftere i
setegruppen, men ble ikke funnet å
bedre utfall.
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Føtal død og sykelighet:
Ingen barn døde i studien.
17(56,7%) barn i vendingsgruppen hadde påvirket
hjertefrekvens hvorav 6
(20%) hadde bradykardi og
3 (10%) tachykardi.
Ingen hadde Apgar score 5
min < 7.

Føtal død og sykelighet:
Et barn døde av de som ble
vendt og to barn i kontrollgruppen.
I gruppen som ble vendt
hadde to barn bradykardi.
Apgar score 5 min <5 hos
1 % ved vending og 2% i
kontrollgruppen.
Maternell død og
sykelighet: Ingen
blødningsepisoder.

Vellykket vending 97%. I
gruppen randomisert til
ekspektans fantes spontan
vending hos 33%. Ved
vellykket vending ble 6
(20%) forløst med
keisersnitt mot 13 (43%) i
kontroll-gruppen.

89 (86%) vellykket
vending hvorav 13% ble
forløst med keisersnitt.
3% snudde tilbake til
seteleie spontant. I
kontrollgruppen vente 18
(17%) seg spontant til
hodeleie
Ved mislykket vending ble
33% forløst med
keisersnitt.

Ultralyd
Non stress test
Tokolyse etter mislykket
vendingsforsøk
Epidural og rhesusstatus
var ikke krav, men
rhesusnegative ble
ekskludert.

Ultralyd
Non stress test
Tokolyse

Placenta previa,
blødningsepisoder,
flerlinggraviditet, arr i
uterus, føtale
misdannelser, maternell
overvekt, maternell
hypertensjon,
vannavgang,
fremreveggsplacenta.

Placenta previa
Blødningsepisoder, arr i
uterus, maternall sykdom
som preeklampsi,
diabetes, hjertesykdom,
vannavgang

Type studie:
RCT effekten av vending. Studie
fra Harare, Zimbabwe. Perioden
februar 1987- mars 1988
Antall pasienter:
103 kasus og 105 kontroller
Protokoll: Ja

Mahomed K et al.
External cephalic
version at term. A
randomized
controlled trial
using tocolysis.
1991 (71)

Reduksjon i antall
setefødsler til termin RR
0,42 (95% CI 0,35-0,50))
Reduksjon i antall
keisersnitt RR 0,52(95%
KI (0,39-0,71))

Type studie:
RCT for vending utført i
Johannesburg, Syd-Afrika, 1981.
Antall pasienter:
67 pasienter hvorav 7 ekskludert
og 30 pasienter randomisert i hver
gruppe.
> 36 uker
Protokoll: Ja

Føtal og maternell død og
sykelighet
Ingen forskjell i Apgar
score < 7 ved 1 og 5 min,
lav umbilikal pH eller
perinatal dødelighet:RR
0,44 (95% KI 0,07-2,92)

Hofmeyr GJ.
Effect of external
cephalic version in
late pregnancy on
breech presentation
and caesarean
section rate: a
controlled trial.
1983 (70)

Resultat

Type studie:
Cochrane review, metaanalyse.
6 RCT studier inkludert.
Det analyseres i 303 kasus i
behandlingsgruppen og 309 i
kontrollgruppen.

Prosedyrekrav

Hofmeyr GJ et al.
External cephalic
version for breech
presentation at
term. (Cochrane
Review). In: The
Cochrane Library,
Issue 2, 2002.
Oxford: Update
Software (69)

Eksklusjonskriterier

Studiedesign og metode

Studie

A – om effekt av vending

11.1.2 Ytre vending

SMM 3/2003: Fødsel av barn i seteleie til termin
Evidensnivå: 1+

Blant kvinner vil vending med
tokolyse til termin redusere
antallet av seteleie ved fødsel og
antall keisersnitt.

Evidensnivå: 1-

Anbefaler vending etter seleksjon
og under overvåking. Dette kan
redusere antallet av setefødsler og
keisersnitt.

Evidensnivå: 1+

Konklusjon
Evidensnivå
Vending til termin kan redusere
antall setefødsler og keisersnitt,
men det foreligger ikke nok
evidens til å anslå risikoen ved å
utføre vending
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Type studie:
Pasientserie fra Mississippi, USA
1982- 984.
Antall pasienter:304
Protokoll: Ja

Placenta previa,
vekstretardasjon,
redusert
fostervannsmengde,
flerlinggraviditet, arr i
uterus, maternell sykdom
(hjertesykdom,
hypertensjon),
vannavgang

Keisersnittberedskap,
Ultralyd,
Non stress test
Tokolyse

68% hadde vellykket
vending. 3% spontan
vending tilbake til seteleie.
Vellykket vending :
For 182 (90%) som hadde
vaginal forløsning, men 25
(10 %) forløst ved
keisersitt
Ved mislykket vending ble
60 (62%) forløst med CS
og 37 vaginalt.
Prediktor for vellykket
vending:
Placentas lokalisering –
ingen effekt

Føtal død og sykelighet:
Mortalitet 3 (0.8%)
inkludert
2 misdannelser.
Bradykardi 6 (1.7%).
Apgar score 5 min < 7 for
1 (0.3%). 21 (6%) overført
neonatal avdeling.
Maternell død og
sykelighet:
Blødningsepisoder for 4
(1.1%) ved vellykket
vending, 2 (0,6%) utført
akutt keisersnitt
Føtal død og sykelighet:
Påvirket hjertefrekvens
18% ved vendingsforsøk
Maternell død og
sykelighet:
Ingen akutt keisersnitt eller
blødningsepisoder

Vellykket vending:
151 (43%)
Prediktor for vellykket
vending:
Positivt: flergangsfødende
Ingen effekt:
fostervannsmengde og type
av seteleie

Ultralyd,
Non stress test ikke
utført før vending

Blødningsepisoder,
vekstretardasjon,
Redusert
fostervannsmengde

Type studie:
Pasientserie fra Dublin, Irland.
Antall pasienter:
356 hvorav 55%
førstegangsfødende og 45%
flergangsfødende.
Protokoll: Ja

Impey L et al.
Outcome of
external cephalic
version after 36
week’s gestation
without tocolysis
1999 (73)

Morrison JC et al.
External cephalic
version of the
breech presentation
under tocolysis.
1986 (74)

Føtal død og sykelighet:
Ingen mortalitet.
3.3% bradykardi ved
vellykket vending.
Maternell død og
sykelighet:
Ingen mortalitet.
Et akutt keisersnitt (0,6%)
etter vellykket vending.

169 (69.5%) vellykket
vending og 74 (30.5%)
mislykket.
Ved vellykket vending fikk
18,3% utført keisersnitt,
ved mislykket vending
91,9% og i
kontrollgruppen fikk 7,5%
keisersnitt.

Keisersnittberedskap
Ultralyd
Non stress test
Tokolyse
Rhesusstatus
Ikke anvendt epidural

Placenta previa,
vektretardasjon, redusert
fostervannsmengde, arr i
uterus, føtale
misdannelser, rier,
vannavgang og maternell
sykdom som diabetes og
hypertensjon.

Type studie:
Kasus-kontroll studie fra Hong
Kong i perioden 1993 - 1994
Antall pasienter:
243 seteleier som gjennomgikk
vellykket vending og to matchete
kontroller i hodeleie for hvert
kasus i seteleie. Matchet for
maternell alder, paritet,
fødselsstart, gestasjonsalder, ikke
tidligere keisersnitt. ≥ 36 uker.
Protokoll: Ja

Lau TK et al.
Pregnancy outcome
after successful
external cephalic
version for breech
presentation at
term.
1997 (72)

Evidensnivå: 3

Etter omhyggelig seleksjon kan
vending anvendes for å redusere
antall keisersnitt pga. seteleie.

Evidensnivå: 3

Vending er en sikker prosedyre.
Spontan vending etter mislykket
vending og vending tilbake til
seteleie forekommer sjelden.

Evidensnivå: 2+

Graviditet etter vellykket vending
er forskjellige fra spontan
hodeleie. Det er en høyere
forekomst av dystosi og distress.
De krever derfor nøye overvåking
under fødselen
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Ultralyd,
Non stress test
Tokolyse
Rhesusstatus
Keisersnittberedskap var
ikke krav.

Ultralyd,
Non stress test,
Tokolyse,
Rhesusstatus

Placenta previa,
blødningsepisode,
placenta insufficiens,
vekstretardasjon,
redusert
fostervannsmengde,
flerlinggraviditet, arr i
uterus, føtale
misdannelser,
vannavgang, <37 uker,
festet ledende del,
maternell hjertesykdom,
diabetes, hypertensjon,
og thyroideasykdom
Placenta previa,
blødningsepisoder og
vannavgang

Type studie:
Pasientserie fra Los Angeles,
USA 1979 - 1983
Antall pasienter:
I alt 212 i seteleie evaluert hvorav
148 gjennomgikk vending.
Protokoll: Ja

Type studie:
Pasientserie fra Atlanta, Georgia,
USA1990 - 1994
Antall pasienter: 203.
Protokoll: Ja

Stine LE et al.
Update on external
cephalic version
performed at term.
1985 (75)

Mauldin JG et al.
Determining the
clinical efficacy and
cost savings of
successful external
cephalic version.
1996 (76)
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Vellykket vending for 97
(48%), hvorav 28 (24%)
keisersnitt.
Mislykket vending for 106
(52%), hvorav 88 (83%)
ble forløst med keisersnitt.
Prediktorer for vellykket
vending:
Flergangsfødende,
bakveggs placenta og
økende fostervannsmengde
Ingen effekt ved type
seteleie, estimert
fostervekt, maternell vekt,
tokolyse, gestasjonsalder.
Negativ effekt ved 1.gangs
fødende.

