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Ordförande har ordet

Hej Kvinnoläkare och Kvinnoläkarvänner!
Dags att skriva mitt sista ordförandebrev
för SFOG. Det blir både en återblick och
en framåt-spaning.
Det är viktigt att hålla isär vad som är
rent fackliga frågor, som man driver för
att främst förbättra läkares eller barnmorskors arbetssituation - och intressefrågor,
som avser ämnesområdet obstetrik och
gynekologi och sätter patienternas bästa
i första rummet. Det är intressant att se
kvinnornas uppfattning om vad som är
viktigt inom förlossningsvården enligt
den rapport som Myndigheten för vårdanalys har tagit fram.
https://www.vardanalys.se/rapporter/forlosande-for-kvinnohalsan/ s 176
God tillgänglighet är viktigast. När
förlossningsvården är väl bemannad, ledd
och utövad av barnmorskor, läkare och
undersköterskor tillsammans i team blir
det bra för patienterna.
Frågan om jäv kom upp under vårt
samtal med NPO häromsistens. Det har
tagit tid att hantera jävsdeklarationerna
till de olika NAG-grupperna. Jäv handlar ju inte heller om bara ekonomi vad
gäller uppdrag och ersättning för tjänster

från organisationer och företag. Det finns
även fördoms- eller intressejäv- att vara
så starkt engagerad i en fråga att man
(miss)färgar en diskussion, föreläsning
eller möte med sin åsikt. Det är därför vi
tycker det är viktigt att föreläsare på
SFOG-dagarna, kurshållare, ledamöter i
våra nämnder, register, styrelsen och
ARG-rapportsförfattare med flera, tydligt anger sina organisationsuppdrag och
intressen. SFOG har samma jävsdeklaration som SBU, SKR och Socialstyrelsen.
Att vara fackligt engagerad kan innebära
ett starkt jäv i dessa sammanhang och det
ställer stora krav på integriteten.
I Vårdanalys rapport skriver man
mycket om kompetensförsörjning. Det
är intressant att man nu använder detta
ord synonymt med bemanning. För mig
är kompetens och bemanning inte samma
sak. Våra SK-kurser och fortbildningskurser drivs av oss, för oss.
På SFOGs strategimöte 2019 bestämde styrelsen att SFOG skulle sträva efter
att bli aktivare i samhällsdebatten. Det
har vi blivit. Under 2019 bytte SFOGs
medlemsblad namn till Kvinnoläkaren
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Ordförande har ordet

för att få en tydligare profil i vår kommunikation med omvärlden. Några månader senare följde barnläkarföreningen
med och använder nu samma princip för
sin tidning. Vi skapade en Facebooksida,
Kvinnoläkaren, som är öppen för alla,
och en sluten grupp med samma namn
som är öppen för SFOG-medlemmar.
44% av medlemmarna följer sidan. Det
debattforum på SFOGs hemsidan som
skapades under 00-talet har inte blivit
använt av medlemmarna på det sätt som
var tänkt och det är vilande. En plats för
kommunikation kräver ju att det finns
någon annan där som lyssnar. För alla
medlemmar som inte vill hålla på med
sociala medier så finns all viktig information på hemsidan och Kvinnoläkaren. För
att ta det av nyheter på hemsidan krävs
det att man själv letar aktivt - medan med
sociala medier får man information
löpande. Det går även fint att maila styrelsen som vanligt!
Under 2019 och 2020 har vi även uppvaktat Regeringskansliet och efterfrågat
en nationell styrning av alla de medel som
betalas ut till regionerna samt en synkronisering av alla utredningsuppdrag som
faller på vår specialitet. Enorma summor
har betalats ut till regionerna utan att man
villkorat vad de ska användas till. I
Vårdanalys rapport om förlossningssatsningen står nu som första slutsats och
rekommendation till regeringen inför
framtida satsningar: ”Regeringen ska
utforma framtida överenskommelser så
att de innehåller tydliga, mätbara mål…”.
Den formuleringen är SFOGs. Våra
registerdata är viktiga och våra målvärden ska vi bestämma själva.
Kring årsskiftet 2019-2020 kretsade
mycket kring resultaten från SWEPISStudien och hur de skulle hanteras på ett
balanserat sätt. En rekordsnabb skrivelse
togs fram från SFOG och Barnmorskeförbundet och en NAG planerades för att
fördjupa och implementera rekommendationerna. Sen kom pandemin och
NAG-arbetena fick skjutas upp. SFOG
och perinalatal-ARG samlade obstetriksverige med flera webmöten under de för-
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sta läskiga månaderna när vi stod inför
helt nya utmaningar. Läkaresällskapet
ordnar också korta upprepade ordförandemöten med alla relevanta specialiteters
ordföranden. Det var och är uppskattat.
På något vis blev det kollegiala samarbetet snabbare, mer prestigelöst och bättre när vi sågs oftare, mer informellt och
utan att behöva resa. På samma sätt som
vi delar med oss av klinisk erfarenhet och
forskning behöver vi nu dela med oss av
hur distansutbildning kan skapas på bästa
sätt. Möjligheten till korta täta möten i
och mellan arbetsgrupper och kursledare
kan ligga till grund för nya sätt att vara
SFOG.
Jag hoppas och tror att dessa tätare
kortmöten kommer att fortsätta även
efter att pandemivågorna ebbat ut. Men
att vi även får ses på andra sidan om den
värsta pandemin och utveckla vänskaper
och affiliationer.
NFOG hade höstens styrelsemöte i
början av november. NFOGs kongress
på Island i juni 2021 ställs tyvärr in helt.
Ett riktigt bra program går om intet men
den ekonomiska konsekvensen blir
begränsad tack vare förmånliga avbokningsvtal. Nästa NFOG-kongress arrangeras i Trondheim 2023 och i Sverige
2025 om viruset vill. De åren ersätter

NFOG-mötet SFOG-veckan. Det är
Stockholms tur att arrangera 2025-vem
vill bli kongresspresident?
NFOGs egen tidning Acta Obstetrica
Gynecologica Scandinavica kommer
gradvis att bli gratis att läsa, sk Open
Access. Papperstidningen förvinner helt
från 2021. För NFOG har båda dessa
ändringar genomgripande ekonomiska
konsekvenser som förhandlas intensivt
med förlaget Wiley just nu.
SFOGS skarpsynta ekonom Jessica
Hortelius noterade förra året att SFOG
betalat full medlemsavgift för pensionärer till NFOG trots att dessa betalar halv
medlemsavgift till SFOG. Efter intressanta förhandlingar kommer nu SFOG
att få nu återbetalat 5 års retroaktiva medlemsavgifter för pensionärer och rutinerna framöver ändras. Tack Jessica!
Samarbetet mellan SFOG och NPOgruppen håller på att finna sin form, mer
om det längre fram i tidningen.
Tack för förtroendet att ha fått vara
SFOG-ordförande de senaste två åren.
Det har varit intensivt men oerhört kul.
Jag övergår nu efter årsskiftet till mer klinik, undervisning och forskning men
fortsätter med
Bäckenbottenutbildning.se, Bristningsregistret och lite andra uppdrag

Ordförande har ordet

För att parafrasera mitt första ordförandebrev: SFOGs medlemmar hjälper
människor att blir gravida-och att slippa
bli eller vara gravida. Vi får ta del av kvinnornas mest personliga berättelser och
har ofta möjlighet att ge lindring och bot
för de mest privata åkommor. Vi ger
besked om graviditet, infertilitet, cancer,
fosterdöd och vi konfronteras förr eller
senare med våra tillkortakommanden när
det vi gjort/inte gjort har orsakat sorg och
skada. Vi opererar och tar prover från de
allra djupast belägna kroppsdelarna och
får inte sällan nackdiskbråck när vi år efter
år försöker avskaffa halsen och få ner ögonen i samma plan som axlarna. Vi har
varliga teleskopfingrar med de finaste sensorer för mått, vävnadsbeskaffenhet och
smärta. Vi korsar oförfärat floder av fostervatten, blod, ascites, var, urin, avföring, ättiksyra och tårar. Våra skor blir

med åren ett rikt potpurri av mänskligt
DNA. Mitt i allt detta så rapporterar vi
enligt SBAR, utvärderar, registrerar, analyserar, forskar, läser på, undervisar och
träffas- och har väldigt kul. Och nu zoomar, teamsar, hangoutsar och skajpar vi
också. Det snabba lokala, regionala och
nationella professionella utbytet oss emellan- inte myndighetsutövning- är det som
driver den medicinska utvecklingen. Vi
ska inte kompromissa bort det.
Jag önskar därmed den nya styrelsen
med Michael Algovik i spetsen all lycka
på de sju haven!
Bästa hälsningar från eder Eva

Eva Uustal, Åsa Sjöholm och Michael
Algovik i Västervik oktober 2020. En variant av lösning på uppskjuten vård och vårdplatsbrist: operationsteam från Linköping
åker på tour i regionen, opererar patienterna närmare deras hem och kollegorna utbyter erfarenheter.

Årsberättelse för VULV-ARG 2019-2020
Ordförande: Nina Bohm-Starke
Sekreterare: Christina Rydberg
VULV-ARG har nu 198 medlemmar
bestående av gynekologer/ST samt dermato-venerologer/ST, barnmorskor, sexologer, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter.
Höstmötet 2019 samlade 48 deltagare där konferenser och studier rapporterades. Cathrin Alvendal berättade om sin
avhandling ”Innate Immune Factors in
Reccurent and Persistant Infections of
the lower Female Genital Tract”. Eva
Smith Knutsson presenterade nya riktlinjer och nytt nätverk för GVH vulvovaginalt, utifrån sin avhandling "Female
genital Graft-versus-Host Disease.
Diagnosis, treatment, incidence, longterm prevalence, and impact on androgen hormones and sexual function.

Dermatovenerolog Eva Björnelius rapporterade om efterlängtad uppdatering
av STD-läkarnas riktlinjer för mycoplasma.
I SFOGs nya Diagnosbok 2020 finns
nu de nya diagnoser för dysplasi i vulva
och vulvodyni som arbetats fram.
Under SFOG-råd finns nu en underrubrik Vulvovaginala sjukdomar med
SFOG-råd ang kosmetisk vulvakirurgi,
GVH i vulva samt länk till kapitlet om
premaligna förändringar i vulva från nya
Nationella vårdprogrammet för vulvacancer. Arbete är initierat för att skapa
SFOG-råd om svampinfektioner samt
dermatoser, lichen sclerosus och planus i
vulva.
Under SFOG-råd/Vulvasjukdomar
ligger även Socialstyrelsens kartläggning
om vård vid provocerad vulvodyni/vesti-

bulit från 2018. Därefter har under året
arbete påbörjats för en SBU-rapport om
provocerad vulvodyni samtidigt som
Socialstyrelsen fortsatt sitt arbete med
inventering av behov av kunskapsstöd för
vården av vulvodynipatienter. En workshop arrangerades digitalt i juni och fler
möten är inplanerade under hösten 2020.
Vårens möte inställdes pga Covid-19pandemin och det hölls ett mindre digitalt arbetsmöte. Av samma anledning
inställdes vårens kurser, både ST-kursen
om vulvovaginala sjukdomar och STI
samt den årliga specialistkursen om
vulva-sjukdomar.
En kurs för vulvateam har arbetats
fram och var planerad att ges första gången i Malmö hösten 2020, men den kommer att skjutas upp till våren 2021.
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Brev från utbildningssekreteraren

December 2019
Man satt vid långbord 20 stycken tätt
intill varandra och firade att det snart var
jul. Man skålade och skrålade och sjöng.
Ibland råkade man dricka ur fel glas men
det gjorde inte så mycket.
Man lutade sig mot någon viskade i
deras öra vad som hänt sedan man sist
sågs. Och när man gick kramade man om
varandra och hoppades att de skulle få en
god jul.
Man pussade sina barn och barnbarn.
Man gick på gym, på konsert, på opera
och teater. Åkte på skidresor och möten.
Någon gång tyckte man att det var väl
många möten och att åtminstone något
kunde gå digitalt.
Kommer ni ihåg? Så var det förr i
tiden.
Men så kom mars 2020. Vi ställde in
Specialisttentan, några ST-kurser sköts
upp, andra gick digitalt och någon gick
som vanligt. Alla nationella och internationella möten ställdes in. Planerna för
hur den nya specialistutbildningen skulle se ut sköts på framtiden. ST-läkarna
fick gå in och sköta om covidsjuka istället för utbilda sej.
Vi försökte från SFOG hålla fast vid
att utbildningen skulle gå som vanligt i
så stor utsträckning som möjligt.
Kursledarna har under det sista halvåret

gjort en fantastisk insats genom att, ofta
med kort varsel, göra kurser digitala.
Detta också under tider när den kliniska
belastningen varit stor. Vi fattade i styrelsen ett beslut i september om att kurserna skulle gå IRL i november- december. Det var ett optimistiskt beslut och
vi kanske kunde ha förstått bättre. Så fick
vi också hastigt ändra på det i månadsskiftet oktober- november. En del kurser
innehåller praktiska moment som kan
vara svåra att hantera digitalt men dom
flesta kursledarna har visar en strålande
kreativitet. Vi tycker dock att det är bättre att kursen går med något lägre kvalitet än att den ställs in.
Det kom oroande rapporter om att
ST-läkarna inte fick/skulle få opera
så mycket under pandemin. VI gjorde
verksamhetscheferna uppmärksamma på
detta för att ST-läkarnas kirurgiska
utbildning skall ta så liten skada som
möjligt.
I slutet av september lyckades vi i alla
fall genomföra en Specialisttentamen.
Totalt 22 ST-läkare deltog. Första dagen
hade man en skrivning på hemorten och
andra dagen försvar av ST-arbete på
zoom. Därefter reste ST-läkarna till
Stockholm och den tredje dagen hade vi
en OSCE-tentamen på sedvanligt sätt.
Alla ST-läkarna blev godkända på skriv-

ningen och ST-arbetet och några få fick
rest på någon OSCE station. Som tidigare blev jag djupt imponerad av STläkarnas prestationer. Det är inte helt
enkelt att lära sej allt som krävs, samtidigt ha jourer och ofta småbarn. För
framtiden känner jag mej inte orolig, dom
yngre är alltid bättre än sitt rykte. Tack
till Sofie Graner och Anna Rudbeck som
ordnade tentamen, tack tiil alla examinatörer och Utbildningsnämnden.
I Utbildningsnämnden sitter en representant för varje universitetssjukhus, en
representant för SPUR, två för OGU,
utbildningssekreteraren och fortbildningssekreteraren. Snart är också SNÄV
representerad, något vi är mycket glada
över. Vi har länge sagt att vi inte bara skall
ägna oss åt Specialisttentamen och STarbeten utan även pedagogik. Därför gör
jag nu en genomgång av förberedande
och uppföljande uppgift vid ST-kurser
för att se om vi kan utveckla det.
När jag hade skrivit färdigt detta gick
jag för att fylla på min lilla flaska med
sprit som jag har i handväskan från den
större flaskan som jag haft sen i mars.
70% etanol står på den. Hjälper mot bakterier. Mot bakterier…..
Hälsningar Ellika

