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u Komplikasjoner

u Blødning i svangerskapet

u Foranliggende morkake

u Løsning

u Post partum blødning

u Seteleie

u Navlesnorsprolaps

u Fastsittende skuldre

u Prematur fødsel

u Den nyfødte



2015 var det, ifølge medisinsk fødselsregister (MFR), 

242 barn som ble født uplanlagt utenfor institusjon. 

103 ble født under transport og 139 hjemme



Komplikasjoner 

Blødning i svangerskapet

u Opptrer hos 4-5 % av gravide. De viktigste årsakene er:

u Placenta previa

u Abruptio placenta 

u Uterusruptur (sjelden)



Placenta previa

Helt eller delvis forliggende morkake

u I 2015 var det registrert 218 placenta previa med 
komplikasjoner i MFR (medisinsk fødselsregister), det er 
3,7 av 1000 fødende.



Placenta previa

u Diagnostiseres ved UL

u Dypt sete; placenta er i nedre segment av livmor, men 
nedre del av placenta er ikke i kontakt med indre 
mormunn, minimum 1,5-2 cm klaring.

u Placenta previa totalis; placenta dekker hele indre 
mormunn.

u NB: Ingen vaginal eksplorasjon ved mistenkt placenta 
previa da det kan gi livstruende blødning.





Risikofaktorer
ved placenta previa

u Tidligere keisersnitt eller intrauterin kirurgi

u Tidligere placenta previa

u Flerlinger

u Høy alder eller paritet

u Infertilitetsbehandling



u En placenta previa vil ikke utgjøre en fare

for mor og barn så lenge livmoren forholder

seg rolig.

u Denne blødningen er vanligvis ikke relatert til en 
spesiell aktivitet og kan oppstå når kvinnen hviler

u Blødningen er ikke forbundet med noen form for

smerter.



u Prehospitalt er det blødningen som må erstattes.

u Raskest mulig til sykehus med sectioberedskap



Løsning av 
morkaken/abruptio placenta

u Hvis morkaken løsner før barnet er forløst.

u Kan skje før fødselen har startet eller i løpet av 
fødselen.

u Det er en ganske sjelden tilstand, det er registrert 192 
løsninger med komplikasjoner i MFR i 2015, 3.3 av 1000 
fødende.



Abruptio placenta- løsning



Risikofaktorer
ved løsning

u Det er ulike årsaker til at dette skjer, og det er ikke 
alltid man har en klar årsak.

u Hypertensjon 

u tidligere keisersnitt 

u sigarettrøyking 

u og traume mot magen kan være årsak



Symptomer

u I 30 prosent av tilfellene ligger blodet skjult bak 
placenta.

u Komplett skjult løsning 

u ingen vaginalblødning 

u symptomer på blodtapet som hypovolemisk sjokk 

u Hvis blodtapet er moderat eller alvorlig

u store smerter. 



u Ofte vil det være en synlig og usynlig blødning i 
kombinasjon.

u I praksis kan en derfor ikke si noe om alvorlighetsgraden 
av løsningen etter hvor mye synlig blod man observerer.

u Livmoren vil oppleves hard og øm

u Prehospitalt er det ingen tiltak som kan hjelpe barnet, 
det er mor og hennes tilstand som er i fokus.



Blødning etter fødsel, post 
partum blødning

u Den første tiden etter en fødsel det er størst risiko 
for maternell død globalt sett

u Livmoren trekker seg ikke tilfredsstillende sammen, og 
såret etter morkaken blør (80-90%)



MÅ PUGGES:

u Risikofaktorer:
Tidligere post partum blødning
Antepartum blødninger
Flerlingsvangerskap/ polyhydramnion / stort barn
Lavtsittende placenta / placenta previa / tidligere sectio
Langvarig fødsel / oksytocinstimulering / induksjon/ 
instrumentell forløsning
Maternell overvekt / høy alder / høy paritet/ myoma uteri/ 
uteruskirurgi og misdannelser 
Koagulasjonsforstyrrelser pga. alvorlig preeklampsi / HELLP 
/AFLP, placentaløsning, intrauterin fosterdød, sepsis
Blødningssykdommer, antikoagulasjonsbehandling
Magnesiumbehandling



Heldigvis…….

u Hvis du skulle havne i en situasjon 
med postpartum blødning, kan du 
rask hindre en større blødning ved å 
massere uterus med sirkulerende 
bevegelser



Bimanuell kompresjon



Og heldigvis….
Blødningsmengde Symptomer Blodtrykk

500-1000 ml (10-
15%)

Palpitasjoner, 
døsighet , lett 
takykardi

Normalt

1000-1500 ml (15-
25%)

Slapp, kaldsvett, 
takykardi

Lett fall

1500-2000 ml (25-
35%)

Rastløs, blek oliguri 60-80 mm Hg

2000-3000 ml (35-
45%)

Kollaps, åndenød, 
anuri

40-60 mm Hg



Seteleie

u 3-5 prosent

u Navlesnorprolaps

u Knestående



Fastsittende skuldre

u ca 2 % av alle 
fødsler

u Stort barn > 
4000 g
Diabetes
Tidligere 
fastsittende 
skuldre
Styrtfødsel



Hva kan jeg gjøre?

u Knestående



Prematur fødsel

u Hold barnet varmt

u Ikke av navle for tidlig



Det nyfødte barnet

u Ikke klipp navlestrengen for tidlig

u Hold øye med det nyfødte barnet

u Hudfarge, reaksjon, muskeltonus,

respirasjon og hjerteaktivitet (Apgar)

u Varme 



Om barnet ikke puster

u Stimulere

10 – 15 % av alle nyfødte må stimuleres

u Bedøm tonus, reaksjon og respirasjon.

u 1 – 1.5 % av alle nyfødte må ventileres

Ø Frie luftveier

0.3 – 1.7 ‰ trenger ventilasjon og hjertekompresjon



u Ventilasjon

u 2 minutter 

u 3:1 

Teamwork



Viktig til slutt

For all uplanlagt fødselshjelp 

utenfor sykehus, enten

det er en normal fødsel eller 

komplikasjoner-

Tett dialog med fødeavdelingen!



Takk for 
oppmerksomheten
Jm Weronica Roksvåg                       werrok@ous-hf.no

Jm Christina H.  Engelhart                uxhecf@ous-hf.no