148 (70%) deltok og 108
(73%) hadde vellykket
vending. Spontan vending
tilbake til seteleie forekom
i 7% med vellykket
vending. 40 (27%) hadde
mislykket vending.
Prediktorer for vellykket
vending:
Ingen effekt av å være
flergangsfødende, type
seteleie og estimert
fostervekt >3000 g.

Føtal død og sykelighet:
Et barn (1%) døde etter
vending. Ingen spesifikk
årsak funnet.
I hele gruppen hadde 6
(4,1%) føto-maternell
blødning og 39% hadde
påvirket hjertefrekvens.
Maternell død og
sykelighet:
Etter vellykket vending et
maternell dødsfall pga.
fostervannsemboli
komplisert med utvikling
av koagulasjonspatologi
Ingen opplysninger

Evidensnivå: 3

Vellykket vending reduserer både
maternelle og føtal sykelighet
assosiert med keisersnitt
forløsning.

Evidensnivå: 3

Anbefaler vending med tokolyse
for å redusere prevalensen av sete
til termin. Etter seleksjon og
overvåking er vending en sikker
prosedyre.
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Keisersnittberedskap
Nonstress test,
Tokolyse
Oxytocin etter vending

Ultralyd
Non stress test
Tokolyse
Rhesusstatus

Placenta previa,
blødningsepisoder,
vekstretardasjon,
redusert
fostervannsmengde,
flerlinggraviditet, arr i
uterus, føtale
misdannelser, maternell
overvekt, vannavgang,
fremreveggsplacenta og
maternell hypertensjon.

Placenta previa,
blødningsepisoder,
vekstretardasjon,
redusert fostervannsmengde, arr i uterus,
uterine misdannelser,
føtale misdannelser,
maternell overvekt,
vannavgang, <37 uker

Type studie:
Pasientserie fra Tel Aviv, Israel
1985 - 1990.
> 37 uker
Antall pasienter:
I alt 432 kasus og 330 kontroller i
seteleie der vending ikke ble
forsøkt.
Protokoll: Ja

Type studie:
Pasientserie fra tre sykehus i
Milano i Italia i perioden
1988-97.
Antall pasienter:
923 pasienter inkludert
Protokoll: Ja

Mashiach R et al.
External cephalic
version at term
using broad criteria:
effect on mode of
delivery.
1995 (77)

Regalia AL et al.
Routine use of
external cephalic
version in three
hospitals.
2000 (78)

Vellykket vending for 311
(72%), hvorav 45 (14%)
forløst ved keisersnitt og
266 (86%) forløst vaginalt.
Av de 121 som hadde en
mislykket vending ble 92
(76%) forløst ved
keisersnitt og 29 (24%)
forløst vaginalt.
Prediktorer for vellykket
vending:
Flergangsfødende. Negativ
effekt av 1.gangs fødende,
fremreveggsplacenta , rent
seteleie og estimert
fostervekt >3500 g.
Vellykket vending for 579
(62,7%), hvorav 509
vaginalt forløst og 41 (8%)
med keisersnitt. Mislykket
vending 325 forløst med
keisersnitt og 6 (1,8%)
vaginalt forløst.
Prediktorer for vellykket
vending:
Flergangsfødende og
fostervannsmengde.
Negativ effekt: 1.gangs
fødende og rent seteleie
Føtal død og sykelighet
ved vendingsforsøk:
Bradykardi hos 54 (5.8%)
< 5 min varighet.
Bradykardi > 10 min hos 2.
Maternell død og
sykelighet ved
vendingsforsøk:
8 akutt keisersnitt pga.
blødning (4 abruptio
(0.9%)).
14 (1.5%) totalt hadde
vaginal blødning.

Føtal død og sykelighet:
Ingen føtale dødsfall

Evidensnivå: 3

Vending reduserer antall
keisersnitt uten alvorlige
neonatale komplikasjoner.

Evidensnivå: 3

Vending til termin er en sikker
prosedyre. Kan anvendes for å
redusere antallet av seteleie og
dermed også antall keisersnitt.

83

SMM 3/2003: Fødsel av barn i seteleie til termin

Type studie:
Cochrane review.
Effekten av tokolyse: 6 RCT
studier med 317 kasus i
behandlingsgruppen og 300
kontroller.
Effekten av føtal akustisk
stimulering: 1 RCT studie med 13
kasus i behandlingsgruppen og 13
kasus i kontrollgruppen.
Effekten av epidural eller spinal:
2 RCT studier med 85 kasus i
behandlingsgruppen og 86 i
kontrollgruppen.
Type studie:
RCT fra Jackson, Mississippi,
USA.
Perioden 1993 til 1996.
Antall pasienter: totalt 69,
35 randomisert til epidural og 34
til ingen epidural før vending.
Protokoll: Ja

Type studie:
RCT fra Dallas, Texas, USA.
Perioden 1994 til 1995.
Antall pasienter:
52 randomisert til Terbutaline og
51 til ingen Terbutaline før
vending.
Protokoll: Ja

Hofmeyr GJ.
Interventions to help
external cephalic
version for breech
presentation at term.
(Cochrane review).
In: The Cochrane
Library, Issue 2,
2002. Oxford:
Update Software.
(79)

Fernandez CO et al.
A randomized
placebo-controlled
evaluation of
Terbutaline for
external cephalic
version.
1997 (81)

Schorr AJ et al.
A randomized trial
of epidural
anaesthesia to
improve external
cephalic version
success.
1997 (80 )

Studiedesign og metode

Studie

Ingen opplysninger

Føto-maternell blødning
hos 16 (18%) i hele
gruppen

Terbutalin vs placebo ga
RR = 1.9 (1.3-6.5):
Terbutalin-gruppen: 27
vellykket vending (52%).
Placebo-gruppen 14 (27%)
vellykket vending.
Keisersnitt ved vellykket
vs mislykket vending RR
0,028 (0,01-0,10)

Ultralyd
Non stress test
Rhesusstatus
Observeres 1 døgn før
vendingsforsøk

Placenta previa, føtale
misdannelser,
flerlingegraviditet,
maternell alder < 17 år,
arr i uterus, vannavgang,

Føtal og maternell død og
sykelighet

Vellykket vending for 24
(71%) for de som fikk
epidural og 11 (32%) for
de uten epidural.

Tokolyse:
Reduserer antall
mislykkede vendinger RR
0,74 (95% KI (0,64-0,87)),
men antall seteleie ble ikke
signifikant redusert.
Føtal akustisk stimulering:
Andelen mislykket
vendinger redusert RR
0,17 (95% KI (0,05-0,60)).
Epidural/spinal
Motstridende resultater

Resultat

Keisersnittberedskap
Ultralyd
Non stress test
Tokolyse
Epidural
Rhesusstaus

Prosedyrekrav

Placenta previa,
vekstretardasjon,
påvirket foster og
vannavgang.

Eksklusjonskriterier

B – om prosedyren ved vending
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Evidensnivå: 1-

Anvendelse av Terbutaline øker
andelen av vellykket vending og
reduserer andelen keisersnitt.

Evidensnivå: 1-

Epidural øker andelen av
vellykket vendinger
tilsynelatende uten å påvirke mor
og barn negativt.

Evidensnivå: 1-

Konklusjon
Evidensnivå
Tokolyse kan anvendes for å
redusere antall av mislykkede
vendinger, men det er usikkert
om det skal anvendes til alle eller
kun etter et mislykket forsøk.
Føtal akustisk stimulering
anbefaler flere studier før endelig
konklusjon
Epidural/spinal kan ikke
anbefales pga motstridende
resultater.
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Ingen opplysninger

Akutt keisersnitt hos 1
(1,8%) ved vellykket
vending og 1 (1,8%) i
kontrollgruppen dvs ingen
forskjell

Vellykket vending 169
(69.5%).
Prediktorer for vellykket
vending er: Ledende del
ikke festet, lav uterin tonus
og flergangsfødende.
Placentas lokalisering, type
seteleie og maternell
overvekt hadde ingen
betydning. Negativ
prediktor: 1.gangs fødende.
Vellykket vending:
46 (85%) ved tidligere
keisersnitt

Vellykket vending for 319
(74,4%). Bradykardi < 110
slag/min (8,4%) var
signifikant hyppigere etter
vellykket vending og hos
1.gangsfødende

Ultralyd
Non-stress-test (reaktiv)
Rhesusstatus
Keisersnittsberedskap

Ultralyd
Non stress test
Tokolyse

Beskrevet i tidligere
publikasjon (83)

Placenta previa,
vekstretardasjon, oligoeller polyhydramnion,
arr i uterus, føtale
misdannelser, rier,
vannavgang, maternell
sykdom som diabetes og
preeklampsi.

Blødningsepisoder,
vekstretardasjon,
redusert
fostervannsmengde,
tidligere klassisk
keisersnitt,
rier, vannavgang.

Beskrevet i tidligere
publikasjon (83)

Type studie:
Pasientserie fra Hong Kong
Antall pasienter:
243 pasienter i en to-års periode.
Protokoll: ja

Type studie:
Kasus-kontroll studie fra Los
Angeles, USA i perioden 1985 1990
Antall pasienter:
56 kasus med 1 eller 2 tidligere
keisersnitt, ≥ 36 uker og 56
kontroller i hodeleie uten tidligere
keisersnitt
Protokoll: Ja

Type studie:
Pasientserie fra Hong Kong i
perioden 1994-98
Antall pasienter:
I alt 425 deltok
Protokoll: Ja

Lau TK et al.
Predictors of
successful external
cephalic version at
term: a prospective
study.
1997 (83)

Flamm BL et al.
External cephalic
version after
previous cesarean
section.
1991 (84)

Lau TK et al.
Outcome of labour
after successful
external cephalic
version at term
complicated by
isolated transient
fetal bradycardia.
2000 (85)

Et dødfødt barn 31 dager
etter vending

Symptomer som
hypotensjon, takykardi,
palpitasjoner, kvalme og
oppkast hos < 4% i begge
grupper

Vellykket vending for 72
(52%) ved Ritodrine og 61
(42%) ved placebo p =
0.028.
Keisersnitt ved ritodrine
55% mot 65% i
placebogruppen p = 0,04

Ultralyd
Non stress test

Placenta previa eller
abruptio,
vekstretardasjon,
redusert
fostervannsmengde,
arr i uterus, føtale
misdannelser,
rier, vannavgang.