ÅRSAVGIFTER
Medlemsavgift SFOG

1200:-

Inkluderar medlemskap i NFOG samt prenumeration på
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavia samt
ARG-rapportabonnemang (400:- per år och avser genomsnittligt tre rapporter)

Medlemsavgift SFOG (ålderspensionär, fr o m det år man fyller 66 år)

600:-
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R E D A K T Ö R E N S R U TA

Nya medlemmar
Anjali Vithlani, Kalmar
Tatiana Färnstrand, Gävle
Andrea Krantz, Karlskrona
Lizette Lindqvist, Rödeby
Shahed Alnajar, Angared
Desiré Malm, Östersund
Ellen Wejde, Stockholm
Hans-Göran Hagström, Göteborg
Sofia Nestor, Örebro
Buschra Mohammad, Huskvarna
Moa Silvemark Junemar, Malmö
Lina Bergman, Stockholm

Presidentval i USA, andra vågen covid-19, ett fotbollslag i fritt fall i tabellen,
ett annat som dominerat mer eller mindre varje match, jätteoväder i
Centralamerika, det går att shoppa sig lyckligare, motorcykeln som medelklass symbol i ett afrikanskt land, kvinna rånas av man utklädd till polis, så
ska fler få tillgång till svenskodlad mat, Stockholm som bevakas från ovan i
helgen, kafé i Sundsvall står i brand, stenkastning mot polis i Halmstad, bil
voltar i Rosengård, chockhöjning av biljettpriset på Marstrandsfärjan, risk för
överpris när du laddar din elbil, mystiskt ljusfenomen lyser upp himlen, en
biografi av Märta Tikkanen, och Jo, vi kan äta kött i rimlig mängd, i alla fall
denna veckan.
Kära medlemmar; Denna dagen ett liv. Och nytt nummer av Kvinnoläkaren,
var så goda!
Hälsningar Er redaktör

Mira Zethelius, Hindås
Emmeline Gedeborg, Stockholm
Anna Sjöholm, Östersund
Saga Palmquist Granér, Östersund
Anna Albertsson, Stockholm
Isabelle Ohlsson, Göteborg
Charlotta Riese, Stockholm
Linn Göransson, Eksjö

Följande tider gäller för Kvinnoläkaren 2021:
Nr
Deadline
Utkommer
Nr 1
18 januari
vecka 8
Nr 2
15 mars
vecka 16
Nr 3
10 maj
vecka 24
Nr 4
20 september
vecka 43
Nr 5
8 november
vecka 50

Matilda Forssberg, Umeå
Elin Sandberg, Göteborg
My Andreasson, Göteborg
Niels Schulze-Stahl, Husby Rekarne

Manus skickas via epost till:
Redaktör Radha Korsoski
Epost: radha.korsoski@sfog.se
Adressändring ska göras till:
SFOG Kansliet
Box 738 • 101 35 Stockholm
eller kansliet@sfog.se
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Julia Frändberg, Skillingaryd

SFOG+NPO=sant
Michael Algovik och Eva Uustal från
SFOGs styrelse och NPO Kvinnosjukdomar och förlossning har haft ett
strategimöte 22-23/10 för att hitta formerna för hur vi bäst ska samarbeta för
att förbättra kvinnosjukvården. Här är en
resumé från det mötet.
Vi har en stor och mycket bred specialitet som håller hög klass -men det finns
även många förbättringsområden. Systemet med kunskapsstyrning som landade
2017 är ett nytt ramverk för 105-åringen SFOG som professionsorganisation.
Hur SFOG och NPO ska samarbeta har
ingen vetat från början. En farhåga har
varit att styrningen av vården ska glida
ur händerna på professionerna och tas
över av tjänstemän på SKR och regioner.
En fläkt av det märkte vi i våras då SKR
ville ta bort professionsorganisationernas
rätt att komma med akut behövda
COVID-råd. Läkare ska vara ledande i
sjukvården och vi måste vakta den rätten.
NPO-gruppen består av verksamhetschefer, en från varje sjukvårdsregion, som
fått mandat av sina regioner. Alla är
SFOG-medlemmar. Gruppen har hjälp
av en administratör från SKR, Lotta
Lindqvist. NPO-gruppen har fått många
samordnande uppdrag och har bland
annat initierat nationella arbetsgrupper,
NAG, som ska ta fram riktlinjedokument. Grupperna ska vara multidisciplinära, ha regional representation och ge
utrymme för patientinflytande. Sammansättningen av NAG bestäms av NPO. I
motsats till SFOG-riktlinjer ska NAGdokumenten vara bindande för regionerna att följa- finansieringen ska följa med.
Först ut har varit NA-grupperna kring
fosterdiagnostik, blödningsrubbningar
och induktionstidpunkt. Arbetet görs
mycket grundligt och tar därmed lång tid.
Den regionala och lokala implementeringen täcker bara små områden åt gången. Det finns ju så många fler områden
där vården har stora förbättringsmöjligheter.
SFOG har redan en stor skattkammare av ARG-rapporter, råd, riktlinjer och
webbutbildningsprogram som underlag

för våra kliniska beslut. SFOG och NPOgruppen har nu skapat en struktur för hur
denna kunskap ska komma till nytta för
kunskapsstyrningen från SKR.
Vi tänker oss ett snabbspår där man
utgår från befintliga SFOG-råd och riktlinjer. De ska inte göras om från grunden. S.k. snabb-NAG, eller varför inte
”SNAG”, ska tillsättas. De ska bygga på
det arbete som redan är gjort och de författare som skrivit SFOG-dokumenten
ska ges möjlighet att delta. Dessa personer kompletteras med representation från
alla regioner, andra relevanta professioner och patientrepresentation i lämplig
form. På så sätt följer man NAG-strukturens intentioner men slipper uppfinna
hjulet gång på gång.
Goda arbetssätt kan då snabbt spridas
och implementeras effektivare än nu och
vi hoppas att det ska bidra till en jämlikare vård.
Vi har gemensamt inventerat SFOGs
många kunskapsunderlag och gjort en
prioriteringsordning.
De första pilotområdena blir klimakteriebehandling och inducerad abort där
det finns färska SFOG-råd. Faller arbetssättet väl ut betar vi av övriga råd och riktlinjer på samma sätt. ARG- och intressegrupperna kan och ska fortsätta att ta initiativ och skriva råd utifrån den medicin-

ska utvecklingen som specialisterna har
överblick över. Snabb-NAG kan ta dem
vidare till implementering. Finansieringsfrågan är viktig. NAG-gruppernas arbete
finansieras inte från SKR utan varje klinik står för lönen. Det bör för övrigt
öppna upp för att även ARG-grupperna
kan använda arbetstid för skrivarbete och
inte bara för möten. Återhämtningen på
fritiden är viktig för att vi ska hålla ihop
på lång sikt.
NPO och SFOG kommer att ha
månatliga avstämningsmöten och längre
möten en gång per termin. En sammanfattning av diskussionerna kommer
löpande i Kvinnoläkaren är det tänkt.
Vi samlar gemensamma strategiskt
viktiga policydokument som rör specialiteten på SFOGs hemsida. NAG-dokumenten ligger hos SKR och vi länkar dit
från hemsidan.
Vi gör även en gemensam inventering
av vilka olika aktörer som är involverade
i vår specialitet. Syftet är att få till stånd
en nationell överblick och peka på områden där det pågår dubbelarbete- och förhoppningsvis rensa lite. Regeringens satsning på kvinnosjukvård ska ju inte bidra
till att vår specialitet får så många uppdrag att vi inte hinner med vår klinik,
forskning och utbildning.
Det blir bra.

NPO-gruppens ordförande Masoumeh Rezapour och SFOGs ordförande Eva Uustal är
nöjda med att ha hittat samarbetsformer. Foto, som synes, Pia Teleman. Övriga NPOmedlemmar är Eva Innala, Johan Skoglund, Lena Marions och Lotta Wasén.
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Författarinstruktioner
Manus skickas via e-post till redaktören:
radha.korsoski@sfog.se. För att säkerställa att ditt bidrag
kommer med i önskat nr – skicka in det i god tid innan
manusstopp. Om tveksamheter kontakta redaktören via mail
eller SFOGs kansli.
Följande regler underlättar processen.
1. Vi kan ta emot de flesta filer från ordbehandlingsprogram
för Mac och PC. Alla tabeller och diagram skickas som
separata filer i formatet jpg, tif, eps (Power Point är ett bildvisningsprogram och Excel ett kalkylprogram.) Skicka inte
PDF-filer om de inte är färdiglayoutade och högupplösta.
2. Gör inga egna avstavningar utan låt texten flöda över
automatiskt till nästa rad (detta gäller vare sig om det finns
avstavningsprogram eller inte).
3. Gör en blankrad mellan varje nytt stycke.
4. Använd programmets tabuleringsfunktion vid inskrivning
av tabeller, inte mellanslagstangenten.

8

KVINNOLÄKAREN 5/ 20

5. Använd inte egen design i texten i form av ovanliga
typsnitt, understrykningar, fetstil eller dylikt. Det medför ett
avsevärt arbete att leta efter dolda koder i texten. Ange
hellre i ett medföljande dokument hur typografin önskas
utformad.
6. Kom ihåg att skicka med logotyper och bilder som
egna bildfiler. Bilder monterade i Word är bara skärmbilder
som inte lämpar sig för tryck. Bildfiler bör ha en upplösning
på 300 dpi för att göra sig bra i tryck. De flesta typer av
bildformat kan tas emot. De vanligaste bildformaten som
används i tidningen är jpg, tif eller eps.
7. Om du tar bilder med digitalkamera, använd kamerans
högsta upplösning.
8. Plocka inte bilder från nätet, de har alltför dålig
upplösning för att kunna tryckas.

KODFRÅGAN
Diagnoskoder samt en KVÅ-kod att använda vid Covid-19
Nedanstående är hämtat från Socialstyrelsens informationsbrev. Det som senast kommit till är kod för Anamnes på
Covid-19 Z86.1A.
KVÅ-koden ZV100 kan användas som tilläggskod till annan
åtgärd som görs pga covid-19, t ex om man gör ultraljud för
viktskattning av fostret.
U07.1 Covid-19, virus påvisat
Koden används när en patient har diagnostiserats med sjukdomen covid-19 och diagnosen har bekräftats genom laboratorietest, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller
symtomen är.
U07.2 Covid-19, virus ej påvisat
Koden används när en patient har diagnostiserats med sjukdomen covid-19 och diagnosen har ställts kliniskt eller epidemiologiskt, men inte bekräftats genom laboratorietest. Se
även kodningsanvisningarna nedan.
U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19
Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas
vid pågående covid-19.
U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt
syndrom associerat med covid-19
Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19: Cytokinstorm;
Kawasaki-liknande syndrom; Multisystem Inflammatory
Syndrome in Children [MIS-C]; Paediatric Inflammatory
Multisystem Syndrome [PIMS] Utesluter: Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)
Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd
som klassificeras under U07.1-U07.2)
Tilläggskod i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ):
ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19
Tilläggskod till annan utförd åtgärd.
KODNYHETER som kommer att gälla
fr o m 2021-01-01
Två nya KVÅ-koder för magnesiumsulfatbehandling inom
obstetriken:
DM011 Magnesiumsulfatinfusion som eklampsiprofylax
DM012 Magnesiumsulfat, bolusdos, för fetal neuroprotektion
vid förtidig förlossning
Diagnoskoder för graviditetslängd fr o m graviditetsvecka
40+0 kommer att finnas under en ny kodkategori, O49
Prolongerad graviditet:
O49.0 Graviditetslängd v. 40+0 – 40+6
O49.1 Graviditetslängd v. 41+0 – 41+6

