
Protokoll perinatalARG 210428 
 
Antal deltagare (ca) 43 
 

1  Genomgång av föregående 
protokoll  

 Det har inte inkommit något besked om kursort som vill 
avsäga sig sitt uppdrag om ST-kurs, så vi räknar med att 
det löper på. Angående frågan om styrelsen skulle utökas 
inkom synpunkten att vi äger den frågan själva inom 
PerinatalARG. Kan fortsätta diskuteras.  

2  Utvärdering av nya CTG-
riktlinjer   

Maria Jonsson, UAS, presenterade av en utvärdering av 
effekten av införandet av nya CTG riktlinjer. Neonatala 
utfall och förlossningssätt studerades. Man fann ingen 
skillnad i HIE grad II-III, däremot fler med acidos och låg 
apgar efter införandet av den nya tolkningsmallen.  
Gruppens slutsats är att de vill fortsätta med riktlinjerna 
men med ökad utbildningsinsats. Fortsätta följa upp med 
djupanalyser av journalgranskning. Hur är följsamheten till 
riktlinjerna?  
På SUS har de gjort en retrospektiv studie där de jämfört 
utfall beroende på om man följt våra gamla riktlinjer, de 
nya eller FIGOs och slutsatsen från det arbetet var att de 
nya riktlinjerna ha alltför låg sensitivitet för patologiska 
mönster.  
Diskussion följde: 
Är avsaknad av accelerationer ett problem? Särskilt om 
mönstret finns redan från intagningskurvan. 
För långsam handläggning av patologiskt CTG? Svårighet 
att avgöra om basalfrekvens och variabilitet är normalt vid 
Andra saker har också påverkat utfallen. Ingen jämförelse 
mellan olika regioner. 
Slutsats blir att gruppen, som gärna kan utökas, får 
fortsätta att följa upp och att djupanalyser 
rekommenderades. 
 
I detta sammanhang kom vi även in på Intagningstestets 
vara eller icke vara, där det har gjorts en HTA-analys i 
Sydöstra sjukvårdsregionen. Denna skall vara beställd av 
LÖF för att få ett kunskapsunderlag för CTG-riktlinjer. Vi 
enas om att det är viktigt att Perinatal-ARG får yttra sig om 
HTA-analysen och kontakt skall etableras. Vill man hjälpa 
till att granska och komma med synpunkter är man 
välkommen att höra av sig till Anna Hagman. 
  

3  Selektiv fosterreduktion Ylva Carlsson, SU presenterade ett pågående arbete i 
SMER angående sen selektiv fosterreduktion. 
Fosterreduktion omfattas inte av abortlagen utan står 
under hälso och sjukvårdslagen. Svåra avvägningar mellan 



mammans autonomi och skyddsvärdet hos fostret, som ju 
ökar under graviditetens gång.  
Tankar från auditoriet: 
Ska man inte reducera i en vecka där man optimerar 
förutsättningarna för det foster som ser friskt ut. 
Svårighet att prognosticera korrekt.  
Viktigt att spalta upp de olika anledningarna till selektiv 
reduktion, olika avvägningar. Ska man vara sämre skyddad 
av lagrummet bara för att man är tvilling. SMERs 
dokument är inte legalt bindande. Behov av lagstiftning? 
Konsensus i samhället? 
 
Nytt möte planeras med SMER och vi får anledning att 
återkomma till ämnet.   

4  Presentation av 
preeklampsi-riktlinjer  

Lina Bergman, SU, ordförande i PreeklampsiARG, 
presenterade den nya PE-riktlinjerna.  
Sammanfattningsvis är de största förändringarna att 
definitionen av PE är ändrad iom att proteinuri inte längre 
krävs. Varken proteinuri eller hypertoni krävs för diagnos 
av HELLP/Eklampsi.  
Starkare rekommendation att inducera förlossning >37v. 
Fler kvinnor som kommer att få ASA som profylax.  Man 
beräknar att ca 10% kommer att uppfylla kriterier för ASA. 
Angående hur många moderata riskfaktorer som ska 
krävas för profylax är konsensus minst 3 sådana. 
Det kommer att utvärderas om dessa ändrade riktlinjer 
kommer att ha någon påverkan på förekomst av PE, ffa 
tidig PE. Även utfall som postpartumblödning kommer att 
följas upp för att se om behandlingen har sådan biverkan. 
 