Type studie:
RCT for Ritodrine (138) versus
placebo (145) før vending.
Studie fra Montreal, Canada.
I perioden 1994 – 1996.
Antall pasienter: 283
Protokoll: Ja
≥36 - 42 uker

Marquette GP et al.
Does the use of a
tocolytic agent
affect the success
rate of external
cephalic version?
1996 (82)

Evidensnivå: 3

Bradykardi etter vending er
assosiert med høyere forekomst
av akutt keisersnitt pga. distress.

Evidensnivå: 2-

Vending er en brukbar mulighet
hos kvinner med tidligere
keisersnitt.

Evidensnivå: 2+

Sannsynlig utfall av vending kan
forutsies ved å anvende
tilgjengelige kliniske parametre

Evidensnivå: 1-

Førstegangsfødende hadde effekt
av tokolyse, men det ble ikke
påvist effekt hos
flergangsfødende
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11.2 Ekskludert litteratur ved Trinn 3

Forfatter/referanse
Abu-Heija (34)
Albrechtsen (35)
Alessandri (36)
Bingham (37)
Bingham (38)

Bistoletti (39)
Boo (40)
Boo (41)
Brakemann (96)
Brown (15)
Collea (42)
Croughan-Minihane
(43)
Danforth (44)
Erkaya (45)
Faber-Nijholt (46)
Fortney (47)
Gifford (48)

Green (49)
Han (16)
Hofmann (50)

Gruppens kommentar
Studien er fra Jordan. De bruker kriterier som er vesentlig
forskjellige fra norske forhold.
Artikkelen sees ikke som relevant til å besvare vår
problemstilling. Omhandler kvinner med gjentatte seteleier.
Ikke aktuelt materiale da barn ned til fødselsvekt 1000g er
inkludert, og resultatene ikke er stratifisert på fødselsvekt og
svangerskapsvarighet.
Inkluderer barn fra 34 uker. Brukes som bakgrunnsartikkel.
Interessant oversiktsartikkel med detaljert diskusjon og
problematisering av blant annet elektivt/akutt keisersnitt.
Ekskludert da dette er å oppfatte som en metodeartikkel i dag
med mye gamle data; en god del er fra begynnelsen av 1970tallet.
Innsamlet data fra 1972-77. Den gang var prosedyrene
forskjellig fra nå.
Omhandler risiko for asfyksi.
Omhandler risiko for brachial plexus skade.
Bakgrunnsartikkel
Utilstrekkelig pasientgrunnlag
Gir oversikt over prosedyrer frem til 1980. Brukes som
bakgrunnsartikkel.
Eldre data fra 1976-77.
Dette er en oversiktsartikkel. Brukes som bakgrunnsartikkel.
Forholdene i Tyrkia forskjellig fra Norge.
Data fra 1969-77. Resultatene innholder før termin fødte og
termin fødte barn i seteleie og kan ikke vurderes hver for seg.
Data i hovedsak fra utviklingsland fra perioden 1977-82. Alle
setefødsler er inkludert og det er vanskelig å skille ut data for
setefødsler ved termin.
1. Metaanalysen omfatter to randomiserte kontrollerte studier
og syv kohorte-studier. Disse anses for vanskelig å
sammenligne da kohorte-studier ofte domineres av at valg
av forløsningsmetode kan ha mer å gjøre med utfallet for
barnet enn med forløsningsmetode.
2. Seleksjonskriteriene som lå til grunn for disse studiene,
kan være vesentlig forskjellig fra de som brukes i dag.
3. I artiklene gis det lite opplysninger om klinikeres dyktighet
og erfaring med forløsning av setefødsler.
4. Gruppen har ikke inkludert alle disse studiene til
vurdering.
Datainnsamling begynt i 1963. Mange endringer i obstetrisk
praksis gjør at studien er lite aktuell.
Færre enn 200 deltagere.
Fordi det ikke er vist subpopulasjonsanalyser, er det vanskelig
å sammenligne med denne rapporten.
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Hofmeyr (51)

Hofmeyr (52)
Jaffa (53)
Jonas (54)
Krause (55)
Krzyzanowski (56)
Lennox (57)
Mahomed (58)
Myers (59)
Nahid (60)
Obwegeser (61)
Otamiri (62)
Rachdi (63)
Rayl (64)
Rosenau (65)
Stock (90)
Svenningsen (68)
Tatum (66)
Westgren (67)
Westgren (68)
Wright (95)
Hofmeyr (98)