Rättelse av tryckfel i Diagnoshandbokens
sjätte upplaga (den orange-färgade):
Sidan 57, under uppslagsordet Inställd/uppskjuten operation
eller medicinsk behandling, den tredje raden där: * pga
andra specificerade skäl (t ex ÖLI, neutropeni) Z53.0.
Decimalen ska vara .8 (inte .0).
Till sist, fyra frågor och svar:
Fråga: Hur kan man koda för HemCTG?
Svar: KVÅ-kod AF034 CTG + ZV051 Telemedicin
Fråga: Gravid kvinna som önskar bli inducerad pga någon
särskild social omständighet, som t ex att hennes far ligger
för döden, eller att hennes man nästa vecka ska opereras för
cancer. Vilken diagnoskod kan man använda för att ange
induktionsindikationen?
Svar: Z63.7 Andra stressfyllda händelser som drabbar familj
och hushåll (Denna kod finns i Diagnoshandboken sid. 94
under uppslagsordet ”Stressfyllda händelser…”
Fråga: Varför finns koden ”O60.9 Förtidsbörd, graviditetslängd ospecificerad” med i Obstetrix under SFOG-fliken men
inte i den officiella ICD-10 och inte heller i Diagnoshandboken?
Svar: När vi fick fördjupningskoder under ”O60 Förtidsbörd”
för att specificerad olika graviditetslängd vid förtidsbörd, samt
att kunna skilja på iatrogen resp spontan förtidsbörd, så blev
det att varianten med graviditetslängd ospecificerad ingick i
fördjupningskoderna: O60.1X Spontant värkarbete med
förtidsbörd, graviditetslängd ospecificerad, resp. O60.3X
Förtidsbörd utan spontant värkarbete, graviditetslängd ospecificerad. Då tog Socialstyrelsen bort koden O60.9 eftersom
den inte längre behövdes. Dock råkade den bli kvar under
SFOG-fliken i Obstetrix, vilket alltså inte var meningen, eftersom den koden inte längre är valid.
Fråga: Vart tog diagnoskoderna Svår preeklampsi utan resp.
med organpåverkan vägen?
Svar: Enligt de nya definitionerna för preeklampsi som tagits
fram av PreeklampsiARG under Lina Bergmans ledning (enligt
internationell förebild), så innebär all preeklampsi varierande
grad av organpåverkan. Den kliniskt något mer beskedliga
formen som vi tidigare kallade Lätt till måttlig, benämner vi
nu bara Preeklampsi. Svår preeklampsi definieras enligt de
kriterier som finns i senaste upplagan av Diagnoshandboken
och under SFOG-fliken i Obstetrix (ligger som ”tool-tip”, dvs
man bara håller pekaren på diagnoskoden utan att klicka, så
kommer definitionerna att ses i en ljusgul ruta).
De tidigare koderna ligger fortfarande kvar i systemet (det tar
längre tid innan Socialstyrelsen tagit bort dem) men enligt
PreeklampsiARGs rekommendationer ska vi inte använda
dem även om de fortfarande är valida i de centrala systemen.
Karin Pihl
karin.pihl@telia.com
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Mödradödsfall 2019
MM-ARG (Arbets- och referensgruppen
för mödramortalitet) presenterar här de
nio mödradödsfall som inrapporterats
under 2019. Syftet är att vi kan lära oss
något av de fall som inträffat och förhoppningsvis minska risken för upprepning. Vår ambition är att vara ödmjuka
för hur svåra beslut vi står inför i akuta
situationer, då man lätt kan vara efterklok med tillgång till facit. Ibland beskriver vi vård som inte varit optimal, men
vi försöker att göra det med största respekt
för både den avlidna, hennes familj och
den personal som varit inblandad. MMARG:s granskning ersätter inte IVO:s
(Inspektionen för vård och omsorg) i de
fall där detta är befogat. MM-ARG består
av erfarna obstetriker, narkosläkare och
barnmorskor.
Mödradödlighet (Maternal Mortality
Ratio, MMR) mäts i antalet kvinnor som
dör under graviditet eller inom 42 dagar
efter graviditetens avslutande per 100 000
levande födda barn (WHO). Mödradödligheten skiljer sig stort mellan länder och i t.ex. Somalia är dödligheten
732/100 000 medan vi i Sverige åren
2007?2017 har haft ca 6 fall/år (MMR
4/100 000) .
Fall 1
Dissekerande aortaaneurysm
En tidigare frisk 40-årig förstföderska
sökte mödrahälsovården i graviditetsvecka 12 för att hon var trött och andfådd. Hon bedömdes ha normala graviditetssymptom. Graviditeten var normal
fram till vecka 30+2, då hon fick plötsligt påkommen central bröstsmärta utan
utstrålning. Smärtan var andnings- och
rörelsekorrelerad. Ambulans förde patienten till ett sjukhus utan förlossningsvård. Hon beskrevs där som opåverkad
och förbättrades efter ha fått Alvedon.
EKG, puls och saturation var normala.
Man utförde ett hjärt-EKO bedside som
visade en breddökad aorta på drygt 40
mm. Kvinnan fick gå hem och remitterades för transesofagealt hjärt-EKO inför
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förlossningen. Enligt maken fick hon tilltagande smärta och tryck i bröstet efter
besöket på akutmottagningen. Följande
natt fick hon hjärtstopp i hemmet. HLR
(hjärt-lungräddning) påbörjades av
maken och fortsatte i ambulansen med
LUCAS (maskin som utför hjärtkompressioner). Efter 45 minuter HLR utfördes ett perimortem sectio (barnet livlöst)
på akutmottagningen. Man fann mörkt
blod i buken. Hon transfunderades, fick
kortvarigt ECMO-behandling (syrsättning utanför kroppen), men detta avbröts
med anledning av dåliga flöden och kvinnan avled.
Obduktion visade ett dissekerande aortaaneurysm i uppåtstigande aorta och
hjärttamponad. Genetisk undersökning
utfördes utan fynd.
Lärdomar
• Hjärt- och kärlsjukdomar är den största sjukdomsgruppen bakom mödradöd i Sverige. I denna grupp är aortadissektion den enskilt vanligaste diagnosen.
• Central bröstsmärta och smärta mellan skulderbladen bör leda tankarna
till aortadissektion. En gravid kvinna
med smärta och breddökad aorta ska
utredas vidare omgående. Obstetriker
ska kopplas in och hon ska alltid föras
till sjukhus med förlossningsenhet.
• Datortomografi (DT) är central i diagnostiken av misstänkt aortadissektion.
Fall 2
Lungemboli
Detta var en 30-årig kvinna med tre tidigare vaginala förlossningar. Hennes BMI
var 26 och hon hade en juvenil artrit. I
graviditetsvecka 21 sattes hon in på
Prednisolon 10 mg dagligen p.g.a. tilltagande smärta. Förlossningen inducerades
i vecka 39+1 då kvinnan hade tilltagande ledvärk. Under förlossningen, då
modermunnen var öppen 6 cm, fick hon
plötslig andnöd, sjunkande saturation
och lågt blodtryck. Livmodern var hård
och det kom blodigt fostervatten, och

med misstanke om placentaavlossning
utfördes ett urakut kejsarsnitt. Kvinnan
fick hjärtstopp på väg till operationssalen och HLR påbörjades.
Barnet fick Apgar 3-4-7 och ablatiomisstanken verifierades. Hjärt-EKO visade en bild förenlig med lungemboli med
uppdriven högerkammare, höga tryck i
lungkretsloppet (PA-tryck) samt tromber i höger förmak. Man beslutade att ge
trombolys (Actilyse) på vitalindikation
men avbröt efter halva dosen p.g.a. pågående blödning i operationsområdet.
Tio minuter efter trombolysen och 60
minuter efter påbörjad HLR återfick hon
cirkulation. Livmodern var atonisk och
man lade en Bakrikateter och packade
buken. Kvinnan hade en koagulopati och
blödningen uppmättes till 5000 ml och
fortsatte siva vid operationens avslutande. Man transfunderade med 20 enheter
erytrocytkoncentrat, 20 enheter plasma
och 8 enheter trombocyter samt gav
fibrinogen, tranexamsyra, Konakion och
faktor VIII. Koagulationsjour var inkopplad.
Dagen efter förlossningen fördes kvinnan till universitetssjukhus, där DT hjärna visade en massiv infarcering. Man
bedömde att det inte fanns någon indikation för neurokirurgisk åtgärd. På DT
thorax såg man ingen lungemboli, förmodligen för att Actilyse givits. Kvinnan
avled fjärde dagen efter partus p.g.a.
inklämning.
Obduktion: Inblandad obstetriker
rekommenderade obduktion, men det
utfördes inte.
Lärdomar
• Rätt att ge trombolys på vitalindikation, även om det i detta fall komplicerade koagulopatin.
• Bra att koppla in koagulationsexpert.
• Vi rekommenderar att obduktion alltid utförs.
• Differentialdiagnosen fostervattenemboli går inte att utesluta då obduktion
ej utförts.

• Detta var en svår situation med misstänkt lungemboli, kejsarsnitt och koagulationsrubbning. MM-ARG har
diskuterat om man borde ha stabiliserat kvinnan innan man utförde kejsarsnitt, men då hon försämrades snabbt
och fick hjärtstopp på väg in till operationssalen anser vi, med facit i hand,
att man tagit rätt beslut.
Fall 3
Intrakraniell blödning
Det tredje fallet var en frisk 33-årig, treföderska med BMI 33. Hon var född i
Mellanöstern, hade bott i ett annat nordiskt land i 15 år. Hon hade ett normalt
blodtryck hela graviditeten samt under
förlossning och puerperium. Förlossningen startade spontant i vecka 39+6
men avslutades med akut kejsarsnitt
p.g.a. långsam progress. Barnet vägde 5
kg. Operationen var okomplicerat frånsett en blödning på 1500 ml. Kvinnan
skrevs ut välmående.
Nitton dagar postpartum hittades hon
livlös i hemmet med ett blodtryck på
190/139. Ambulans tillkallades och på
sjukhus konstateras en intraventrikulär
blödning som handlades snabbt med DT
och inläggning av dränage, men kvinnans
liv gick inte att rädda.
Obduktion utfördes inte i enlighet med
familjens önskemål.
Lärdomar
• Det höga blodtrycket vid insjuknande var förmodligen sekundärt till det
höga intrakraniella trycket.
• Vår rekommendation är att alla
mödradödsfall ska obduceras.
Fall 4
Epilepsi
Denna kvinna var 36 år gammal och född
i Mellanöstern men uppvuxen i ett nordiskt land. Hennes BMI var 43 och hon
led av ångest, depression samt epilepsi
som behandlades med Lamotrigin. Den
aktuella graviditeten var kvinnans fjärde
och oplanerad. En noggrann planering
av neurolog och mödrahälsovården utfördes. Hon var anfallsfri och alla kontroller var normala under graviditeten.
Hon hittades livlös i hemmet i vecka
36+3 och när ambulans kom på plats

hade hon asystoli, men ingen uppenbar
kramp, urin- eller faecesavgång. HLR
med LUCAS pågick i 25 min utan framgång innan ankomst till sjukhuset där
man gjorde ett perimortemsnitt. Barnet
var redan avlidet.
Rättsmedicinsk obduktion: Bedömdes
som ett krampanfall, då man hittat bitmärken och tungbett. Normal serumnivå
av Lamotrigin.
Lärdomar:
• Epilepsi är den vanligaste neurologiska orsaken till mödradöd och det är
viktigt att, som i detta fall, planeringen görs i samarbete mellan neurologer
och obstetriker.
• Lamotriginkoncentrationen fluktuerar ofta under graviditet, men var i
detta fall normal vid obduktionen.
• Nya rön har påvisat en genetisk länk
mellan långt QT-syndrom och epilepsi. Därför rekommenderas genetisk
utredning av alla plötsliga dödsfall i
epilepsi, då det kan ha betydelse för
de efterlevande (1).
Fall 5
Reumatisk hjärtsjukdom med
mitralstenos
Denna 22-åriga förstföderska från
Mellanöstern hade bott i Sverige i sex
månader och talade god engelska. Vid
hälsokontroll före graviditeten framkom
att hon kände sig svag i kroppen, men
man fann inget avvikande. Hennes BMI
var 18,3. Vid inskrivning i vecka 10+3
beskrev patienten yrsel, illamående och
kräkningar som bedömdes som graviditetssymptom. Man planerade att hon
skulle följa basprogrammet och hon föreslogs promenader då hennes fysiska aktivitet var mycket låg.
I vecka 18+6 inkom kvinnan med
ambulans efter att vaknat och haft svårt
att andas, ryggsmärta och blodiga upphostningar. På akutmottagningen var
hon orolig, hade rosslig andning och en
saturation på 88% trots tre liter syrgas.
Hon var subfebril och takypnoisk, hennes EKG visade sinustakykardi och blodtrycket var 89/54. Labprover visade förhöjt LPK 17,4 och NTproBNP 1733.
Lungemboli misstänktes. Gyn-jouren

