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Svåra beslut
om kejsarsnitt
Vid flera sjukhus har konstaterats

en ökning av antalet kejsarsnitt, vil-
ket bland gynekologer väckt oro, ef-
tersom detta förlossningssätt anses
medföra ökad risk för moder och
barn. Å andra sidan har Socialstyrel-
sen eller HSAN i  samband med an-
mälningsärenden inte sällan kritise-
rat läkare för att de inte, eller alltför
sent, gjort  sectio vid hotande foster-
asfyxi. 

Nyligen (LT 39/99) framhöll profes-
sor Ingemar Ingemarsson i Lund att
HSANs utslag, både friande och fällan-
de, kan påverka rutinerna vid landets
förlossningskliniker, och han ställde
frågan: Kan patienterna eller deras om-
bud åberopa utslag från ärenden i sam-
band med anmälningar? Generaldirek-
tör Anita Werner, HSAN, menade i ett
svar att eftersom Ansvarsnämndens be-
slut kan överklagas, så kan knappast
nämndens beslut bli vägledande förrän
det är slutgiltigt.

Ärenden, där modern menar att i tid
utfört kejsarsnitt skulle ha förhindrat
skada på barnet, förefaller bli allt vanli-
gare. Nedan presenteras kortfattat tre
sådana ärenden med beslutsdatum den
24.9 1999. De illustrerar att trots att fal-
len är likartade genom att man inte i tid
uppfattat fosterasfyxin, så finns skillna-
der som har lett till att påföljden blivit
olika i de tre fallen.

Dessutom presenteras ett fall (beslu-
tat samma dag) som illustrerar hur svårt
det kan vara att bedöma prognosen i
samband med förlossningsskador på
barn och hur problematiskt det kan vara
att ge föräldrarna välavvägd informa-
tion.  

Mer aktiv övervak-
ning efterlystes
vid fetal acidos
Anmälare: Modern
Anmäld: Leg läkare vid kvinno-
klinik
Orsak: Modern menar att kejsar-

snitt varit bättre än sugklocka
HSAN 2828/98

En 26-årig förstföderska inkom till
förlossningsavdelningen i fullgången
tid med värkar. Efter sex timmars värk-
arbete visade övervakningskurvan ned-
satt variabilitet och något högre basal-
frekvens. Man gjorde amniotomi och
skalpelektrod kopplades.

Eftersom kurvorna periodvis visade
nedsatt variabilitet gjordes nio timmar
efter inkomsten pH-mätning på barnet,
som visade värdet 7,252. Modern fick
oxytocindropp, men ca 12 timmar efter
inkomsten förelåg ökade tecken till as-
fyxi med basalfrekvens mellan160 och
170. Nya blodprov för pH-mätning togs
men apparaten visade inget mätvärde.

Då huvudet stod nedom spinae och
cervix var retraherad beslöt läkaren att
förlösa med sugklocka. Dragningen
gick trögt och klockan lossade vid två
tillfällen. Perineotomi anlades och efter
34 minuters arbete med sugklocka
framföddes barnet i vidöppen hjäss-
bjudning och med navelsträng ett varv
runt halsen. Barnets navelsträngsblod
hade pH 6,993 och Apgar var 1-6-6.
Barnet har idag konstaterad CP-skada
och epilepsi.

Läkaren menar att det inte funnits
anledning att göra kejsarsnitt utan att
det snabbaste och lindrigaste sättet att
förlösa barnet var via sugklocka. En se-
nare bäckenmätning visade goda bäck-
enmått.

Bedömning och beslut
Nämnden fann att övervakningskur-

van sista två timmarna före förlossning-
en var kraftigt avvikande. Kombinatio-
nen av ett acceptabelt  pH-värde men
inte helt invändningsfri övervaknings-
kurva borde ha föranlett ett nytt blod-
prov.

Av utredningen framgår inte om vid-
öppen hjässbjudning misstänktes;  ett
läge som försvårar användning av sug-
klocka. Under extraktionen hade kur-
van emellertid ett gravt atypiskt utseen-
de, och läkaren borde därför ha tillkal-
lat mellanjouren tidigare.

Nämnden ansåg att en mer aktiv fos-
terövervakning sannolikt hade ökat för-
utsättningarna att diagnostisera fetal
acidos. Avstegen från vetenskap och be-
prövad erfarenhet var dock inte sådana
att disciplinär påföljd bör komma i frå-
ga. Nämnden lämnade anmälan utan åt-
gärd.

Den ena tvillingen
visade tecken till
asfyxi

Anmälare: Modern
Anmäld: Personal vid kvinno- och
barnkliniker
Orsak: Att kejsarsnitt inte beslu-
tades
HSAN 1948/98

En 25-årig förstföderska (tvillingar)
inkom i graviditetsvecka 32+6 dagar till
kvinnoklinik med vattenavgång. Od-
lingsprov visade streptokocker grupp B
känsliga för penicillin. Hon behandla-
des med antibiotika och värkhämmande
läkemedel. Tolv dagar efter inläggning-
en visade tvilling II på morgonen en
klar takykardi med puls på 170–180.
Under dagen försämrades fosterljuds-
mönstret och på kvällen fann man även
variabla decelerationer som blev allt
mer frekventa. Kurvorna bedömdes av
jourhavande läkare som acceptabla.
Nästa morgon, när man återupptog regi-
streringen, fann man en patologisk bild
med dålig variabilitet och variabla de-
celerationer. Man beslöt omedelbart
sectio. Tvilling I mådde bra, men tvil-
ling II föddes med Apgar 1-2-3 och av-
led en vecka senare.

Modern har menat att man borde ha
tagit ut barnen med kejsarsnitt när strep-
topkockinfektion diagnostiserades och
i varje fall när fosterljuden försämrades
kvällen före förlossningen. (Hennes
klagomål angående vården i övrigt tas
ej upp här.)  

Den läkare som tjänstgjorde den ak-
tuella kvällen började sitt pass kl 16.45,
men kom till förlossningsavdelningen
först vid midnatt sedan hon dessförin-
nan gjort ett brådskande kejsarsnitt och
»arbetat färdigt» på akutmottagningen.
Eftersom hon inte träffat den aktuella
patienten tidigare, gick hon igenom
hennes samtliga  CTG-kurvor. Med tan-
ke på deras utseende föreslog hon blod-
flödesmätning.

Enligt praxis vid kliniken brukar
denna undersökning inte göras nattetid,
varför hon avsåg att göra detta nästa
morgon. Därefter skulle förlossnings-
sätt planeras, allt i samråd med barnlä-
kare med hög neonatalkompetens. Näs-
ta morgon rapporterade hon fallet och
demonstrerade CTG-kurvorna för lä-

Ansvarsärenden i korthet