Metaanalysen omfatter tre randomiserte kontrollerte studier.
1. Det er et generelt problem hvis en forfatter av en metaanalyse bidrar med data.
2. I denne metaanalysen har forfatterne bidratt vesentlig, og
Hannah-artikkelen dominerer fullstendig.
3. Presisjonsnivået i artikkelen kunne vært bedre. Det er lite
informasjon om de tre studiene i artikkelen.
Cochrane review. Kun en studie aktuell, og den ble vurdert
som en studie det var vanskelig å konkludere fra og ble derfor
ekskludert.
Kliniske data fra 1972.
Omtaler prediktorer for setefødsel. Brukes som
bakgrunnsartikkel.
Resultater for termin-fødsler er ikke presentert selvstendig.
Det er brukt andre vaginale forløsningsmetoder enn vanlig i
Norge. Studien er fra Tyskland.
Omhandler årsak til handicap, ikke forløsningsmetode ved
seteleie.
Omhandler WHO partograf som er et hjelpemiddel i
utvelgelsen av hvilke setefødsler som kan gjennomføres
vaginalt. Artikkelen brukes som bakgrunnsartikkel.
Studien er fra Zimbabwe. Forholdene og befolkningen i
Zimbabwe anses å være så forskjellige at studiens resultater
ikke er overførbare til Norge.
Ikke relevant. Omhandler evaluering av et program for å
redusere antall keisersnitt.
Forholdene i Zimbabwe forskjellige fra Norge.
Inkluderte premature fra 34. uke. Data innsamlet over en lang
periode, 1978-1993.
Omhandler barnets neonatale nevrologiske tilstand. Brukes
som bakgrunnsartikkel.
Studien er fra Tunis og sees ikke som relevant for norske
forhold. Befolkningen har en høy perinatal mortalitet.
Omhandler prediktorer for setefødsel. Brukes som
bakgrunnsartikkel.
Studien gikk ikke primært på å sammenlikne
forløsningsmetoder. Retrospektiv studie der de utviklet en
risikoscore. Overføringsverdien til norske forhold tvilsom.
Omhandler kun prosedyren ved en metode for vending.
Brukes som bakgrunnsartikkel
Inkluderer også barn under 36 uker og barn med lavere vekt
enn forutsatt i rapporten.
Langtidsoppfølging mht. hyperekstensjon. Brukes som
bakgrunnsartikkel.
Om fødsel ved seteleie og psykisk handicap.
Bakgrunnsartikkel.
Bakgrunnsartikkel
Omhandler ytre vending før termin.
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11.3 Term Breech Trial artikkelen, Lancet 2000; 356: 1375 – 1383.
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11.4 Uautorisert norsk oversettelse av Lancet-artikkelen om Term
Breech Trial
”Planlagt keisersnitt vs. planlagt vaginal fødsel for seteleie ved termin:
En randomisert, multisenterundersøkelse.”
Oppsummering
Bakgrunn
Fosteret vil i 3-4% av alle svangerskap ligge i sete ved termin. Det vil hos de fleste av
disse være kontroversielt hvordan man skal forløse.
Vi gjennomførte en randomisert studie for å sammenligne planlagt elektivt keisersnitt
med planlagt vaginal fødsel for utvalgte setefødsler ved termin.
Metoder
2088 kvinner fra 121 fødeavdelinger i 26 land med foster i komplett seteleie ble
randomisert til planlagt keisersnitt eller planlagt vaginal fødsel. En erfaren lege forløste
ved de vaginale fødsler. Mor og barn ble fulgt opp til 6 uker etter fødselen.
De primære utkomme som ble undersøkt var: Perinatal dødelighet, neonatal dødelighet,
alvorlig neonatal sykelighet, maternell dødelighet og alvorlig maternell sykelighet.
Gruppene ble analysert ut fra ”intensjon om behandling.”
Funn
Vi fikk data fra 2083 kvinner. Av de 1041 som skulle forløses med planlagt keisersnitt
ble 941 (90,4%) forløst med keisersnitt. Av de 1042 som ble planlagt til vaginal fødsel,
fødte 591 (56.7%) vaginalt.
Perinatal dødelighet, neonatal dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet var
signifikant lavere for gruppen som var planlagt til keisersnitt enn for gruppen som skulle
ha en planlagt vaginal fødsel (17 av 1039 [1,6%] vs 52 av 1039 [5,0%]; relativ risiko
0,33 [95% CI 0·19-0,56]; p<0,0001).
Det var ingen forskjeller mellom gruppene med henblikk på maternell dødelighet eller
alvorlig sykelighet (41 av 1041 [3,9%] vs 33 av 1042 [3,2%]; 1,24 [0,79-1,95]; P=0,35).
Tolkning
Planlagt keisersnitt er bedre enn planlagt vaginal fødsel for fosteret i seteleie til termin,
det er ingen forløsningsmessig forskjell i alvorlige maternelle komplikasjoner.
Introduksjon
I 3-4 % av alle svangerskap ligger fosteret ved termin i setepresentasjon (1).
Data fra tidligere publiserte kohortstudier har vist at generelt er planlagt keisersnitt
bedre enn planlagt vaginal fødsel ved termin (2,3). Disse undersøkelsene er imidlertid
biased (har en svakhet) fordi det ikke var tilfeldig hvilken forløsningsmetode som ble
valgt. Det er også problematisk med disse undersøkelsene at de inkluderte svangerskap
som nå ikke ville bli vurdert for vaginal prøvefødsel (fotpresentasjon), og at
fødselslegen ved den vaginale fødsel ikke nødvendigvis hadde tilstrekkelig erfaring. To
randomiserte undersøkelser og en Cochrane metaanalyse av disse undersøkelsene har
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ikke vist at planlagt keisersnitt hadde betydelige fordeler for fosteret, men begge
undersøkelsene omfattet få (4,5,6).
Det er generell enighet om at planlagt keisersnitt er bedre enn planlagt vaginal fødsel for
forløsning av fosteret i seteleie til termin ved fotpresentasjon, hvis fosteret er påvirket
uheldig, hvis det er stort eller har en medfødt misdannelse som ville gi mekaniske
problemer ved vaginal fødsel, eller hvis det ikke er en fødselslege med erfaring i vaginal
seteforløsning til stede (7). Uenigheten/usikkerheten gjelder imidlertid de fleste fostre til
termin. Noen leger mener, på bakgrunn av observasjonsstudier, at planlagt keisersnitt er
best. Andre er skeptiske, siden det ikke er vist i randomiserte, kontrollerte studier at
perinatale resultater forbedres ved planlagt keisersnitt.
Vi foretok Seteleie-til-termin-studien for å finne ut hvorvidt planlagt keisersnitt er bedre
enn planlagt vaginal fødsel for utvalgte fostre i seteleie til termin. Studien ble foretatt i
sentre som kunne garantere kvinnen at en erfaren forløser ville være til stede ved vaginal
fødsel til termin.
Metoder
Pasienter
Kvinner ble inkludert hvis de hadde et levende foster i ekstendert eller flektert seteleie til
termin (> 37 uker). De ble ekskludert hvis man mente det var tegn til mekanisk
misforhold (fosteret for stort i forhold til bekkenet); fosteret klinisk stort eller med
estimert vekt ≥ 4000 g, hvis fosterhodet var tydelig deflektert, hvis klinikeren mente det
forelå fostermisdannelse eller forhold som kunne gi opphav til et mekanisk problem
under forløsningen (som hydrocephalus), eller hvis det var kontraindikasjon mot fødsel
eller vaginal forløsning (for eksempel placenta praevia). Man ble enige om disse
kriteriene på et konsensusmøte før undersøkelsen begynte (7). Kvinner ble også
ekskludert hvis man visste det forelå en kjent dødelig medfødt anomali.
Studien var godkjent ved de forskningsetiske komiteer på alle undersøkelsessentra, og
kvinnene ga informert samtykke før de ble inkludert.
Metoder
Komputerisert randomisering foregikk sentralt i Toronto (University of Toronto
Maternal Infant and Reproductive Health Research Unit) via telefon. Randomiseringen
var stratifisert for paritet (0, 1(+)). Sentrene var ikke stratifisert.
Kvinner som ble inkludert, ble randomisert enten til elektivt keisersnitt eller til planlagt
vaginal fødsel. Planlagt keisersnitt skulle utføres ved 38 uker eller senere. Var
svangerskapsvarigheten usikker ble keisersnitt først utført når spontan fødsel startet.
Rett før keisersnitt ble fosterleiet bekreftet på nytt, og hvis fosteret lå i hodeleie, ble
vaginal fødsel planlagt. Vi forventet at mer enn 90% av de kvinnene som ble
randomisert til planlagt keisersnitt, ville bli forløst ved keisersnitt.
Var kvinnen randomisert til vaginal fødsel, var man ekspekterende inntil spontan fødsel
begynte, forutsatt at det ikke var indikasjon for å indusere fødsel (for eksempel overtidig
svangerskap) eller for å foreta et keisersnitt (fotpresentasjon). Protokollen (7) var som
følger: Induksjon og amniotomi for standard obstetriske indikasjoner, fosterets hjertelyd
ble monitorert enten intermitterende (hvert kvarter i første stadium, hvert 5. minutt i
annet) eller kontinuerlig ved hjelp av ECT. Stimulering med intravenøs oxytocin ved
ineffektive rier ble utført så lenge klinikeren var sikker på at det ikke forelå mekanisk
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misforhold. Adekvat fremgang i fødselens første stadium ble definert som dilatasjon ≥
0,5 cm per time etter start av aktiv fødsel og i fødselens annet stadium skulle setet være
kommet ned på bekkenbunnen innen to timer etter full dilatasjon og man skulle kunne
forløse innen en time etter at aktiv pressing var begynt. Ved abnorm fosterlyd eller
mangel på fremgang skjedde forløsningen ved keisersnitt. Spørsmålet om
analgesi/anestesi ble avgjort av kvinnen og fødselshjelperen. Forløsning skjedde ved
spontan eller assistert seteforløsning med kontroll av sistkommende hode, det var viktig
å ikke intervenere før spontan fødsel til navlestedet. Hodet ble, etter fødselshjelperens
vurdering, forløst ved tang eller Mauriceau-Smellie-Veits manøver. Total seteekstraksjon
var ikke tillatt, fremhjelp utført etter vanlige retningslinjer. Det var ventet at mer enn
50% av kvinnene i den planlagte vaginalfødsel-gruppen ville bli forløst vaginalt.
Det var et krav at fødselshjelperen skulle være erfaren, det vil si at fødselshjelperen
skulle selv betrakte seg som erfaren og dyktig i forløsning av seteleie, og dette ble
bekreftet av avdelingens leder (a priori definisjonen). Fødselshjelperne fikk kodenumre.
pH og Base deficit ble bestemt i navlesnorsblod. Ved keisersnitt ble det gitt antibiotika
under forløsningen. For øvrig fulgte behandling og pleie av mor og barn avdelingenes
retningslinjer.
Det ble regelmessig ført kontroll med at studieprotokollen ble fulgt.
Mødrene ble fulgt opp inntil seks uker post partum når det var mulig for å vurdere
komplikasjoner hos både mor og barn etter utskrivning fra hospitalet. I utvalgte sentre
fortsetter etterundersøkelse til tre måneder og to år etter primærundersøkelsen.