kontaktades och gav besked att kejsarsnitt ej skulle utföras då graviditeten ännu
inte nått 20 veckor. Kontakt togs med
narkosläkare och akut DT hjärna planerades. Vid överflyttning till röntgenbordet fick patienten hjärtstopp och HLR
startades. Actilysebehandling inleddes tio
minuter efter hjärtstoppet och efter 45
minuters HLR återfick kvinnan egen cirkulation. Blodgaser visar hypoxi, hjärtEKO visar högerkammarbelastning, stort
vänster förmak samt en avvikande mitralisklaff. ECMO-teamet tillkallades och
inledde behandling. DT thorax kunde
inte säkert påvisa lungemboli. Hon förbättrades och transporterades till universitetssjukhus.
Dagen efter insjuknande gjordes ett
nytt hjärt-EKO som visade en tät mitralstenos, dilaterat vänster förmak och aortainsufficiens. Ytterligare en dag senare
fick kvinnan ett missfall och man utförde en dilatation av mitralisstenosen. Hon
hade dock fått en svår generell cerebral
hypoxi och avled av inklämning fem
dagar efter det akuta insjuknandet
Efter kvinnans död framkom att hon
hade haft konditionsnedsättning under
lång tid. Hon hade enligt anhöriga haft
tonsillit som barn och hade ett känt blåsljud på hjärtat.
Lärdomar
• Tänk brett vid anamnesupptagning
hos utlandsfödda kvinnor eftersom
tillstånd som är ovanliga i Sverige, t ex
reumatiska hjärtfel, kan förekomma.
Var frikostig med att använda stetoskop och hjärt-EKO.
• Vi rekommenderar alltid obduktion
vid mödradöd.
Fall 6
Gastrointestinal blödning
Denna 32-åriga omföderska hade ett tidigare planerat kejsarsnitt på psykosocial
indikation. Hon hade genomgått en gastric by-pass och haft blödande ulcus.
Kvinnan skrev in sig sent i mödrahälsovården (vecka 19). Hon kände inte något
förtroende för vården och beskrev att man
upprepat satte sig över hennes vilja. Hon
önskade göra egna blodtryckskontroller
hemma och på arbetsplatsen, men hade
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kontakt med specialistmödravården för
beslut om förlossningssätt och läkemedelsförskrivning. I journalen beskrivs svårigheter i kontakten mellan sjukvården
och kvinnan, och man misstänkte överkonsumtion av Citodon som användes
mot bäckensmärta. Vid 39 veckor utfördes ett planerat kejsarsnitt på psykosocial indikation. Tredje dagen efter operationen gick patienten hem på eget initiativ. Hon avböjde återbesök och efterkontroll.
Sex mån efter förlossningen avled
kvinnan efter hjärtstopp. Anhöriga kunde
berätta att hon hade haft kräkningar och
kraftig blödning från rektum. Dödsorsaken bedömdes vara hjärtstopp till
följd av gastrointestinal blödning.
Rättsmedicin beslutade att ingen obduktion skulle utföras.
I kvinnans journal från psykiatrin
framkom att hon hade blivit remitterad
för psykiatrisk bedömning i tidig graviditet, och att en telefonbedömning gjordes först åtta månader senare när hon var
förlöst. Hon var då hjälpsökande, men
konsultation försenades ytterligare p.g.a
återbud från både kvinnan och vården.
Lärdomar
• Patient med lågt förtroende för vården och som väljer strategier som faller ”utanför ramarna” bör betraktas
som riskpatienter.
• Läkarkontinuitet är extra viktigt vid
komplexa fall.
• En tvärprofessionell samverkan mellan psykiatrin, primärvården, mödrahälsovården och socialtjänsten skulle
ha varit önskvärd för att få ett samlat
grepp om patientens behov.
• Obduktion rekommenderas vid alla
mödradödsfall. Lagen påbjuder rättsmedicinsk obduktion om dödsorsaken
är oklar. En utvidgad biokemisk analys hade kunnat klargöra samband
mellan ett eventuellt missbruk av t ex
analgetika och den gastrointestinala
blödningen.
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Fall 7
Postpartumblödning
Detta fall rör en frisk 33-årig tvåföderska
från Mellanöstern med BMI 26 och tolkbehov. Hon hade tidigare blivit förlöst
med kejsarsnitt. Den aktuella graviditeten var normal och förlossningen startade spontant i vecka 38+4.
Klockan 00.25 togs beslut om akut
kejsarsnitt p.g.a. värksvaghet, feber och
patologiskt CTG. Kvinnan hade ett lågt
blodtryck (80/60) under operationen och
man kopplade därför en fenylefrininfusion. Vid operationens avslut hade hon
en välkontraherad livmoder och blödningen uppgick till 1000 ml. Med pågående fenylefrininfusion var blodtrycket
normalt, men hon var takykard. Kvinnan
fördes till IVA med fortsatt stigande puls
(160/min) och ett systoliskt blodtryck på
75. Hon var blek, svettig och smärtpåverkad. I journalen beskrevs att det kom
ett mycket stort koagel från vagina, men
gyn-jouren tillkallades inte. Det finns
ingen uppgift om pågående blödning.
Klockan 01.06–01.30 var läget fortsatt instabilt. Barnmorska tillkallades, livmodern var atonisk och det kom ytterligare 1000 ml färskt blod och koagler vid
uterusmassage. Man utförde aortakompression i väntan på att gyn-jouren kom
med ”blödningslådan”.
Klockan 01.30–02.30 gavs livmodersammandragande läkemedel och efter 30
min var livmodern kontraherad, men
kvinnan var fortfarande instabil med lågt
blodtryck (70/55) och puls 140. Hon
transfunderades med fyra enheter E-konc
och två enheter plasma. Man gav noradrenalindropp för att upprätthålla cirkulationen och övervägde om kvinnan
hade sepsis. Laktat var 4,9, pH 7,37 och
BE -9,6.
Klockan 03.00–03.46 Gyn-jouren
bedömde att livmodern såg normal ut
med ultraljud. Man gav ytterligare en
enhet E-konc, två enheter plasma, och
trombocyter, men det finns inga uppgifter om aktuellt koagulationsstatus.
Kvinna blev alltmer acidotisk och man
tog beslut om reoperation.
Klockan 04.29–06.25 utfördes reope-

rationen och man fann blod i buken.
Blödningskälla i parametriet samt atoni
och man satte B-Lynch-suturer. Den
totala blödningen skattades då till ca
3000 ml. Man gav ytterligare E-konc och
plasma samt albumin, Solu-Cortef, calciumglukonat och noradrenalin.
Efter klockan 07 var kvinnan fortsatt
cirkulatoriskt instabil. Laktat var över 20
(omätbart), pH <6.80 och Hb 72. Hon
reopererades totalt tre gånger och blev
vid tredje operationen hysterektomerad.
Hon utvecklade lever- och dialyskrävande njursvikt. Ungefär en vecka efter förlossningen avled kvinnan i en inklämningsbild.
Obduktion: hjärnödem med påföljande upphävd cirkulation och hjärndöd. I
utlåtandet noteras ”Väl värt att överväga
i sammanhanget är DIC”
Lärdomar
• Alla förlossningsenheter rekommenderas ha återkommande teamträning
med simuleringsövningar för att klara
svåra akuta situationer.
• Aortakompression kan vara livräddande och bör vara en av de första åtgärderna vid stor obstetrisk blödning för
att vinna tid och därmed möjlighet att
stabilisera kvinnan, till exempel inför
sövning. Aortakompressionen kan
pågå även under transport.
• Tydligt ledarskap och kommunikation är centralt vid akuta situationer.
Även kommunikation ska tränas.
SBAR och closed-loop rekommenderas.
• Time in/out enligt WHO:s riktlinjer
ska genomföras vid kirurgiska ingrepp.
• Tiden är kritisk för att förhindra nedkylning, koagulopati och acidos.
• Fenylefrin ska inte ges postoperativt
till obstetriska patienter – kan dölja
blödning som orsak till chock.
• Fibrinogenkoncentrat och tranexamsyra ska ges i tidigt skede vid större
blödning.
• Blodförlusterna bör substitueras i proportionerna 4 enheter e-konc + 4 enheter plasma + 1 enhet trombocyter.
• Hemostasfunktionen ska följas och
koagulationsexpert kopplas in vid
behov.

Fall 8
Intracerebral blödning
Denna 30-åriga friska tvåföderska hade
en normal graviditet fram till eftermiddagen i vecka 37+5 då hon fick tilltagande frontal huvudvärk och kräktes. På
kvällen hittades hon okontaktbar och
med snarkande andning av maken. När
ambulansen kom hade hon RLS 8, kräktes och hade svårt att hålla fri luftväg.
Medicin-, narkos- och förlossningsjourer fanns på plats på akutmottagningen
när kvinnan anlände. Hon var då cirkulatoriskt stabil. Hon intuberades och man
utförde ett kejsarsnitt 36 minuter efter
att ankomst till sjukhuset. Barnet var välmående, men mammans cirkulation sviktade under operationen och DT hjärna
visade en stor lillhjärnsblödning. DT
thorax visade en aspirationspneumoni.
Kontakt togs med neurokirurgisk klinik
och kvinnan transporterades dit. Tyvärr
har MM-ARG inte fått tillgång till journalanteckningar därifrån. Ingen obduktion utfördes.
Lärdomar
• God handläggning och samarbete
mellan olika specialiteter i det akuta
skedet.
Fall 9
Suicid
Denna treföderska behandlades av neurolog med Iktorivil p.g.a. hemidystoni.
Hon led av ångest och hade tidigare haft
en postpartumdepression behandlad med
SSRI och Lergigan. Hon hade tidigare
även vårdats för alkoholmissbruk. Missbruket, som låg ett år tillbaka i tiden, var
känt av mödrahälsovården. I vecka 31 var
kvinnan inlagd p.g.a. en vaginal blödning. Det fanns misstankar om att denna
blödning var simulerad och egentligen
kom från en perifer venkateter. Man gjorde en orosanmälan och kurator kopplades in. I journalen framgår att kvinnan
uttryckt att hon känt sig kränkt och misstrodd, men inga tecken till nedstämdhet
framkom. Samma kväll hittades hon livlös av maken. HLR påbörjades och fortsatte under ambulansfärden. Perimortem
sectio utfördes, men varken barnets eller
mammans liv gick att rädda. Tyvärr har

vi i detta fall inte fått tillgång till journalen utan endast händelseanalysen.
Rättsmedicinsk obduktion utfördes
och visade intoxikation med Iktorivil
och Lergigan. Elva dagar innan hon dog
hade hon fått 100 tabletter Lergigan
utskrivna.
Lärdomar
• Tidigare alkoholmissbruk och postpartumdepression ökar risken för suicid.
• Viktigt med psykiatribedömning och
tvärprofessionell samverkan.
• Misstanke om simulerad blödning
borde föranleda psykiatrisk bedömning.
Sammanfattande reflektioner
Till skillnad från tidigare år kan vi tacksamt notera att inget av mödradödsfallen
2019 var kopplat till preeklampsi.
Tyvärr är det alltför vanligt att obduktion av dessa unga kvinnor inte utförts. I
vår genomgång av dödsfallen 2007?2017
saknades obduktion i 45% av fallen (2).
MM-ARG (liksom MBRRACE-UK)
rekommenderar att alla mödradödsfall
blir obducerade. Vår erfarenhet är att
man vid obduktion kan finna oväntade
tillstånd som bidragit till kvinnans död
och som aldrig annars skulle ha upptäckts. Ett sådant exempel är intoxikation. En genetisk utredning vid t ex plötslig hjärtdöd kan även ha betydelse för de
efterlevande.
Dödsfall av obstetrisk blödning är vanligt i länder med lägre sjukvårdsstandard
men ovanligt i Sverige. Det fall som
inträffat under 2019 påminner oss om
hur viktig regelbunden teamträning för
svåra akuta situationer är.
Vi vet att utlandsfödda kvinnor har
ökad risk för mödradöd i Sverige och det
är en grannlaga uppgift att ta anamnes
och fånga sjukdomstillstånd som förekommer sällan i Sverige. Var generös med
att använda stetoskopet och gör hjärtEKO på vidare indikationer.
Psykiatrisk sjukdom medför ökad risk
för förtida död. Förutom risken för suicid behöver vi också beakta sämre följsamhet till kontroller och medicinering
eller att alarmerande symtom misstolkas

som ångest. Viktigt att vi samarbetar med
psykiatrin och i förekommande fall socialtjänsten för dessa kvinnors och deras
barns bästa.
Vi vill avslutningsvis tacka alla kliniker som underlättar denna granskning av
mödradödsfall i Sverige genom att skicka
in journalkopior till MM-ARG. I syfte
att ytterligare sprida kunskap om dessa
fall publiceras sammanfattningen även i
Jordemodern och i SFAI-tidningen .
MM-ARG
Genom Tove Wallström och
Annika Esscher
Referenser
1. Coll M, Oliva A, Grassi S, Brugada R,
Campuzano O. Update on the
Genetic Basis of Sudden Unexpected
Death in Epilepsy. Int J Mol Sci.
2019;20(8).
2. Grunewald C, Esscher A, Lutvica A,
Paren L, Saltvedt S. Mödradöd i
Sverige: Vården hade många gånger
kunnat vara bättre. Lärdomar från 11
års extern kollegial granskning.
Läkartidningen. 2019;116.
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OGUs ordförande informerar