I diskussionen som följde kunde vi konstatera att alla var 
igång med de nya riktlinjerna. Farhåga som lyftes var att 
det är många pat som ska ta trombyl. 
Subjektiva symtom: Hur ska man värdera svår övergående 
huvudvärk.  
Förslag på om man via graviditetsregistret kunde ta fram 
dashboard för PE för att kunna jämföra kliniker. Sätter vi 
diagnosen i samma utsträckning? 
Det har blivit mer att göra, fler kontroller. Minskar vi 
allvarlig morbiditet för mor och barn? 
Hur ska man hantera högt BT som uppkommer under förl? 
Om BT i vila är normalt, när pat är förlöst så kan diagnosen 
avskrivas. Vi har kunnat se att diagnosen PE har ökat. Beror 
det på de nya riktlinjerna eller kan det vara en Covid-
påverkan? 
Ökad användning av hemmonitorering av BT.  
 



Sammanfattningsvis en allmän reflektion att det är väldigt 
positivt med interaktion mellan ARG-grupperna, mer 
sådant! 

5 Aktiv fas under förlossning  Katarina Remaeus, BB Stockholm, presenterade förslag på 
ny definition av aktiv förlossning. 
Diskussion:  
Vad ska vi använda definitionen till? Skicka hem pat som 
inte är tillräckligt öppna, men som ändå behöver stöd. Cut-
off för intervention? Kommer vi att behöva en 
latensfasavdelning? Tanken är att konceptet ska vara mer 
behovsstyrt, inte fungera som triagering. Risk att det blir 
fyrkantigt? 
Ett syfte skulle vara att minska interventionerna och inte 
piska på med oxytocin som kanske risken blir att vi gör 
idag. Reflektion att implementeringsresan kommer att bli 
oerhört intressant, bra att det kommer något nytt! 
Hur ska man hantera obesa kvinnor? 
Hanna Östling, Örebro rapporterade att de har börjat 
arbeta i denna riktning redan vid inducerad förlossning. De 
har dock inte kunna påverka kejsarsnittsfrekvensen, men 
är ändå nöjda med arbetssättet. De har även minskat 
behandling med syntocinon och användningen hos 
förstföderskor ligger nu <50% utan att snittfrekvensen har 
ökat. 
Region Stockholm har arbetat med ett syntocinonprotokoll 
och studier är planerade angående implementering och 
frekvens av sectio och VE. 
Viktigt att vi skiljer på induktion och spontan 
förlossningsstart, denna definition gäller spontan start. 
Farhåga om att en ny definition på aktiv fas kan påverka 
hur vi tolkar CTG.  
Efter en längre diskussion görs en omröstning i auditoriet 
där 33 av just då 39 deltagare svarar och 75% svarar ja på 
frågan om vi vill införa en ny definition på aktiv förlossning.  
Vissa ändringar föreslås till förslaget och detta skall 
återföras till arbetsgruppen innan vi kan gå vidare. 
 

6  SPeCOS Julia Savchenko, Södersjukhuset, uppdaterar hur det går 
med SPeCOS, arbetet med att ta fram perinatala 
utfallsvariabler, ett core outcome-set som alltid bör 
användas vid publikationer för att underlätta jämförelser. 
En delphi-process är nu påbörjad och snart kommer 
samtliga förlossningskliniker att bli inbjudna för att delta, 
invänta mejl om detta! Under tiden hänvisas till hemsidan: 
perinataloutcome.com   
 
 



 
 

7 Covid Folkhälsomyndigheten publicerade 210427 nyheten att 
gravida med riskfaktorer kan erbjudas vaccination i fas 3. 
Varje region måste själva avgöra var och hur detta ska ske.  

8  Heminduktioner UAS har använt denna möjlighet sedan snart 2 år tillbaka 
och har goda erfarenheter. OPTION som är den studie som 
är på gång i frågan har nu äntligen fått en ballongkateter 
godkänd och 3 kliniker är med och man hoppas komma 
igång till sommaren om kontraktsskrivningen går som den 
ska.  

9  Hemförlossningar Barnmorskeförbundet ligger på i denna frågan och önskar 
möte med perinatalARG för diskussion. 
Rekommendationen från auditoriet blev att ta fram en 
enkät för utskick till alla obstetriker om vad man tycker 
som ett diskussionsunderlag. 

10 Vecka 41  Rapport från NAG. 29 remissvar inkommit som ska gås 
igenom. Riktlinjen presenterad på verksamhetsmöte svar 
till september.  
Kommer det bli ett NPO-beslut med samma regim i hela 
landet? Fortsättning följer. 

11  Placentakomplikationer  Ett gediget arbete finns nu publicerat på SFOGs hemsida. 

12 Förslag på ämnen till 
perinataldagarna i v 43  

 Heminduktion hemförlossning.  
SMER diskussion om aktiv förlossning. 
V 41 induktion 
CTG intagnings-ctg och riktlinjer. 

13 Övriga frågor   Det har inkommit en propå till SFOG om att starta en 
separat arbetsgrupp för diabetes under graviditet, 
Diabetes-ARG. Perinatal-ARG ställer sig positiva till detta 
och ser fram emot ett framtida samarbete då våra 
intressen är överlappande.  

 