Det primære utkomme var perinatal eller neonatal dødelighet < 28 dager, med unntak av
dødelige misdannelser eller en eller flere av følgende mål for alvorlig neonatal
sykelighet: Fødselstraume som inkluderte subdurale hematomer, intracerebrale eller
intraventrikulære blødninger, ryggmargsskader, skallebasisfrakturer, persisterende skade
av perifere nerver ved utskrivning, klinisk betydningsfulle skader av barnets
kjønnsorganer, kramper som enten forekom de første 24 timer etter fødselen eller som
krevde to eller flere medisiner for å bli kupert, Apgar skår 0-3 ved 5 minutter, base
defisit i navlesnorsblod på minst 15, hypotoni i minst 2 timer, stupor, nedsatt
smerterespons eller koma, intubering og ventilering i minst 24 timer, tubeernæring i 4
dager eller mer eller opphold ved den neonatale intensivavdeling i mer enn 4 dager.
Disse definisjonene var eksperter på forhånd blitt enige om var viktige mål for termeller postterm neonatal sykelighet (8). Alle rapporterte utkomme ble sjekket med
senteret for å sikre seg nøyaktighet.
Det sekundære utkomme var maternell dødelighet eller alvorlig maternell sykelighet i
løpet av de første seks uker post partum. Det inkluderte en av følgende forhold; post
partum blødning ≥ 1500 ml eller behov for blodoverføring; utskraping for blødning eller
retinert morkakevev, hysterektomi, cervixrift som involverer nedre uterinsegment
(vaginal fødsel), vertikal uterininsisjon eller alvorlig utvidelse av tverrsnittet i
keisersnitt, vulva- eller perinealt hematom som krevde evakuering, dyp venetrombose
eller lungeemboli som krevde antikoagulasjon, lungebetennelse, adult respirasjons
distress syndrom, sårinfeksjon som krevde lengre hospitalsopphold som poliklinisk eller
inneliggende eller som førte til gjeninnleggelse i sykehus, maternell feber ≥ 38,5oC ved
to anledninger minst 24 timer fra hverandre, inkluderer ikke de første 24 timer, blære-,
urin- eller tarmskade som krever reparasjon, fistel i genitalia, tarmslyng eller annen
alvorlig maternell sykelighet. Alle komplikasjoner ble vurdert av medlemmer i
styringskomiteen, blindet for randomiseringsgruppe og – hvis mulig – forløsningsmåte.
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Det ble utført multippel logistisk regresjonsanalyse for å teste interaksjoner mellom
grunnkarakteristika og behandlingsgrupper for de viktigste utkomme. For det
kombinerte utkomme perinatal dødelighet/neonatal dødelighet eller alvorlig neonatal
sykelighet og for utkommet perinatal eller neonatal dødelighet og for utkommet alvorlig
neonatal sykelighet ble det testet for interaksjoner mellom behandlingsgruppe og
basiskarakteristika mors alder over og under 30 år, parietet 0 vs. 1-4 vs. > 4, type sete
(flektert vs ekstendert), svangerskapsvarighet (≥ 41 uker vs < 41 uker), i fødsel vs. ingen
fødsel, rumperte vs. intakte membraner, estimert fosterstørrelse eller vekt (klinisk
gjennomsnittlig fosterstørrelse eller > 3000 g på ultralyd vs. klinisk liten fosterstørrelse
og < 3000 g på ultralyd); metode for vurdering vekst (klinisk vs. ultralyd), metode for å
vurdere bekkenets størrelse (klinisk vs. røntgen, MR, CT), metode for å vurdere
fosterhodedefleksjon (klinisk vs. ultralyd eller røntgen), tidligere forsøk på ekstern
vending (ja eller nei), standard ved senteret (høy eller vanlig), landets perinatale
dødelighet (WHO 1996) lav (≤ 20/1000) vs. høy >20/1000 (9), antall kvinner rekruttert
av senteret (<20 vs. >20). Sentre klassifisert som høy standard hadde mulighet for å
utføre et keisersnitt innen 10 minutter hvis nødvendig, vs. 10-60 min, muligheten for å
fatte slik beslutning, noen tilstede i forløsningsrommet for rescusitering med bag/maske
umiddelbart eller som kunne utføre endotrakeal intubasjon og overtrykksventilasjon
innen 30 minutter, personell tilstede som kunne utføre rescusitering og ventilasjon hvis
dette var nødvendig mer enn 24 timer vs. at barnet måtte overføres til annet sykehus.
Land med lav perinatal dødelighet (≤ 20/1000, WHO 1996) var Australia, Canada,
Chile, Danmark, Finland, Tyskland, Israel, Nederland, New Zealand, Polen, Portugal,
Romania, Sveits, UK, USA, Jugoslavia. Land med høy perinatal dødelighet (>20/1000,
WHO 1996) var Argentina, Brasil, Egypt, India, Jordan, Mexico, Pakistan, Palestina,
Sør-Afrika, Zimbabwe.
For maternell dødelighet eller alvorlig sykelighet, ble det testet for interaksjon mellom
behandlingsgruppene og basiskarakteristika for maternell alder (≥ 30 år vs. < 30),
parietet (0 vs. 1-4 vs. 4), fødsel vs. ikke fødsel, hvorvidt vannet var gått vs. intakte
membraner, høy eller vanlig standard ved senteret og landets rapporterte perinatale
dødelighet (lav vs. høy).
Vi undersøkte effekten av planlagt keisersnitt vs. planlagt vaginal fødsel med erfaren
kliniker tilstede ved å sammenligne ratene for kombinert utkomme av perinatal
dødelighet, neonatal dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet i de to gruppene, i det
vi utelukket tilfeller av vaginal fødsel uten erfaren fødselshjelper. For disse analysene
ble erfaren fødselshjelper definert på fire måter: (1) ut fra vår a-priori definisjon, (2) som
en spesialist med lisens, (3) som en kliniker med mer enn 10 års erfaring i vaginal
seteforløsning, (4) som en kliniker med mer enn 20 års erfaring i vaginal seteforløsning.
Vi vurderte også effekten av planlagt keisersnitt vs. planlagt vaginal fødsel etter å ha
ekskludert vaginale fødsler med protrahert forløp, indusert eller stimulert fødsel, fotleie
eller usikker type seteleie eller hvis vaginal seteforløsning fant sted uten erfaren kliniker
tilstede i henhold til a priori definisjonen. Til slutt gjentok vi analysen etter eksklusjon
av vaginal fødsel uten epidural anestesi
Statistisk analyser
Det var på forhånd regnet ut at studien ville kreve 2800 kasus. En slik størrelse ville ha
80 % kraft for å påvise en reduksjon i risiko for perinatal og neonatal dødelighet eller
alvorlig neonatal sykelighet fra 0,8 % ved planlagt vaginal fødsel til 0,1 % ved planlagt
keisersnitt (ensidig type I feil på 0,05). Det var planlagt en interim analyse når man hadde
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komplette data for de første 1000 kvinnene som var randomisert, med det mål å stoppe
studien hvis man fant en forskjell mellom gruppene på p<0,002 (tosidig). En uavhengig
komité vurderte dataene fra interimanalysen og anbefalte en ny interimanalyse etter at
dataene var mottatt for de første 1600 kvinnene som var randomisert. Etter å ha sett på
resultatene fra den andre interimanalysen, anbefalte denne komitéen at man stoppet
rekrutteringen, fordi forskjellen mellom primært utkomme mellom gruppene var
signifikant, p<0,002. Rekrutteringen stoppet den følgende dag 21. april 2000. Mens man
fikk inn komplette data for de første 1600 kvinnene som var randomisert, ble ytterligere
488 randomisert til undersøkelsen, slik at det totale antall var 2088.
Resultatene ble analysert i henhold til intensjon å behandle, og alle randomiserte kvinner
som vi hadde data for, ble analysert. Letale medfødte misdannelser ble ekskludert fra
analysen av perinatalt og neonatalt utkomme. Perinatal og neonatal død ble ekskludert
fra analysen av neonatal sykelighet. Maternell død ble ekskludert fra analysen av
maternell sykelighet. Gruppene ble sammenliknet ved hjelp av Fisher’s exact test for
analyse av kategoriske variabler og Wilcoxon’s rang-sum test for analyse av
kontinuerlige variabler som ikke var normalfordelt. En ensidig p-verdi på < 0,05 ble
betraktet som signifikant for forskjeller i rater av perinatal dødelighet, neonatal
dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet, og en tosidig p-verdi på < 0,05 indikerte
signifikans for forandringer i maternell dødelighet eller alvorlig maternell sykelighet.
Relativ risiko og 95 % konfidensintervall ble rapportert for forskjeller i de viktigste
utkomme. Antall keisersnitt som ble nødvendig for å unngå et barn med primært
utkomme, ble kalkulert ved å dele forskjellen i ratene for keisersnitt i de to gruppene
med forskjellen i ratene på primært utkomme. P-verdiene som ble rapportert for andre
utkomme, skal betraktes som deskriptive, ingen justering var gjort for multiple tester.
Resultater
Mellom 9. januar 1997 og 21. april 2000 ble 2088 kvinner inkludert fra 121 sentre i 26
land. Data ble mottatt for 2083 kvinner (99,8%), 1041 var randomisert til elektivt
keisersnitt, 1042 til planlagt vaginal fødsel (figur). Basiskarakteristika var de samme i
begge grupper (tabell 1). 1027 (49,3%) kvinner var fra sentre med en lav perinatal
dødelighetsrate, 1056 (50,7%) fra sentre med en høy perinatal dødelighetsrate. Antall
kvinner rekruttert fra hvert senter kan opplyses fra forfatterne.
Av kvinner randomisert til planlagt keisersnitt ble 941 (90,4 %) forløst med keisersnitt.
Grunnen til at 100 kvinner ble forløst vaginalt i den planlagte keisersnittsgruppe var:
Keisersnitt ikke mulig på grunn av rask fødsel (59), pasientens ønske (29), hodeleie (12),
andre eller ukjente grunner (5). Av de som ble randomisert til planlagt vaginal fødsel, ble
591 (56,7 %) forløst vaginalt. Grunnene til keisersnitt hos de 451 var: Mekanisk
misforhold eller manglende fremdrift (226, 50,1%), påvirket fosterlyd (129, 28,6%),
fotpresentasjon (69, 15,3%), mors ønske (61, 13,5%), obstetriske eller medisinske
komplikasjoner (45, 10%), navlesnorsfremfall (12, 2,7%), andre eller ukjente grunner (8,
1,8%). Detaljert fremstilling av begivenheter under fødselen sees i tabell 2. For de 646
kvinnene som hadde en vaginal seteforløsning ble protokollen fulgt svært godt (tabell 3).
Bare 58 (9%) av disse kvinnene hadde en forlenget fødsel, et fotleie eller ubestemt
setepresentasjon ved forløsning eller hadde ikke erfaren kliniker tilstede ved fødselen i
henhold til a priori definisjonen. Det ble ikke utført total ekstraksjon hos noen.
Fem barn hadde medfødt dødelig misdannelse /1 anencefali, 1 dysmorft syndrom med
multiple hjertemisdannelser, 1 trisomi 18, 2 cyanotiske medfødte hjetesykdommer) og
ble ekskludert fra analysen for perinatale og neonatale utkomme. 16 andre barn døde, og
SMM 3/2003: Fødsel av barn i seteleie til termin