Kära medlemmar!
Jag fick ett roligt zoom-bingoformulär av
en styrelsekollega. Där kan man kryssa i
rutor som ” ’Hey are you talking? I think
you´re muted’ ”, ”akward silence”, ” ’Can
everybody see my screen?’ ” och ”person
shows everyone their cat”. Jag hade nog
kunnat få bingo ett flertal gånger vid det
här laget, om jag hade spelat. För man
har hunnit med ett antal möten och kurser via olika videovarianter. Och även om
det finns en del mindre bra erfarenheter
med det (till exempel som när jag och en
kollega fick köra 13 mil för att sitta och
titta på en video av en föreläsare i rummet bredvid) så har det huvudsakligen
fungerat helt ok. Ändå är det trist att det
ser ut som att det kommer behöva vara
digitalt som gäller ännu ett tag. Men
eftersom det är det enda sättet på vilket
vissa utbildningsmoment och möten
överhuvudtaget kan bli av så får vi helt
enkelt hålla till godo.
Vår ambition är ändå att OGUs arbete och ST-utbildningen ska fortsätta i
möjligaste mån. I september genomfördes till slut årets ST-tenta. Det blev slutligen en slags hybrid mellan fysisk och
digital form. Jag hoppas att ni som deltog tyckte det var en rättvis och givande
tenta. Läs gärna rapporten från ST-tentan som en av våra utbildningsansvariga
som deltagit i utformandet och genomförandet av tentan har skrivit, finns i detta
nummer av Kvinnoläkaren.
Eftersom det hade varit något år med
färre deltagare till ST-tentan inkluderades ett par frågor kring ST-tentan i OGUenkäten 2020. Där svarade bl.a. 80% att
de planerade skriva ST-tentan (11% hade

redan skrivit). De två största anledningarna till att man ville skriva tentan var
”Vill ha ’kvalitetskontroll’ på mina kunskaper” och ”lärorikt”. Av de som inte
planerade skriva st-tentan var den största
anledningen, ikryssad av 35%, ”pga höga
krav på samtidigt inlämnande av STarbete”. OGU ser gärna att samtliga STläkare får möjlighet och tar sig an att skriva tentan. Att ST-arbetet utgör ett hinder är något som vi noterat. Det har länge
funnits mindre bra förutsättningar för
ST-arbetet vid vissa kliniker och det ser
vi som problematiskt. Dessutom förekommer att ST-läkare får andra typer av
arbeten godkända som sitt vetenskapliga
arbete under ST och därmed inte kan
skriva tentan. Diskussioner pågår i
utbildningsnämnden samt OGUs och
SFOGs styrelse för hur man kan göra för
att överbygga detta hinder.
När ni läser detta kommer OGUs styrelse att ha haft ett gemensamt möte med
SFOGs styrelse. En punkt på agendan är
en uppdaterad kirurgisk checklista. Jag

hoppas att SFOGs styrelse inom kort
kommer kunna godkänna denna. Som
det stod i artikeln om OGU-enkäten i
förra numret har OGU under en tid jobbat för att få fram en uppdaterad version.
Ett arbete som tar tid eftersom det är
många som ska tycka till och för att åsikterna om hur en nybliven specialists
kirurgiska kompetens ska se ut går isär.
Det senare är en av anledningarna till att
OGU tycker det är viktigt att det finns
någon form av måldokument att rätta sig
efter. Inblandade i framtagandet av innehållet i checklistan är utbildningsnämnden, några av ARG-grupperna och
SFOGs styrelse. Förhoppningen är att
checklistan ska göra det tydligare för både
ST-läkare och verksamheten vad en STläkare förväntas lära sig för kirurgiska
ingrepp. Så håll utkik på vår hemsida!

Matilda Wådell
Ordförande OGU

KVINNOLÄKAREN 5/ 20

15

Rapport från
specialistexamen 2020
Som vi alla vet blev inget som vi tänkt oss
under våren 2020. Dock långt innan
gemene man blev experter i epidemiologi och virologi, var det ett gäng ST-läkare som flitigt studerat Arg-rapporter och
kämpat på med sitt vetenskapliga arbete
inför den stundande specialistexamen
som skulle äga rum i Stockholm under
senvåren. Det är således förståeligt att det
kändes väldigt snopet när tentan blev
tvungen att ställas in på grund av den
pågående pandemin.
Utbildningsnämnden och OGU var
dock väldigt måna om att tentan skulle
bli av på något sätt. Frågan var bara hur.
Mycket går att lösa på distans och digitalt, men att tentera praktiska moment
på ett rättvist sätt kändes svårt utan att
samla alla för samma bedömning.
Genomförande
Vi är därför oerhört glada att vi nu har
kunnat genomföra tentan med tanke på
omständigheterna. Dag ett fick ST-läkarna göra den skriftliga tentan på hemorten, dag två presentera och opponera på
de vetenskapliga arbetena via Zoom och
dag tre göra OSCE på plats på Danderyds
sjukhus.
Hur gick det då för ST-läkarna? Jo,
super! Alla klarade den skriftliga tentan,
där medel låg på 76% (godkänt 65%).
Efter visst teknikstrul dag två fick vi lyssna till spännande presentationer och
opponeringar. Under dag tre fick alla till
slut träffas på riktigt igen. Praktiska
moment som bedömdes var bland annat
laparaskopisimulator, systematiska ultraljudsundersökningar, handläggning av
obstetrisk blödning, gynekologiska cancerfall och insättning av preventivmedel
med mera.
Viss nervositet låg självklart i luften,
men vi kunde också höra många skratt
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mellan väntan på de praktiska stationerna. En del ST-läkare uttryckte att det kändes speciellt att få göra tentan tillsammans med de kollegor som de gått alla
ST-kurser med från början av sin utbildning och som nu tillsammans skulle få
ett kunskapsbevis på allt de lärt sig under
åren. Reflektioner efter tentan från deltagarna var bland annat ”detta borde
verkligen alla göra, det var så kul, och
nyttigt”.
Reflektioner från
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden via OGU skulle
vilja låta hälsa några saker där det finns
förbättringspotential:
- glöm inte varför vi gör som vi gör! Att
kunna PM räcker en bit, men om vi inte
kan mekanismer eller vet varför vi sätter
in eller avstår att sätta in exempelvis vissa
preventivmedel (t.ex. fråga 9 i tentan),
eller varför en operation skall ske skyndsamt (t.ex. fråga 2), kan det bli fel när
patienten inte platsar i en given mall.
- när en del moment läggs över på barnmorskor eller andra personalkategorier av
olika skäl, glöm inte att vi som läkare ändå
måste kunna dessa moment. Exempelvis
måste vi kunna både sätta in och ta ut pstavar även om vi inte gör det till vardags.
Reflektioner från OGU
I år deltog 22 stycken ST-läkare. Detta
är markant färre än vanligt, och av olika
skäl hoppade en del av mellan anmälan
tidigt i våras och genomförandet i höstas. Det som dock framkom var att några
av de först anmälda inte hade möjlighet
att revidera sina vetenskapliga arbeten så
som krävdes för att få delta i tentan och
då istället valde att hoppa av.
OGU anser självklart att vetenskapsmetodik och forskning är oerhört viktigt,
men är frågande till om detta examine-

ras bäst genom det vetenskapliga arbetet
som en obligatorisk del i specialistexamen, då vi samtidigt önskar att alla skall
få möjlighet att genomföra specialistexamen. Det finns förstås argument både för
och emot för att ha kvar arbetet i specialistexamen. Det har nämnts att det vetenskapliga arbetet skulle kunna vara en väg
in i forskningen. I förra numret av
Kvinnoläkaren kunde vi dock läsa att
endast ca 6% av de som svarade på senaste OGU-enkäten ansåg att just det vetenskapliga arbetet hade varit en bra ingång
till att börja forska. I senaste OGU-enkäten kunde vi också se att 93% av de som
ännu inte skrivit tentan, planerade att
göra det, vilket är fantastiskt. Av de som
inte planerade skriva tentan ansåg 35%
att det var för höga krav på samtidig
inlämning av det vetenskapliga arbetet.
OGU skulle önska att det vetenskapliga arbetet, som en obligatorisk del i specialistexamen, ersätts med annan examinering av vetenskapliga kunskaper och
kommer att fortsätta att jobba för detta.
Vi tror att vi behöver hitta andra vägar
in till forskningen.
Malmö 2021
Slutligen, ett stort GRATTIS till alla som
genomförde specialistexamen med bravur, samt ett stort tack till alla som bidragit till att tentan kunde bli av i
Stockholm, trots rådande omständigheter. Nu blickar vi fram emot våren 2021
då specialistexamen kommer att äga rum
i Malmö. Hoppas att vi ses där!
Anne Örtqvist
Utbildning- och forskningsrepresentant
OGU
ST-läkare Visby Lasarett, PhD

Specialistexamen 2021
Skånes Universitetssjukhus, Malmö, 5-7 maj 2021
Välkommen att anmäla dig till specialistexamen 2021.
Skriftlig tentamen äger rum onsdag 5 maj, praktiskt prov torsdag 6 maj och
presentation av ST-arbeten fredag 7 maj.
Skulle smittspridningen av Covid-19 i maj vara av sådan omfattning att skärpa
råd föreligger kan examensformen komma att modifieras. Information om det
skickas i få fall ut i så god tid som möjligt.
Observera!

–
–
–

En avgift på 10 000 kr kommer att faktureras. Ange faktureringsadress i
din anmälan.
Komplett ansökan krävs, inklusive slutversion av ST-arbete för giltig
anmälan.
ST-arbete ska skickas som en enda fil, eventuella bilagor ska inkluderas i
dokumentet. Använd gärna pdf-format. Benämn filen med ditt namn och
sjukhus/ort.

Anmälan OCH ST-arbete skickas senast 1 februari 2021 till kansliet@sfog.se.
Besked om accepterad anmälan erhålles ca en vecka efter sista anmälningsdatum.
För de som önskar att anordna ett diagnostiskt test på hemmakliniken finns
möjlighet att få skrivningen mailad den 5 maj kl 10.30. Kontakta i så fall
Katarina.Lindahl@skane.se. Facit skickas därefter ut kl. 15.30 samma dag.
Varmt Välkomna!
SFOG Utbildningsnämnd
Ansvarig ledamot: Charlotte.dahlback@skane.se
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Härmed vill vi bjuda in DIG till en ny SNAKS-stödd studie:

COPE-Staff – En utvärdering av den psykosociala arbetsmiljön och upplevelse av
att arbeta med eller nära gravida, födande och nyfödda under COVID-19-pandemin
Projektet är unikt genom att hela personalstyrkan undersöks, inklusive de som
fattar de operativa besluten. Forskargruppen består av specialister ifrån flera
olika forskningsområden, vilket ger en
bredd i analys och kunskapsskapandet
Samtliga
barnmorskemottagningar,
kvinnokliniker, anslutna neonatalenheter samt de infektionskliniker som vårdar gravida och nyförlösta kvinnor i
Sverige har inbjudits att delta i studien.
COVID-19 pandemin innebär en
extrem press på personalen inom graviditets-, förlossnings- och nyföddhetsvården. Gravida och födande kvinnor är en
grupp som inte kan avstå från vård och
som dessutom är extra utsatta för smitta
och oro. Vi måste veta hur vårdpersonal
och annan kringpersonal som arbetar
med gravida, födande och deras nyfödda
barn klarade av att hantera den situation
som uppstod våren 2020 och hur det går
nu. Kunskapen behövs för att trygga
framtida försörjning av personal inom en

bransch som redan kämpar med uppsägningar och avhopp, samt för att kunna
dra nytta av de vårderfarenheter som skett
under pandemin.
Med tanke på att COVID-19 är en ny
sjukdom saknas epidemiologiska studier
om hälso- och sjukvårdspersonalens
arbetsmiljö. Mindre tvärsnittsstudier
påvisar att sjukvårdspersonal upplever
stark fysisk och psykosocial stress med
effekter som kan tros kunna bli långvariga.
I den här nationella multicenterstudien kartläggs arbetsmiljön för de som arbetar med gravida och födande samt med
deras nyfödda barn under pandemin.
Syftet är att:
1) klargöra den psykosociala arbetsmiljön
hos personalen
2) skapa kunskap som kan användas under
COVID-19pandemin och i kommande
pandemier genom att ta tillvara på de lärdomar och erfarenheter som uppkommit i
organisationerna.

Vi hoppas på ditt deltagande i COPE-Staff studien:
Skanna QR-koden och fyll i enkäten!
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Datainsamling påbörjas NU med hjälp
av enkäter som mäter olika delar av organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö.
För att nå fördjupad kunskap kommer
även teoridrivna kvalitativa intervjuer att
genomföras.
Mer information om studien finns
(inom snart) på www.snaks.se.
Resultaten av studien kommer att presenteras bland annat här i Kvinnoläkaren
längre fram! Vi hoppas att även du vill
delta!