102

de ble ikke tatt med i sykelighetsanalysen. Detaljer ved dødfødsel og neonatoal død sees
i tabell 4, fulle detaljer kan finnes på Lancets webside. (www.thelancet.com) Seks av de
16 dødsfallene var forbundet med vanskelig vaginal fødsel, og fire med påvirket
hjertelyd under fødselen. Det var en signifikant laverer risiko for perinatal og neonatal
dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet i gruppen randomisert til KS (tabell 5), og
det var også en signifikant lavere risiko for perinatal dødelighet i denne gruppen (tabell
5). Forskjellen i perinatal og neonatal dødelighet forble signifikant (p=0,03) når
analysen ble gjentatt og de to barn som sannsynligvis hadde dødd før inklusjonen i
studien, ble utelatt. Det var en signifikant lavere risiko for alvorlig neonatal sykelighet i
gruppen planlagt til vaginal fødsel (tabell 5). Typer sykelighet fremgår av tabell 6.
Det var ingen signifikant forskjell i maternell dødelighet eller alvorlig sykelighet
mellom keisersnitt og vaginal fødsel gruppen (tabell 7). Det var én maternell død i den
planlagte vaginal fødsel gruppen. Moren hadde gulsott før fødselen, og utviklet
disseminert intravaskulær koagulasjon etter vaginal fødsel og døde av hepatorenal svikt
44 timer post partum.
For kombinert utkomme av perinatal dødelighet, neonatal dødelighet eller alvorlig
neonatal sykelighet og utkomme av perinatal eller neonatal dødelighet og av alvorlig
neonatal sykelighet, var det ingen signifikant interaksjon mellom behandlingsgruppene
og morens alder, parietet, type sete, svangerskapsvarighet, tilstedeværelsen av fødsel
eller vannavgang, estimert vekt eller størrelse av fosteret, metode for å vurdere
fosterstørrelse, metode for å vurdere bekkenstørrelse, metode for å vurdere eventuelt
defleksjon av fosterhodet, tidligere forsøk på ekstern vending, standard av behandling
ved senteret eller det totale antall kvinner som ble rekruttert i senteret.
Det var imidlertid en signifikant interaksjon mellom behandlingsgruppe og rapportert
nasjonal perinatal dødelighet for kombinert utkomme for perinatal dødelighet, neonatal
dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet (p=0,005). Siden cut off punktene ≤
20/1000 og > 20/1000 var noe arbitrære, bekreftet man at valget av cut off punkter på ≤
10/1000 og > 10/1000 og ≤ 15/1000 og > 15/1000 ikke forandret signifikansen i
interaksjonen. Reduksjonen i risiko ved planlagt keisersnitt sammenliknet med planlagt
vaginal fødsel var mye større i land med en lav perinatal dødelighet (2/514 (0,4%) vs.
29/511 (5,7%); 0,07 (0,02-0,29); p<0,0001 enn i land med høyere perinatal
dødelighetsrate (15/525 (2,9%) vs. 23/528 (4,4%); 0,66 (0,35-1,24); p=0,13). Dette fant
man til tross for større forskjeller i sectiraten mellom planlagt keisersnitt og planlagt
vaginal fødsels i land med høy perinatal dødelighetsrate (90,7% vs. 31,7%) enn i land
med lav perinatal dødelighet (90,1 % vs. 55,3%). Det var ingen signifikant interaksjon
mellom behandlingsgruppe og landenes rapporterte perinatale dødelighetsrate hva gjaldt
perinatal eller neonatal dødelighet, p=0,96. Det var en signifikant interaksjon mellom
behandlingsgruppe og landets rapporterte perinatale dødelighetsrate for alvorlig neonatal
sykelighet, (p=0,003), med reduksjon i risiko fra planlagt keisersnitt sammenliknet med
planlagt vaginal fødsel mye større i land med en lav perinatal dødelighetsrate (2/514,
0,4% vs. 26/508, 5,1%; 0,08 (0,02-0,32); p<0,0001) enn i land med en høy perinatal
dødelighetsrate (12/522, 2,3% vs. 13/518, 2,5%; 0,92 (0,42-1,99); p=0,49).
For utkommet maternell dødelighet eller alvorlig sykelighet var det ingen signifikant
interaksjon mellom behandlingsgruppe og maternell alder, parietet, fødsel, vannavgang,
senterets behandlingsstandard eller landets rapporterte perinatale dødelighetsrate.
Når vaginal setefødsel uten erfaren kliniker til stede ved fødselen ble ekskludert fra
analysen var risikoen for kombinert utkomme av perinatal dødelighet, neonatal
dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet ved planlagt keisersnitt sammenliknet med
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planlagt vaginal fødsel 17/1033 (1,7%) vs. 50/1024 (40,9%); 0,34 (0,20-0,58); p<0,0001
hvis ”erfaren kliniker” ble definert etter a priori definisjonen (betraktet seg selv som
erfaren ved vaginal fødsel og det var bekreftet ved avdelingens leder). Den var 16/1021
(1,6%) vs. 42/913 (4,6%); 0,34 (0,19-0,60); p<0,0001 hvis definisjonen var obstetriker
med lisens (spesialist). Ble ”erfaren kliniker” definert som en med mer enn 10 års
erfaring i vaginal seteforløsning var risikoen for kombinert utkomme av perinatal
dødelighet, neonatal dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet ved planlagt keisersnitt
sammenliknet med planlagt vaginal fødsel 15/992 (1,5%) vs. 28/793 (3,5%); 0,43 (0,230,80); p=0,005. Lød definisjonen på ”mer enn 20 års erfaring i vaginal seteforløsning”
var risikoen for kombinert utkomme av perinatal dødelighet, neonatal dødelighet eller
alvorlig neonatal sykelighet ved planlagt keisersnitt sammenliknet med planlagt vaginal
fødsel 15/960 (1,6%) vs. 19/595 (3,2%); 0,49 (0,25-0,96); p=0,03.
Når vi ekskluderte fra analysen vaginale seteforløsninger som fant sted etter langvarig
fødsel, etter at fødselen var indusert eller stimulert, etter fotpresentasjon eller usikker
setepresentasjon eller at det ikke var erfaren forløser til stede i henhold til a priori
definisjone, var risikoen for kombinert utkomme av perinatal dødelighet, neonatal
dødelighet eller alvorlig neonatal sykelighet ved planlagt keisersnitt sammenliknet med
planlagt vaginal fødsel 16/1006 (1,6%) vs. 23/704 (3,3%); 0,49 (0,26-0,91); p=0,02. Ble
disse analyser gjentatt etter også å ha ekskludert kvinner som hadde en vaginal
seteforløsning uten epidural anestesi, var resultatene tilsvarende (14/961 (1,5%) vs.
15/518 (2,9%); 0,50 (0,24-1,03); p=0,05).
Diskusjon
Keisersnitt som forløsningsform av sete ved termin har vært anbefalt på bakgrunn av
ikke randomiserte studier, anekdotisk erfaring og medikolegale overveielser (2, 3, 10,
11) Andre med erfaring i vaginal seteforløsning har fortsatt å anbefale planlagt vaginal
fødsel for selekterte grupper fordi man regner at keisersnitt påfører moren mer
sykelighet, og at det er betydelig mer kostbart å utføre for samfunnet (7, 12, 13, 14).
Denne undersøkelsen ble foretatt for å avgjøre hvorvidt det er fordeler ved planlagt
keisersnitt sammenliknet med planlagt vaginal fødsel for de kvinner som er gode
kandidater for en vaginal seteforløsning med erfaren kliniker tilstede. Undersøkelsen ble
utført ved sentre som hadde klinikere med erfaring i seteforløsning for å kunne vurdere
hvordan seteforløsning foregikk på sitt beste. Til tross for dette fant vi at fostre til
kvinner som var randomisert til planlagt keisersnitt hadde signifikant færre sjanser for å
dø eller for å få et dårlig utkomme i den umiddelbare neonatale periode enn fostre til
kvinner allokert til planlagt vaginal fødsel. Skjønt noen av dødsfallene i den planlagte
vaginale fødsels gruppen var relatert til vanskeligheter med vaginal seteforløsning, var
andre klart assosiert med problemer under fødselen. Med en politikk for planlagt
keisersnitt ville ett barn unngå død eller alvorlig sykelighet for hvert ytterligere 14
keisersnitt som ble gjort.
Raten for perinatal eller neonatal dødelighet blant randomiserte pasienter var lavere i
land med lav perinatal dødelighetsrate i henhold til WHOs definisjon, 0,3 % vs. 1,2 %,
hvilket man måtte vente. Det var ingen signifikant interaksjon mellom landenes
rapporterte perinatale dødelighetsrate og behandlingsgruppene for utkomme av perinatal
eller neonatal dødelighet. Dette indikerer at fostre i alle land hadde mindre risiko for å
dø hvis de ble forløst ved planlagt keisersnitt enn ved vaginal fødsel. Raten for alvorlig
neonatal sykelighet blant de randomiserte pasientene var imidlertid ikke lavere i land
som hadde en lav vs. en høy perinatal dødelighetsrate, 2,7 % vs. 2,4 %, og vi fant en
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signifikant interaksjon mellom landenes rapporterte perinatale dødelighetsrate og
behandlingsgruppene for alvorlig neonatal sykelighet, hvilket indikerer at fostre som er
født i land med lav perinatal dødelighet hadde mindre risiko for å få alvorlig neonatal
sykelighet hvis de ble planlagt forløst ved keisersnitt enn ved vaginal fødsel
sammenliknet med de i land med høy rate.
En mulig forklaring er at den reduserte fordel ved planlagt keisersnitt i land med høy
rate, er artefakt på grunn av ”diagnose bias” ved at barn i disse land mindre sannsynlig
ble observert nøye for tegn på fødselstraume, forekomst av kramper, hypotoni eller
abnorme bevissthetsnivåer, at mødre i disse land føler seg mindre i stand til å rapportere
problemer til helsearbeidere hvis de legger merke til dem eller at de fleste nyfødte,
særlig hvis de er forløst vaginalt, sendes hjem før problemene kan oppdages av
helsearbeidere. Barn i disse land har også en større risiko for å dø før noen av disse tegn
på sykelighet kan utvikles. Men den reduserte fordel av en politikk med planlagt
keisersnitt i land med høy perinatal dødelighetsrate kan også være reell, muligens på
grunn av høyere erfaringsnivå med vaginal seteforløsning i disse land. Hvis dette er
tilfelle, vil man i land med høy perinatal dødelighetsrate utføre så mye som 39
tilleggskeisersnitt for å unngå et dødt eller skadet nyfødt barn, mens det i land med en
lav perinatal dødelighetsrate er antallet ekstra keisersnitt så lavt som 7.
Resultatet som viser at det gir bedre føtalt og neonatalt utkomme hvis man gjør
keisersnitt, kan være skuffende for mange fødselsleger med erfaring i vaginal
seteforløsning som aldri personlig har vært tilstede ved en vanskelig vaginal
seteforløsning som fører til dødfødsel, et nevrologisk påvirket eller skadet barn. Vi gikk
derfor gjennom data for å vurdere behandlingseffekten etter å ha utelukket mødre som
ikke hadde en erfaren kliniker tilstede ved den vaginal fødsel definert som erfaren
kliniker på fire forskjellige måter. Vi gjentok analysen etter også å ha ekskludert
vaginale seteforløsninger ved forlenget fødsel, indusert eller stimulert fødsel eller
setefødsel som enten var fotfødsel eller en usikker setepresentasjon. Vi utelukket også
seteforløsninger der det ikke var gitt epidural anestesi. Resultatene endret seg ikke:
Planlagt keisersnitt forble en substansielt bedre metode for forløsning av fosteret. Skjønt
det er mulig at våre erfaringer med vaginal seteforløsning ikke er et reelt uttrykk for
erfaring, og at erfaringen i dag er mindre enn den var for 30-40 år siden, forsyner denne
undersøkelsen oss med tilstrekkelig bevis på at en politikk for planlagt vaginal fødsel
ikke lenger kan oppmuntres for enkeltfostre i seteleie.
Det ble i alt funnet en lav hyppighet av maternell dødelighet eller alvorlig sykelighet.
Bortsett fra en kvinne som døde av årsaker som sannsynligvis ikke var relatert til
forløsningsmetoden, opplevde bare 3,6 % av kvinner i studier alvorlig sykelighet, og
den var ikke signifikant forskjellig mellom den planlagte keisersnitts og den planlagte
vaginale fødsels gruppe. Alvorlig risiko assosiert med keisersnitt var færre enn man
tidligere har beskrevet (4). En randomisert kontrollert undersøkelse av planlagt
keisersnitt sammenliknet med planlagt vaginal fødsel hos kvinner med HIV-1 infeksjon i
svangerskapet, viste også lave rater av maternell dødelighet (15).
Oppsummerende har undersøkelsen vist at en politikk med planlagt keisersnitt er
substansielt bedre for enkeltfostre i setepresentasjon ved termin, og denne fordel er
større i land som har en lav perinatal dødelighetsrate. En politikk med planlagt
keisersnitt er ikke assosiert med høyere risiko for alvorlige problemer for moren i de
første seks uker post partum.
For referanser: se den engelske utgaven av artikkelen.
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Fig. 1. Studiens profil
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Tabell 1. Bakgrunnsdata
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Tabell 2. Fødsel og forløsning