SFOG-Fortbildning
03 Maj - 06 Maj 2021
Anmälan via SFOG hemsida

COPE-Staff styrgrupp:
Huvudansvarig forskare: Karolina Lindén, PhD, barnmorska,
biträdande universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Mail: karolina.linden@gu.se
Ola Andersson, överläkare neonatologi Skånes Universitetssjukhus och docent vid avdelningen för pediatrik, institutionen
för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet
Ylva Carlsson, överläkare, vårdenhetsöverläkare Obstetriskt
ultraljud, PhD, Specialist inom Obstetrik och Gynekologi,
Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Sofie Graner, verksamhetschef, överläkare BB Stockholm,
Danderyds Sjukhus, Stockholm, PostDoc, Centrum för
Läkemedelsepidemiologi, institutionen för medicin, Karolinska
Institutet, Solna
Emina Hadžibajramović, statistiker, PhD, Institutet för
Stressmedicin, Västra Götalands Regionen, och avdelningen för
samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin,
Göteborgs universitet
Maria Jonsson, överläkare, kvinnosjukvården Akademiska sjukhuset Uppsala och docent vid institutionen för Kvinnors och
Barns Hälsa, Uppsala universitet
Elin Naurin, Wallenberg Academy Fellow, forskningsledare för
the Gothenburg Research Program on Pregnancy and Politics
(PregDem). Docent, statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet
Verena Sengpiel, överläkare kvinnokliniken Sahlgrenska
Universitetssjukhuset Göteborg och docent vid Göteborgs
Universitet, forskningsledare för COPE-studien
Malin Veje, specialistläkare, doktorand, Infektionskliniken
Sahlgrenska, Göteborgs Universitet
Anna Wessberg, PhD, barnmorska, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Magnus Åkerström, PhD, Institutet för Stressmedicin, Västra
Götalandsregionen, Göteborg

Högriskobstetrik
Kursledning: Karin Pettersson, Anna Sand, Sissel Saltvedt,
Gunilla Ajne
Kurstid: 3 maj – 6 maj 2021
Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm
Avsedd för: 30 specialister i Obstetrik och Gynekologi
Program: Bakgrund, diagnostik och handläggning av komplicerade obstetriska tillstånd hos den gravida kvinnan så som svår
preeklampsi, HELLP, AFLP och hepatos samt differentialdiagnostiska överväganden. Fetala tillstånd som immunisering och
intrauterina infektioner ingår samt betydande interkurrent sjukdom hos modern så som hjärtsjukdom, koagulationsrubbning,
reumatisk sjukdom, njur- och leversjukdom, neurologisk sjukdom, IBD, svår psykisk sjukdom och hemoglobinopatier. Kursen
inkluderar även obstetrisk anestesiologi och maternell mortalitet. Falldiskussioner för varje område. Betydelsen av prekonceptionell rådgivning diskuteras.
Kursmål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna
identifiera och handlägga de kvinnor och foster med möjlig risk
för komplikation inom de områden som ingår i kursprogrammet. Därutöver ges möjlighet att skapa kontakt och nätverk för
framtida samarbete kring kliniska patientsituationer.
Examination: Examination sker kontinuerligt genom interaktiva diskussioner, falldiskussioner och kunskapsreflektion varje
morgon.
CME-poäng: 32
Kursavgift: 10.000 kr exklusive moms (luncher ingår)
Kontaktperson: kurssekreterare Cecilia Jansson,
cecilia.ma.jansson@sll.se
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Enkät om vårdgivares värderingar
och kunskap om
sexuell och reproduktiv hälsa
Snart kommer en enkätstudie där vi är intresserade att få veta mer om våra värderingar,
normer och kunskap inom området sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter i ett
migrationsperspektiv. Vi hoppas att alla gynekologer och obstetriker inom kvinnosjukvården
vill delta i studien. Vi vet att alla kliniker är extra belastade nu, så den webbaserade enkäten,
som vi avser distribuera i januari 2021, ska inte ta lång tid att besvara!
Projektets övergripande mål är att utveckla verktyg till en förbättrad vård och
bemötande för patienter med rötter i
Mellanöstern och Afrikas Horn. Vi har i
tidigare studier sett att värdekonflikter
och kulturella förändringar kan skapa
låsta situationer, och vi försöker nu hitta
lösningar genom att öka förståelsen om
det mångkulturella vårdmötet. Projektet
ingår i Vetenskapsrådets stora satsning på
forskning om migration och integration,
och är en del av forskningsprogrammet
Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för
förbättrad praktik som vi i Uppsala leder
men i nära samarbete med sociologer,
antropologer och normforskare. Parallellt
med denna enkät till oss vårdgivare pågår
en annan enkätstudie som undersöker
migranters värderingar om sexuell och
reproduktiv hälsa. Vi kommer sen att i
samarbete med studiens deltagare utveckla riktlinjer som kan underlätta kommunikationen och ge rätt vård i rätt tid oberoende av bakgrundsfaktorer.
Från tidigare forskning om SRHR och
migration vet vi att tjejer och kvinnor
med rötter i Mellanöstern och Somalia
har sämre utfall och ökad risk för subop-
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timal vård än majoritetsbefolkningen.
Enligt gällande styrdokument uppmuntras vi inom vården att införliva jämställdhetsperspektiv samtidigt som vi ska
ge en kultursensitiv vård. Det har visat
sig extra utmanande att i vissa situationer ge professionell vård i möten med
individer med värderingar som skiljer sig
från de som det svenska samhället bygger på. I vårdmötet kan känsliga ämnen
som reproduktion, abort, sex och samlevnad leda till spänningar, missförstånd
och i slutändan en försämrad vård. Vi vill
minska förekomsten av sådana ’kultur-

krockar’ och vill därför gärna höra (på
gruppnivå) om erfarenheter bland läkare
inom kvinnosjukvården.
Redan nu vill vi flagga upp och hoppas att du blir inspirerad att delta, och så
tackar vi på förhand!
Birgitta Essén, professor, överläkare och
ansvarig forskare
Lise Eriksson, docent i religionssociologi,
forskare
Institutionen för kvinnors och barns
hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH), Uppsala universitet

ST-arbete

Ökar vaginal förlossning risken för långsiktiga
neurologiska komplikationer jämfört
med elektivt sectio vid sätesbjudning?
En systematisk litteraturöversikt
Abstract
Denna systematiska litteraturgenomgång
syftar till att sammanställa dagens kunskapsläge avseende långsiktiga neurologiska komplikationer och utvecklingsneurologiska störningar hos barn som
föds i sätesbjudning med vaginal sätesförlossning respektive elektivt sectio.
Sökning av artiklar gjordes i databaserna Pubmed och Cochrane med sökorden ”obstetric delivery”, ”breech presentation”, ”cesarean section” och ”neurodevelopmental disorders”. Randomiserade studier och observationsstudier
publicerade efter år 2000 inkluderades.
I de 10 inkluderade studierna finns
inga resultat som tyder på ökad risk för
långsiktiga neurologiska komplikationer
efter sätesförlossning, förutom i en mindre observationsstudie som visar ökad risk
för avvikande neurologisk utveckling hos
barn med födelsevikt över 3500 g som
planeras för vaginal sätesförlossning (OR
3.37; 95% CI 1,14-9,95).
Flera inkluderade studier är av låg kvalitet, men även två större, populationsbaserade registerstudier visar ingen riskökning vid vaginal sätesförlossning hos
en selekterad population. Sammanfattningsvis bedöms evidensen enligt
GRADE begränsad (++) för att vaginal
förlossning i en lågriskpopulation inte
innebär en riskökning för långsiktiga neurologiska komplikationer jämfört med
elektivt sectio hos barn i sätesbjudning.
Fler studier behövs för att bedöma långtidsriskerna med de båda förlossningssätten.

Författare:
Caroline Lyssarides
ST-läkare obstetrik och gynekologi
Höglandssjukhuset i Eksjö
Handledare:
Lars Ladfors
Docent, universitetsöverläkare
obstetrik och gynekologi
Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg
Catarina Notelid
Överläkare obstetrik och gynekologi
Höglandssjukhuset i Eksjö
Förkortningar
aRR = adjusted relative risk
AS = akut sectio
ASQ = Ages and Stages Questionnaire
(validerat formulär för att utvärdera ett
barns neurologiska utveckling)
BPD = biparietal diameter
BW = birth weight, födelsevikt
CI = confidence interval, konfidensintervall
CP = cerebral pares
EP = epilepsi
EFW = estimated fetal weight, uppskattad fostervikt
ES = elektivt sectio
IMD = intended mode of delivery, planerat förlossningssätt
ND = neurodevelopmental disorder,
utvecklingsneurologisk störning
SB = sätesbjudning
TBT = Term Breech Trial
TOL = trial of labor, försök till vaginal
förlossning
VSF = vaginal sätesförlossning

Introduktion
I 3–4% av alla graviditeter ligger fostret
i sätesbjudning vid fullgången tid. Sedan
år 2000, då Term Breech Trial (TBT)
som visade betydande risker för neonatala komplikationer vid vaginal sätesförlossning jämfört med elektivt sectio [1]
publicerades, har antalet vaginala sätesförlossningar minskat i Sverige från 26%
1999 till mindre än 10% sedan 2003 [2].
TBT har emellertid kritiserats för metodologiska svagheter och låg överförbarhet av bl a Giuliani et al [3] och Hellsten
et al [4], vars studier på en selekterad lågriskpopulation föreslår att vaginal sätesförlossning är ett säkert alternativ i utvalda fall. En svensk studie från 2017 gick
igenom samtliga sätesförlossningar i
Sverige 2001–2012 utifrån medicinska
födelseregistret och fann ökade men i
absoluta tal små risker för vissa allvarliga
neonatala komplikationer så som låg
Apgar-poäng, intrakraniell blödning och
även perinatal död vid vaginal sätesförlossning [2].
Hur det går senare för barnen som
fötts vaginalt i sätesläge på lång sikt är
mindre studerat. Ett antal studier tyder
på ett samband mellan sätesläge och vissa
neurologiska komplikationer så som cerebral pares (CP) [5], ADHD [6] och
autismspektrumstörningar (ASD) [7-9].
Krebs et al fann dock att barn i sätesläge
oftare var små för graviditetslängden
(SGA) än barn i huvudläge, och kontrollerat för detta försvann skillnaderna i CP,
varför tillväxthämning kan ses som en
confounder i sammanhanget. Sucksdorff
et al teoretiserar att neurologiska avvikelser i sig kan leda till sätesbjudning,
t ex genom minskade fosterrörelser, och
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kunde i sin studie inte finna en koppling
mellan ADHD och vaginal sätesförlossning [6]. Likaså fann Bjellmo i en stor
norsk populationsstudie en ökad risk för
såväl SGA som intrauterin fosterdöd
(IUFD) vid sätesbjudning jämfört med
huvudbjudning, vilket kan tyda på att
antenatalt sårbara foster oftare bjuder sig
i sätesläge [10]. Modern praxis i Sverige
tillåter vaginal sätesförlossning för en
selekterad lågriskpopulation där exempelvis foster med misstänkt intrauterin
tillväxthämning (IUGR) selekteras till
elektivt sectio pga sin ökade sårbarhet.
Med tanke på de kända maternella riskerna vid sectio, inte minst vid efterföljande graviditeter [11], är det av intresse
att utvärdera komplikationer av de olika
förlossningssätten för att kunna erbjuda
bästa möjliga råd till blivande föräldrar
med barn i sätesläge.
Denna systematiska litteraturgenomgång syftar till att sammanställa dagens
kunskapsläge avseende långsiktiga neurologiska komplikationer och utvecklingsneurologiska störningar (neurodevelopmental disorders, ND) hos barn
som föds med vaginal sätesförlossning,
jämfört med dem som föds i sätesläge
med elektivt sectio.
Metod
Studien är en systematisk litteraturgenomgång som söker besvara frågan ”ökar
risken för neurologiska komplikationer
eller utvecklingsneurologiska störningar
hos fullgångna barn i sätesläge som föds
vaginalt jämfört med dem som föds med
elektivt sectio?”. Sökning gjordes 201912-11 på databasen Pubmed via NLM
utifrån MeSH-termerna ”obstetric delivery”, ”breech presentation”, ”cesarean
section” och ”neurodevelopmental disorders”. Observationsstudier och randomiserade studier inkluderades i sökningen. Ett filter för uppföljningstid på minst
2 år valdes för att utvärdera långsiktiga
komplikationer. Sökningen avgränsades
till studier publicerade efter år 2000, alltså efter TBT då praxis ändrades med ökad
frekvens sectio vid sätesbjudning. Två
separata granskare (Caroline Lyssarides
och Hanna Reimerson) har granskat titlar och abstrakt för inklusion. Oenighet
löstes genom diskussion och konsensus,
och vid behov hade senior granskare (Lars
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Ladfors) kunnat konsulteras. Ytterligare
artiklar valdes ut från granskade artiklars
referenslistor. Därutöver gjordes en sökning i databasen Cochrane som resulterade i en relevant metaanalys [12], vilken
dock endast inkluderar en artikel relevant
för frågeställningen; denna artikel hade
redan inkluderats [13]. Artiklarna granskades utifrån SBU:s (Statens beredning
för medicinsk utvärdering) mall för
bedömning av relevans. De artiklar som
bedömdes relevanta kvalitetsgranskades
därefter av CL för evidensgradering utifrån GRADE.
Population
Intervention
Control
Outcome

Barn som fötts i sätesändläge
Vaginal sätesförlossning
Elektivt sectio
Utvecklingsneurologisk
störning (ND) vid eller efter
2 års ålder

Resultat
Databassökning resulterade i att 50
abstract granskades varav 14 artiklar valdes ut för fulltextgranskning. Ytterligare
5 artiklar tillkom efter granskning av referenslistor. Av dessa 19 valdes 10 ut för
inklusion i studien. Studier exkluderades
pga fel population (sectio jämfört med
vaginal förlossning oavsett bjudning) i 8
fall, och fel jämförelsegrupp (vaginal
sätesförlossning jämfört med vaginal förlossning i huvudbjudning) i ett fall. Av
de inkluderade studierna var en uppföljning av en subgrupp i ett RCT [13], en
fall-kontrollstudie [14], en prospektiv
kohortstudie [15] och övriga var retrospektiva kohortstudier. Studierna presenteras i tabell 2 (se nästa uppslag). Endast
en studie [15] påvisade statistiskt signifikant skillnad mellan en subgrupp av sätes-

förlösta barn, där barn med födelsevikt
>3500 g som vaginalförlösts eller genomgått akut sectio efter försök till vaginal
förlossning hade ett sämre utfall än de
som genomgått elektivt sectio. Övriga
studier kunde inte påvisa några signifikanta skillnader mellan grupperna.
Diskussion
Denna litteraturgenomgång ger inget
stöd för att vaginal sätesförlossning skulle öka riskerna för ND, jämfört med elektivt sectio för barn i sätesläge.
Kvaliteten på de inkluderade studierna är mestadels låg. Det enda RCT som
ingår har för låg power för ett statistiskt
säkert resultat [13]. Övriga studier är
observationsstudier med stor heterogenitet i såväl population som utfallsmått, vilket gör dem svåra att jämföra. I flera av
studierna är selektionen till sectio eller
TOL oklart eller otillräckligt beskrivet,
eller inkluderar till synes godtyckliga
bedömningar vilket ökar risken för selektionsbias. Vissa studier, exempelvis
Pradhan et al, saknar relevant bakgrundsdata så som födelsevikt, vilket omöjliggör kontroll för kända confounders som
SGA [16]. De flesta studierna beskriver
en gruppindelning enligt ”intention to
treat” (intented mode of delivery) medan
Münstedt et al [17] jämför faktiska förlossningssätt inklusive akut sectio, vilket
riskerar att snedvrida resultatet till fördel
för de vaginalförlösta då de som sectioförlöses akut pga hotande fosterasfyxi
exkluderas från den vaginalförlösta gruppen. Flera studier är registerbaserade, vilket medför en risk för felklassificering och
underrapportering, även om de flesta studierna uppger god täckningsgrad i sina
register.