Begivenhet

keisersnitt
Planlagt keisersnitt
n=1041
n=1041

Vaginal fødsel
n=1042

’

Presentasjonved
ved fødselen
fødselen
Presentasjon

= 0,02

Sete
Hode

p

1018
#

Skrå/tvers

97,8%

994

95,5%

19

1,8%

39

3,7%

4

0,4%

8

0,8%

Forløsningsmetode

< 0,0001

Keisersnitt før fødsel begynte

470

45,2%

75

7,2%

Keisersnitt etter at fødselen var begynt

471

45,2%

376

36,1%

Vaginal fødsel

100

9,6%

591

56,7%

Generell

294

28,2%

132

12,7%

< 0,0001

Epidural/Spinal

682

65,5%

482

46,3%

< 0,0001

Morkakeløsning
Morkakeløsning

0

6

Navlesnorsfremfall
Navlesnorsfremfall

0

14

Før fødselen

0

2

Under fødselen

0

12

1,2%

11

1,1%

= 0,06

15,2%

< 0,0001

Anestesi

§

chorioamnionitt§
Klinisk chorioamnionitt

3

*

0,3%

Fosterlydsavvik *

13

1,3%

156

Vanskelig å forløse hode, armer,
armer, skuldre
eller
kropp
skuldre
eller kropp

22

2,1%

48

fra randomisering
randomi9sering
fødsel• 7≥ dg
7 dg*
Tid fra
tiltil
fødsel

156

15,0%

301

*

th

0,6%
1,3%

= 0,03
< 0,0001

0,2%

4,6%

28,9%

= 0,002

< 0,0001

Median (5 th -- 95th
95th centile)
39,3 (37,5-41,2)
Median
centile)
svangerskapsvarighet ved fødselen
fødselen(uker)
(uker)

39,6 (37,5-41,8)

< 0,0001

Tid i sykehus fra
fra forløsning
forløsning ≥• 48
48 timer
timer*

91

= 0,19

*

74

7,1%

8,8%

*Opplysninger manglet for noen få # Forskjellen i hodefødsel mellom gruppene var signifikant
(p = 0,02) § Definert som temperatur > 38°C før forløsningen.
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Tabell 3. Karakteristika ved fødsel og forløsning hos kvinner som fødte vaginalt

* Opplysninger manglet hos noen få
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Tabell 4. Dødfødsel og neonatal død. Letale misdannelser ikke med.
Planlagt

Fødsel

Paritet

Vekt

1.

ND

VF

KS

0

3370 g

2.

DFF

VF

VF

1

1150 g

3.

DF

VF

VF

0

2965 g

4.
5.
6.

DF
DF
ND

VF
KS
VF

VF
VF
VF

0
0
0

2400 g
2550 g
2000 g

7.

ND

VF

VF*

6

3500 g

8.
9.

ND

VF
VF

VF
VF

0
0

3000 g
2500 g

10.

DF

VF

VF*

1

2700 g

11.
12.
13.
14.
15.

ND
ND
ND
DF
OF

KS
VF
VF
VF
VF

KS
VF*
VF
VF
VF

3
2
0
0
4

2300 g
2500 g
2700 g
3050 g
3650 g

16.

ND

KS

KS

0

2850 g

Annen informasjon
Fosterlydavvik, vanskelig forsøk på VF før
KS
Tvilling: Intrauterin død, antagelig før
randomisering
Fosterlyd forsvant under 2. stadium, rakk
ikke gjøre KS
Vanskelig VF
Vanskelig VF
Barnet utskrevet i velbefinnende, død
hjemme under søvn
Vanskelig VF, barnet hadde lite hode,
lavtsittende ører, dyptsittende øyne
Vanskelig VF
Barnet utskrevet i velbefinnende, døde etter
alvorlig oppkast og diare hjemme
Fosterlydavvik, fosterlyden forsvant, rakk
ikke gjøre KS
Pusteproblemer etter KS før fødsel startet
Pusteproblemer
Pusteproblemer
Vanskelig VF
Intrauterin død, hodeleie, antagelig før
randomisering
Fosterlydavvik, rumpert meningomyelocele

VF = Vaginal fødsel, KS = Keisersnitt, DF = Dødfødsel, ND = Neonatal død
* Vaginal fødsel med tang på sistkommende hode.
Nr 1-3 var fra land med lav perinatal dødelighet
Nr 1-4, 6-9 og 15 hadde fødselen indusert eller stimulert med oxytocin eller prostaglandin
Nr 1 hadde epiduralanestesi
Nr 1-14 hadde erfaren kliniker til stede
Nr 1-5, 7-9, 12-13 og 16 var i ekstendert seteleie, nr 6, 10 og 14 i flektert, nr 11 var usikkert
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Tabell 5. Perinatal eller neonatal dødelighet <28 dager og alvorlig neonatal sykelighet
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Tabell 6. Neonatal sykelighet
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Tabell 7. Materiell dødelighet og sykelighet
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11.5 Nasjonal veileder i fødselshjelp 1998: Setefødsel
Dalaker, K og medarbeidere (red). Norsk gynekologisk forening Veileder i
fødselshjelp 1998. Oslo: Den norske lægeforening, 1998.
Kapittel 39. Seteleie
Hovedansvarlig: Susanne Albrechtsen, Haukeland Sykehus
Medarbeidere: Britt-Ingjerd Nesheim, Ullevål sykehus, Hans A. Sande, Oslo, Terje A.
Jenssen, Innherred sykehus.
Innledning
Seteleie er forbundet med økt mortalitet og morbiditet. Formålet er å redusere risikoen
for komplikasjoner ved seteforløsning.
Dokumentasjon
Dokumentasjonen er hentet fra Medline og Cochrane database.
Referanser
1. Collea JV, Chein C, Quilligan EJ: The randomized management of term frank
breech presentation: A study of 208 cases. Am J Obstet Gynecol 1980;137:235-242.
2. Gimovsky ML, Wallace RL, Schifrin BS, Paul RH: Randomized management of the
nonfrank breech presentation at term: A preliminary report. Am J Obstet Gynecol
1983;146:34-40.
3. Cheng M, Hannah M: Breech delivery at term: A critical review of the literature.
Obstet Gynecol 1993;82:605-618,.
4. Schiff E, Friedman SA, Mashiad S, Hart O, Barkai G, Sibai BM: Maternal and
neonatal outcome of 846 term singleton breech deliveries: Seven-year experience at
a single center. Am J Obstet Gynecol 1996;175:18-23.
5. Albrechtsen S, Rasmussen S, Reigstad H, Markestad T, Irgens LM, Dalaker K:
Evaluation of a protocol for selecting fetuses in breech presentation for vaginal
delivery or cesarean section. Am J Obstet Gynecol 1997;177:586-92.
Vurderinger
Anbefalingene for seleksjon av seteleie til vaginal eller keisersnittforløsning bygger på
grad II dokumentasjon. De enkelte kriterier og grensene for disse bygger på grad III
dokumentasjon.
Anbefalinger
Undersøkelser før fødsel
Diagnosen verifiseres ved ultralydundersøkelse.
Pelvimetri (rtg/CT) rekvireres som hovedregel > 36 uker, på følgende indikasjoner:
Betingelser for vaginalforløsning
1. Gestasjonsalder >34 uker. Ved gestasjonsalder < 34 uker individuell vurdering.
2. Estimert fødselsvekt >2000 g og <4500 g.
3. Pelvimetri: (ingen betingelse for vaginalforløsning). Sagittal inngang (conjugata
vera) ≥11,5 cm. Individuell vurdering 11,0-11,5 cm. Sum utgangsmål ≥32,5 cm
(sum av interspina vidde, intertubaravstand og nedre sagittaldiameter). Individuell
vurdering sum utgang 31,5-32,5 cm.
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4. Rent seteleie eller sete-fotleie (enkelt/dobbelt). (OBS ikke mistolke sete-fotleie)
5. Ingen alvorlige obstetriske komplikasjoner eller alvorlige maternelle sykdommer.
Krav til fødeavdelingen
1. Vaginal forløsning bør skje på kvinneklinikk eller fødeavdeling
2. Vurdering og forløsning av eller under supervisjon av obstetriker.
3. Adekvat anestesi/analgesi:
a. Epidural
b. Pudendalblokkade.
c. Beredskap for umiddelbar narkose ved forløsning av skuldre og hode.
Åpningstiden/utdrivningstiden
1. Setefødselen skal overvåkes med CTG (intermitterende/ kontinuerlig etter
vurdering).
2. Oxytocin stimulering ved behov.
Forløsningen
Som hovedregel legges episiotomi.
Vanlig fremhjelp
er hovedmetoden. Barnet fødes spontant til navlestedet er synlig, hvoretter
fødselshjelper aktivt utfører forløsning av skuldre og hode.
Total uttrekning
vurderes anvendt ved alvorlige føtale eller maternelle komplikasjoner, hvis mormunnen
er utslettet.
Keisersnitt
De som ikke oppfyller betingelsene for vaginalforløsning forløses med keisersnitt.
Vending
Ytre vending fra seteleie til hodeleie > 36 uke kan eventuelt forsøkes.

11.6 Statistisk beregning av utvalgsstørrelse ved
norsk/nordisk multisenterstudie
Lave dødelighets- og sykelighetsrater for seteleier i Norge utelukker ikke at de norske
resultatene ville vært enda bedre om planlagt keisersnitt hadde vært benyttet. Vi har
derfor vurdert om en nordisk studie er berettiget og mulig å gjennomføre. Hvis vi
forutsetter at bruk av bare keisersnitt ved seteleie ville gi samme reduksjon i perinatal
dødelighet som i TBT, ville den for Norges vedkommende redusere (den misdannelseskorrigerte) dødeligheten fra 0,3% til ca 0,1%; eller fra 0,09% til ca 0,03% hvis man
bruker dødelighetstall som kun tilskrives forløsningsmetoden. Et minimum av ca 1700
keisersnitt må derfor utføres for å unngå ett tilfelle av perinatal død (gitt dødelighet på
0,09%).
Det kan imidlertid reises tvil om effekten av bruk av keisersnitt ved alle seteleier i Norge
ville være så stor som i TBT. Hvis den er bare halvparten så stor, vil antallet keisersnitt
som må gjøres for å unngå ett dødsfall, øke betydelig utover 1700.
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Effekten av keisersnitt på dødelighet og sykelighet ved setefødsel er knyttet til to
vesentlige forskjellige faktorer: Den ene er komplikasjoner som kan oppstå ved ethvert
svangerskap og fødsel (og derfor også seteleier) og som delvis kan unngås ved at
keisersnitt blir gjort før ulykken inntrer. Dette gjelder blant annet uforklarlig fosterdød,
løsning av morkaken, intrauterine infeksjoner, fremfall og/eller avklemming av
navlesnor, mekoniumaspirasjon, livmoren sprekker og komplikasjoner til akutt
keisersnitt. Den andre effekten av keisersnitt er at man unngår ulykker som direkte
skyldes selve fødselsmåten. Det er bare denne siste effekten som kan tas i betraktning
når nytten av planlagt keisersnitt ved seteleie skal vurderes i forhold til
forløsningsmåten. Det er grunn til å tro at den relative betydning av denne siste effekten
er mindre jo lavere den perinatale dødelighet og sykelighet er.
Det er ikke uten videre opplagt hvordan beregninger av utvalgsstørrelse skal
gjennomføres. Det er imidlertid naturlig å imitere de beregninger som er gjort i
Hannahstudien. Der beregnet man en forskjell på 0,8% og 0,1%, svarende til 8 ganger
større risiko for uønsket hendelse i vaginalgruppen, vil oppdages med 80%
sannsynlighet dersom totalutvalget er 2800 (tab 11.6). På ett punkt er fremgangsmåten
ikke standard. Det testes ensidig slik det fremgår av den siste parentes i sitatet. Det betyr
at man a priori forutsetter at keisersnitt ikke kan øke forekomsten av den uønskede
hendelse. Dersom man a priori ikke hadde lagt dette til grunn, ville utvalgsstørrelsen bli
øket til 3400. I TBT-studien er det også beskrevet forbilledlig klart hvordan
interimanalyser skal gjøres slik at studien kan avbrytes dersom åpenbare forskjeller
avdekkes tidlig (studien ble da også avbrutt).
La oss så se på norske forhold (tab 11.6). Den perinatale dødelighet er lavere her, slik
den også er i de andre nordiske land. Forskjellen 0,8% og 0,1% er langt større enn den
man kan vente å finne i vårt land. Det betyr at en tilsvarende beregning vil gi at utvalget
her nødvendigvis må bli større. Beregningen er svært sensitiv i forhold til
modifikasjonen av prosentene over, og disse tallene er vanskelig å fastsette slik de må ha
vært i TBT- studien. Det siste poenget illustreres blant annet ved at de faktisk observerte
tall ble vesentlig forskjellig fra dem som ble stipulert i utvalgsberegningen. Dersom det
spesifiseres en forskjell på 0,25% vs 0,1% leder det til at nødvendig utvalgsstørrelse
overskrider 10 000 i hver gruppe. Det er nesten umulig å tenke seg en prospektiv,
randomisert undersøkelse der mer enn 20 000 kvinner med foster i seteleie innvilger å
bli randomisert til forløsningsmetode. I Norge fødes det hvert år ca 1500-1600 barn i
seteleie med vekt over 2500 g. Ekspertgruppen kan derfor ikke se at det vil være mulig å
gjennomføre en tilsvarende studie i våre nærområder.
Et alternativ er å se på surrogatendepunkter. Eksempelvis vil man kunne avdekke
interessante forskjeller i Apgar score mellom gruppene i studier med langt færre
deltagere. Denne problemstillingen er ikke vurdert videre.
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Tabell 11.6 Beregning av utvalgsstørrelsen for død ved fødsel i seteleie avhenger av
perinatal dødelighet

Test significance level
1 or 2 sided test?
Group 1 proportion p1
Group 2 proportion p2
Odds ratio =p2x(1-p1)/(p1x(1-p2))
Power ( % )
n per group

0,05
1
0,001
0,008
8,056
80
1401

0,05
1
0,001
0,0025
2,504
80
10892

I venstre kolonne er det oppgitt de størrelser som er nødvendige for å kunne beregne
utvalgsstørrelse i dette tilfellet. Den midterste kolonnen gir den faktiske beregningen i
TBT-studien og leder til 1401 i hver gruppe som altså avrundes til totalt 2800. I den
neste kolonnen er en tilsvarende beregning gjort med utgangspunkt i norske forhold.
Den eneste endringen er at sannsynligheten for uønsket hendelse er redusert til 0,0025
eller 0,25 % i vaginalgruppen. Vi ser at det kreves 10892 i hver av gruppene.
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Styringsorganene
SMM ble etablert i 1997 og er finansiert av Helsedepartementet og administert under SINTEF Unimed. En
styringsgruppe, oppnevnt av Helsedepartementet, gir faglige innspill og leder virksomheten.
Styringsgruppen er bredt sammensatt, og består av 10 personer. I tillegg har SMM etablert et faglig nettverk
bestående av omlag 50 eksperter innen de fleste medisinske fagmiljøer. I dette nettverket inngår også jurister, samfunnsvitere, etikere og økonomer.

Denne rapporten er utgitt av Senter for medisinsk metodevurdering (SMM).
SMMs virksomhet skal øke sannsynligheten for at pasienter og befolkningen får helsefremmende
og virksomme tjenester. Kvaliteten på helsetjenestene skal bli bedre ved at forebyggende tiltak,
diagnostikk og behandling baseres på best mulig kunnskap. SMM vil synliggjøre hva ulike metoder koster, og hvilke organisatoriske og andre konsekvenser endringer i bruk av medisinske
metoder kan medføre. SMM utfører:
■ Egne metodevurderinger:
A) Fullstendig metodevurdering
Gjennomgang av all tilgjengelig vitenskapelig litteratur som finnes om et gitt tema, samt vurdering av økonomiske, organisatoriske, etiske og eventuelle juridiske forhold. En bredt
sammensatt ekspertgruppe benyttes.
B) Avgrenset metodevurdering
Metodevurdering med avgrenset /smal problemstilling og med begrenset informasjonsinnhenting. En smalere sammensatt ekspertgruppe benyttes.
■ Vurdering av internasjonale rapporter for norske forhold:
Bruk av det foreliggende vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget i publiserte metodevurderinger. I tillegg belyses økonomiske, organisatoriske, etiske og eventuelle juridiske forhold som har betydning i Norge.
■ Metode-varsling:
Vurdering av nye metoder som ikke er bredt anvendt, eller ny anvendelse av "gamle" metoder. Peer review i relevante fagmiljø eller liten ekspertgruppe benyttes.
■ Svar på forespørsel:
En oppsummering og sammenstilling av kunnskap fra publiserte metodevurderinger og systematiske oversikter. Forespørselen besvares ut i fra foreliggende dokumentasjon, men uten
egen SMM-vurdering.
Vennligst se våre websider for mer informasjon om SMM og senterets publikasjoner:
www.sintef.no/smm
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Senter for medisinsk metodevurdering har kritisk vurdert kunnskapsgrunnlaget for
hormonell erstatningsterapi etter gjennomgått brystkreft.
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