Figur 1. Flödesschema för litteratursökningen.
Artiklar från sökning i databaser
Screenade abstract n=50

Exkluderade artiklar n=36

Fulltextartiklar n=14
Artiklar via referenser n=5
Fulltextartiklar n=19
Studier inkluderade n=10

Fulltextartiklar exkluderade pga:
Fel population n=8
Fel kontrollgrupp n=1
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Studiernas samstämmighet är svårbedömd då utfallsmåtten är olika. Generellt
sett representerar utfallsmåtten olika ND
som anses kunna vara resultatet av fosterasfyxi [18]. Ett antal av studierna, liksom annan forskning, ger belägg för att
barn som föds med, eller efter försök till,
vaginal sätesförlossning har lägre
Apgarpoäng och lägre navelsträngs-pH
[2,16,19] som markörer för asfyxi. Vid
långtidsuppföljningarna fanns dock
ingen säker korrelation mellan sådana
tidiga markörer för asfyxi och komplikationer på lång sikt [16,19]. Etiologin till
ND är förstås komplex och varierande för
de olika specificerade utfallen, och här
blir den i flera studier bristande kontrollen av bakgrundsvariabler och confounders åter problematisk. En möjlig tolkning är att patienter med antenatala riskfaktorer för negativa utfall så som maternell sjuklighet eller fetal tillväxthämning
selekterats till elektivt sectio, vilket skulle kunna väga upp för en ökad risk för
negativa utfall av vaginal sätesförlossning.
Emellertid kan ingen av studierna påvisa
något samband mellan vaginal sätesförlossning och ND, förutom i Molkenboers
studie där barn med födelsevikt >3500 g
hade högre risk för ett avvikande resultat
på ASQ vid planerad vaginal sätesförlossning än vid planerat sectio. ASQ värderas av föräldrar, vilket innebär en risk för
subjektiva bedömningar och strävan efter
socialt acceptabla svar vilket ger en sämre
tillförlitlighet till resultaten och en möjlighet för oförutsägbar snedvridning av
resultaten. Födelsevikt är dessutom en
kliniskt svåranvändbar variabel då den
inte är känd vid tiden för beslut om förlossningssätt, och faktisk födelsevikt kan
skilja sig från uppskattad fostervikt.
Även populationerna i de olika studierna skiljer sig åt, vilket avspeglas i olika
exklusionskriterier. Bin et al [20] undersöker en stor population men applicerar
strikta exklusionskriterier (se tabell 2)
som gör studien svår att jämföra med
övriga, och svår att överföra till klinisk
praxis. Andra variabler som erfarenhet
och skicklighet hos förlösande barnmorska eller läkare, som torde ha effekt på
utfallet, är sällan angivna; dessutom är de
svåra att mäta och kontrollera för och
standarden kan skilja sig mellan de olika

studierna. Kulturella skillnader i inställningen till vaginal sätesförlossning hos
såväl populationen som professionen, likväl som rutiner för konvertering till sectio, kan också variera, vilket tycks avspeglas i stor spridning i frekvenserna av
TOL och lyckandefrekvens därav. I
Giuliani et al:s studie genomgick exempelvis 69% TOL varav 71% av födde
vaginalt [3], medan det i Macharey et al:s
studie var 47% som genomgick TOL,
varav 44% födde vaginalt [19]. Som kontrast genomgick endast 7,7% av Bin et
al:s studiepopulation TOL [20]. Då kriterier för TOL och handläggande av sätesförlossning i flera studier är otillräckligt
beskrivna, uppstår även problem med
överförbarheten till svenska förhållanden,
där frekvensen för TOL idag ligger
omkring 10% [2].
Eftersom studierna undersöker relativt ovanliga utfall är precisionen i resultaten generellt dålig och risken för typ 2fel måste beaktas, särskilt i de mindre studiematerialen. Inte heller de större, populationsbaserade studierna från Bjellmo et
al. och Macharey et al. visar emellertid
någon ökad risk för ND vid vaginalförlossning. Här kan sannolikt 2000-talets
förändringar i handläggningen av sätesbjudningar bidra, att endast erbjuda TOL
till en selekterad lågriskpopulation, och
resultaten i viss mån avspegla en gynnsam sådan selektionsprocess, något som
författarna själva påpekar [10].
Flera artiklar studerar även andra
utfallsmått än de relaterade till ND, så
som perinatal mortalitet och morbiditet.
Bjellmo et al fann en liten men ökad risk
för neonatal död vid planerad vaginal
sätesförlossning jämfört med vaginal förlossning i huvudbjudning (OR 2,4; 95%
CI 1,2 - 4,9) men inte jämfört med elektivt sectio vid sätesbjudning (OR 1,5;
95% CI 0,5 - 4,3). Detta motsäger bl a
Ekéus studie på 27357 sätesbjudningar
där risken för perinatal död var 7 gånger
högre vid vaginal förlossning än vid elektivt sectio [2]. Hos såväl Bjellmo som
Macharey var andelen dödsfall hos barn
i sätesläge mycket låg (0,8 – 0,9‰) och
även här är typ 2-fel svårt att utesluta,
men den absoluta mortalitetsrisken är låg.

Begränsningar
Litteratursökningen begränsar sig till studier publicerade från och med år 2000,
vilket innebär att äldre forskningsresultat exkluderats. Samtidigt behandlar flera
av studierna data från tidigare decennier, vilket innebär att tanken att sammanfatta forskningsresultat från tiden efter
att TBT publicerades inte uppfylls. Detta
bidrar till heterogeniteten i studiepopulationer och handläggning av sätesbjudningar. Det valda utfallsmåttet ”utvecklingsneurologiska störningar” är tämligen brett i syfte att täcka in en mångfald
av de komplikationer som kan uppstå till
asfyxi, men då olika enskilda komplikationer kan ha delvis olika andra etiologiska faktorer bidrar detta också till en heterogenitet som gör studierna svåra att jämföra, samt ställer stora krav på kontroll
av confounders i de enskilda studierna.
Konklusion och klinisk
implikation
Sammanfattningsvis finns i flera av de
inkluderade studierna stora metodologiska brister, och låg precision i data. Dock
finns en samstämmighet i att vaginal
sätesförlossning inte ökar risken för långsiktiga neurologiska komplikationer även
i de två större, mer välgjorda studierna av
Macharey och Bjellmo, som kan tillmätas större tyngd. Evidensen bedöms därför enligt GRADE vara begränsad (++)
för att sätesförlossning, i en selekterad
lågriskpopulation, inte ökar risken för
långsiktiga neurologiska komplikationer.
Detta måste givetvis vägas mot den
evidens som tyder på kortsiktigt ökad
neonatal mortalitet och morbiditet vid
vaginal sätesförlossning, respektive långsiktiga maternella och fetala konsekvenser av sectio [11]. Rådgivning till patienter med barn i sätesbjudning bör snarare
fokusera på riskerna med sectio respektive den ökade, men i absoluta tal låga, risken för neonatala komplikationer vid
vaginal sätesförlossning, än risken för
långsiktiga neurologiska komplikationer.
Det finns ett behov av fortsatta studier
av långtidsutfall efter olika typer av förlossningssätt hos barn efter sätesförlossning för att få mer kunskap. För barnet,
familjen och samhället har detta stor
betydelse.
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Författare
År
(Referens)
Land

Studie-design

Population
Exklusionskriterier

Münstedt
2001
(17)
Tyskland

Kohort, retrospektiv

Population
Exklusionskriterier

Giuliani
2002
(3)
Österrike

Kohort, retrospektiv
IMD

Population
Exklusionskriterier

Hellsten
2003
(4)
Sverige

Kohort, retro-spektiv Population
register-studie
Exklusionskriterier
IMD

Krebs
2004
(14)
Danmark

Fall-kontroll
Register-studie

• Sätesförlösta barn födda i Danmark
1980-1994 i och i förekommande fall
inlagda pga ep tom 1996

Whyte
2004
(13)
Kanada

RCT

• Multinationell multicenterstudie 19972000 (TBT, n = 2088); subgrupp för
långtidsuppföljning
• Letal missbildning, trisomi 21

Pradhan
2005
(16)
Storbritannien

Kohort, retrospektiv
Register-studie
IMD

• Alla sätesbjudningar vid ett distriktssjukhus i Storbritannien 1991-2000
• Flerbörd, prematuritet <37 gv, IUFD

Molkenboer
2006
(15)
Nederländerna

Kohort, prospektiv
IMD

• Alla sätesbjudningar vid ett sjukhus i
Nederländerna som inte randomiserades inom TBT 1998-2000
• Flerbörd, prematuritet <37 gv,
inklusion i TBT, letal missbildning
• n = 201

Bin
2016
(20)
Australien

Kohort, retro-spektiv • Alla sätesbjudningar i New South
Register-studie
Wales 2001-2012 där TOL bedömts
IMD
lämpligt
• Maternell sjukdom, tidigare sectio
eller IUFD, placenta previa, SGA,
fetal missbildning, bäckenanomali hos
kvinnan, hotande asfyxi innan värkstart, blödning under förlossningen,
BW <2500g eller >4000g,
ofullständiga uppföljningsdata

Bjellmo
2017
(10)
Norge

Kohort, retro-spektiv
register-studie (subgrupps-analys)
IMD

Macharey
2018
(19)
Finland

Kohort, retro-spektiv • Alla sätesbjudningar i Finland 2004register-studie
2010
IMD
• Flerbörd, prematuritet, IUGR, missbildningar, ablatio

• Alla sätesbjudningar i Norge 19992009
• Prematuritet <37 gv, flerbörd,
missbildningar, tvärläge, avsaknad
information om förlossningssätt

ST-arbete
Interventionsgrupp
Kriterier för TOL
Kontrollgrupp

Inkluderade utfallsmått

• VSF
• ES
• AS efter TOL
Inga angivna kriterier för TOL

• Resultat på EQ (”encephalo• 2-8 år
pathy questionnaire”) standardi- • n = 154
serat frågeformulär för psykomo- • 59%
torisk utveckling, besvarat av föräldrar

Inga signifikanta skillnader mellan Låg pga mycket stort bortfall, risk för
de tre jämförda grupperna
selektionsbias och rapporteringsbias
Begränsad överförbarhet pga hög frekvens TOL

• VSF/AS efter TOL
• Kliniskt adekvat bäcken, ren/ fullständig sätesbjudning, EFW 2500-4000g,
BPD<10cm, kvinnans samtycke till
VSF
• ES

• Utvecklings-försening vid rutinbarnläkar-undersökning (föräldrarapporterat)
• Spasticitet

• 13-100 mån; median
57 mån
• n = 622
• 11%

Inga signifikanta skillnader:
• OR utvecklings-försening
3.57(95% CI 0.44-28.71) p=0.29
• Spasticitet n=0

Låg pga hög risk för selektionsbias,
bristande analys av confounders
Begränsad överförbarhet pga ej redovisade bakgrundsdata

• VSF/AS efter TOL
• Adekvata bäckenmått (röntgen),
EFW 2000-4000g utan IUGR, kvinnans samtycke till VSF
• ES

• CP
• Mental utvecklings-försening

• 1,5-11,5 år
• Bortfall ej angivet

Inga signifikanta skillnader:
• CP n=0
• Mental utvecklings-försening
0.2% VSF/AS vs 0.8% ES,
p=0.56

Måttlig, risk för underdiagnostik av
utfall samt typ 2-fel pga sällsynta utfall.
Relevant population

• Sätesbjudningar och diagnosticerad VSF, ES, AS, oklassificerat sectio • 2-16 år
epilepsi
• n = 870
• Inga angivna kriterier för TOL
• 2 sätes-bjudningar/ fall förlösta vid
samma sjukhus men utan diagnosticerad epilepsi

Ingen signifikant skillnad i förekomst av epilepsi hos barn i
sätesbjudning beroende på förlossningssätt

Låg pga hög risk för selektionsbias
avseende förlossningssätt, saknar
redogörelse för bakgrundsvariabler/
kriterier för VSF
Begränsad överförbarhet pga okända
bakgrundsvariabler

• VSF/AS efter TOL
• Ej TOL om fetopelvin disproportion,
EFW >4000g alt kliniskt bedömt stort
barn, fetal hyperextension i nacken,
mekaniska hinder för eller kontraindikation mot vaginal förlossning, letal
missbildning)
• ES

• Avvikande ASQ; uteblivet eller
avvikande resultat föranledde professionell utvecklings-neurologisk
bedömning

Ingen signifikant skillnad i avvikande ASQ, OR 1,09(95% CI
0,71-1.66) p=0.72

Låg pga låg power. Måttlig risk för
selektionsbias
Bristande överförbarhet pga heterogen
population med olika förutsättningar

• VSF/AS efter TOL
• Pelvimetri, fetalt ultraljud inkl EFW,
kvinnans önskemål
• ES

• CP
• 3-10 år
• Särskilda behov inkl särskilda • n = 1351
behov av stöd i skolan (enligt
• 5,7%
regional databas med 95% precision)

Inga signifikanta skillnader:
• CP n=1
• OR särskilda behov 1.4(95% CI
0.8-2.4)

Låg pga hög risk för selektionsbias.
Kriterier saknas för selektion till
VSF/ES
Begränsad överförbarhet pga hög
frekvens TOL

• VSF/AS efter TOL
• Inga angivna kriterier för TOL
• ES

• Avvikande ASQ

• 2 år
• n = 181
• 10%

Ökad risk för avvikande ASQ om Låg pga risk för bedömningsbias samt
BW>3500g och TOL, OR
risk för selektionsbias men lågt bortfall.
3.37(95% CI 1.14-9.95)
Lågt positivt prediktivt värde för ASQ
Begränsad överförbarhet pga hög
frekvens TOL

• VSF/AS efter TOL
• Inga angivna kriterier för TOL
• ES

• CP
• Utvecklings-neurologisk sårbarhet (mätt enligt Australian Early
Development Census; lärarbedömning av barnets utveckling)
• Särskilda behov i skolan (medicinska diagnoser)

• 2-13 år;
median 5 år
• n = 12530
• 18% (oklart planerat
förlossnings-sätt)

Inga signifikanta skillnader:
• CP n=14 i båda grupper,
p=1.00, ej vidare analyserat pga
få observationer
• Utvecklings-neurologisk sårbarhet aRR 1.22(95% CI 0.88-1.69)
• Särskilda behov aRR 0.95(0.481.88)*

Medel, stor population och väl
kontrollerad för confounders
Mycket begränsad överförbarhet pga
hårda exklusionskriterier för TOL

• 7-17 år
• Bortfall ej angivet

Ingen signifikant skillnad i förekomst av CP
OR 1.4 (95% CI 0.8-2.6)

Medel, stor population och väl
kontrollerad för confounders
Viss överförbarhet

Inga statistiskt signifikanta
skillnader i några av utfallen.
OR för någon avvikelse 1.06(95%
CI 0.74-1.52)

Medel, stor population och väl
kontrollerad för confounders
Relevant population
Viss överförbarhet

• VSF/AS efter TOL
• CP
• Motiverad kvinna, adekvata bäckenmått (MR), EFW <4000g, ren/fullständig/ofullständig sätes-bjudning, ej
IUGR, avsaknad av mekaniska hinder
för vaginal förlossning
• ES
• VSF/AS efter TOL
• Motiverad kvinna, adekvata bäckenmått (MR), EFW <4000g, ren/fullständig/ofullständig sätes-bjudning, ej
IUGR, avsaknad av mekaniska hinder
för vaginal förlossning
• ES

Uppföljningstid
Resultat
Antal barn som följts
upp (n). Bortfall vid
uppföljning (%)

• 23-31 mån;
median 24 mån
• n = 736
• 20%

• Avvikande neurologisk utveck- • 4 år
ling vid 4 års ålder (diagnostice- • Bortfall ej angivet
rad CP, epilepsi, intellektuell
funktionsnedsättning, autism, tal/språksvårigheter, nedsatt syn,
nedsatt hörsel, hyperaktivitet)

Studiekvalitet och relevans; överförbarhet till svenska förhållanden.
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Arbets- och Referensgrupperna
inom SFOG
Benign (gyn)Kirurgi, BENK-ARG
Ordförande: Sophia Ehrström
sophia.ehrstrom@ki.se
Sekreterare: Klara Hasselrot
klara.hasselrot@sll.se
Cervixcancerprevention, C-ARG
Ordförande: Kristina Elfgren
PO Gynekologi och Reproduktion,
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
Tel: 08-585 875 28
kristina.elfgren@sll.se
Sekreterare: Cecilia Kärrberg
Kvinnosjukvård, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg
cecilia.karrberg@vgregion.se
Endokrin-ARG
Ordförande: Alkistis Skalkidou
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Tel: 076-206 85 82
alkistis.skalkidou@kbh.uu.se
Sekreterare:
Angelica Lindén-Hirschberg
Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm
angelica.linden-hirschberg
@karolinska.se
Endometrios-ARG
Ordförande: Anna-Sofia Melin
Capio Gynekologi Globen, Stockholm
anna-sofia.melin@capio.se
Sekreterare: Måns Palmstierna
Sollefteå
eclecticus@gmail.com
Etik-ARG
Ordförande: Ingrid Bergelin
Kvinnosjukvården Dalarna
Tel: 0250-49 30 00
ingrid.bergelin@ltdalarna.se
Kontaktpersoner:
Ann-Kristin Rönnberg
Universitetssjukhuset Örebro
ann-kristin.ronnberg@
regionorebrolan.se
Kristina Pettersson
kristina.a.pettersson@sll.se
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Evidens-ARG
Ordförande: Annika Strandell
SU/Sahlgrenska, Göteborg
Tel: 0700-90 44-54
annika.strandell@vgregion.se
Sekreterare: Sissel Saltvedt
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Tel: 08-517 700 00
sissel.saltvedt@sll.se
Familjeplanering, FARG
Ordförande: Helena Kopp-Kallner
Danderyds sjukhus, Stockholm
Tel: 070-440 20 70
helena.kopp-kallner@ki.se
Sekreterare: Ingrid Sääv
Stockholm
Tel: 0733-54 14 10
ingrid.saav@gmail.com
Fert-ARG
Ordförande: Elizabeth Nedstrand
KK Universitetssjukhuset Linköping
elizabeth.nedstrand@
regionostergotland.se
Sekreterare: Thomas Brodin
Carl von Linnékliniken, Uppsala
thomas.brodin@linne.se
Global-ARG
Ordförande: Birgitta Essén
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
birgitta.essen@kbh.uu
Sekreterare: Mikael Algovik
global-ARG@telia.com
Hem-ARG
Ordförande: Gustaf Biasoletto
Östersunds sjukhus och
Sahlgrenska/Östra sjukhuset
Östersund
Tel: 063-15 30 00
gustaf.biasoletto@gmail.com
Sekreterare: Malin Öndemark
Södersjukhuset
malin.ondemark@sll.se

Mödramortalitet, Mm-ARG
Ordförande: Sissel Saltvedt
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
sissel.saltvedt@sll.se
Sekreterare: Lisa Parén
Östra sjukhuset, Göteborg
Tel: 0709-278156
lisa.paren@vgregion.se
Perinatal-ARG
Ordförande: Anna Hagman
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
anna.c.hagman@vgregion.se
Sekreterare: Maria Nelander
KK, Akademiska sjukhuset, Uppsala
maria.nelander@akademiska.se
Preeklampsi-ARG
Ordförande: Lina Bergman
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Tel: 070-7920780
lina.bergman82@gmail.com
Sekreterare: Charlotte Iacobaeus
BB Stockholm
charlotte.iacobaeus@bbstockholm.se
POS-ARG
Ordförande: Lena Moegelin
KK, Södersjukhuset, Stockholm
Tel: 08-616 10 10
lena.moegelin@sll
Sekreterare: Eva Henning
KK, Sundsvalls sjukhus
eva.henning@rvn.se
Robson-ARG
Ordförande: Lars Ladfors
Göteborg
lars.ladfors@sfog.se
Sekreterare: Sophia Brismar
Danderyd
sophia.brismar-wendel@sll.se
Ton-ARG
Ordförande: Pia Jakobsson Kruse
Södersjukhuset, Stockholm
Tel: 08-616 41 50. Mob: 073-9145205
pia.jakobsson-kruse@sll.se
Sekreterare: Ann-Chistine Nilsson
Örebro
ann-christine.nilsson2@
regionorebrolan.se

Tumör-ARG
Ordförande: Karin Stålberg
KK, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
karin.glimskar.stalberg@akademiska.se
Sekreterare: Åsa Åkesson
SU/Sahlgrenska, Göteborg
asa.e.akesson@vgregion.se
Ultra-ARG
Ordförande: Eva Bergman
eva.bergman@kbh.uu.se
Sekreterare: Mirka Blommé
mirka.blomme@sll.se

Ur-ARG
Ordförande:
Marie Westergren-Söderberg
KK, Södersjukhuset, Stockholm
Tel: 08-616 10 00
marie.westergren-soderberg@sll.se
Sekreterare: Riffat Cheema
Skånes Universitetssjukhus, Malmö
riffat.cheema@skane.se
Vulv-ARG
Ordförande: Nina Bohm-Starke
nina.bohm-starke@ds.se
Sekreterare: Christina Rydberg
KK, Varbergs Sjukhus, Varberg
Tel: 0340-48 10 00
christina.rydberg@regionhalland.se

Arbets- och Referens-GruppUtvecklings-Samordnare
ARGUS
Ove Axelsson
SFOG-Kansliet
Klara Östra Kyrkogata 10 • Box 738,
101 35 Stockholm • Tel: 08-440 01 75
E-post: ove.axelsson@kbh.uu.se
SFOG-Kansliet
Diana Mickels • Jessica Hortelius
Klara Östra Kyrkogata 10 • Box 738,
101 35 Stockholm • Tel: 08-440 01 75
kansliet@sfog.se • www.sfog.se

Intressegrupper inom SFOG
Mödrahälsovårdsöverläkargruppen
Ordförande
Anna Bäckström
Region Västernorrland
modrahalsovardsoverlakare@rvn.se
Sekreterare
Birgitta Segeblad
Region Uppsala
birgitta.segeblad@akademiska.se
Obstetriker och gynekologer under
utbildning (OGU)
Ordförande
Matilda Wådell
Hudiksvall
matilda.wadell@regiongavleborg.se
Sekreterare
Therese Friis
KK, Akademiska sjukhuset
Uppsala
therese.friis@akademiska.se

Privatgynekologerna
Ordförande
Ilona Barnard
Slottstadens Läkarhus
Fågelbacksgatan 11, 217 44 Malmö. Tel: 040-985322
ilona_barnard@yahoo.se
Sekreterare
Teresia Ondrasek Jonsson
Ondrasek Läkarmottagning
Storgatan 1, 852 30 Sundsvall. Tel: 070-661 04 64
teresia.ondrasek.jonsson@ptj.se
Kassör
Katarina Johansson
Linköping Health Care
Torkelbergsgatan 14 B, 582 24 Linköping
katjoh67@gmail.com
Webmaster
Chatarina Hofte
Hoftekliniken
Drottninggatan 7, 252 21 Helsingborg
chatarina.hofte@ptj.se
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SFOG
MEDLEMSANSÖKAN
w w w. s f o g . s e
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi är en förening för alla läkare som är
verksamma inom specialiteten, specialister såväl som icke-specialister. SFOG är en
specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och den äldsta sektionen inom Svenska
Läkaresällskapet.
Alla medlemmar i SFOG är anslutna till Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi
(NFOG) och Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO), Union
Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) samt European Board and College
of Obstetricians and Gynecologists (EBCOG). Som SFOG medlem bör man vara
medlem i Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkarsällskapet.
I Kvinnoläkaren, som publiceras fem nummer per år, dryftas angelägenheter som berör
specialiteten. Där annonseras också fortbildningskurser, möten och symposier. Man
har också tillgång till ACTA Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, som utkommer
med 9-12 nummer per år.
Föreningen har ett antal arbets- och referensgrupper (AR-Grupper) som är öppna
för alla. Dessa grupper bevakar olika delar av specialiteten, ger ut ARG-rapporter och
medverkar till vidareutbildning.
Årsavgiften till föreningen är 1 200 kronor och 600 kronor för pensionär. I avgiften
ingår abonnemang av ARG-rapporterna, som också är fritt tillgängliga på SFOGs hemsida. I och med Din anmälan registreras Du i SFOGs medlemsregister.
För specialister som är medlemmar i SFOG anordnas fortbildningskurser.
De flesta som söker nytt medlemskap är fortfarande under utbildning.
Obstetriker/Gynekologer under Utbildning – (OGU) är en av flera intressegrupper
inom SFOG. OGU vänder sig till alla under specialistutbildning men även till vikarierande yngre kolleger med intresse för specialiteten och yngre specialister. Aktiviteterna
syftar bl.a. till att bevaka specialistutbildningens utformning och innehåll, att försöka
underlätta för internationellt utbyte som del av utbildningen och att arrangera en årlig
konferens för utbildning och debatt om utbildningsfrågor inom specialiteten. Sedan
drygt ett år tillbaka är också SFOG huvudman för att organisera ST-kurser för blivande
specialister.

Bli medlem i SFOG, så kan Du hålla Dig välinformerad om
vad som händer inom Din specialitet.
Anmäl dig via SFOGs hemsida, www.sfog.se, Medlemsansökan
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