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❙ ❙ »Pregnancy is special – let’s make it
safe.« Dette var tema for årets Verdens
Helseorganisasjonsdag i 1998.

Alle er vel enig i at svangerskap er
noe specielt, men er man enig i hvordan
svangerskapene og deres utfall sikres på
best mulig vis?

Det er et paradoks, at boerkrigen og
soldatenes dårlige helse på en måte var
bakgrunnen for utviklingen av en svang-
erskapsomsorg. General Frederick Mau-
rice skrev i 1902 en artikkel med tittelen:
»Where to get men« [1], som kom til å
bety mye for utviklingen av folkehelse
og nasjonal velferd. Det ufødte barn og
de små barn ble satt i sentrum. Kvinnene
og deres svangerskap skulle følges nøye.

I løpet av de siste hundre år har det ut-
viklet seg en omfattende svangerskaps-
omsorg uten at det har vært godt doku-
menterte data for nødvendigheten av en
slik detaljert overvåkning. Denne prak-
sis har spredt seg til det meste av den in-
dustrialiserte verden, og praksisen til-
strebes også i mange utviklingsland.

»State of the art«-konferanse
I 1990 ble det i Gimo, Sverige, arrangert
en »state of the art«-konferanse hvor
evidensen for innholdet i svangerskaps-
omsorgen ble satt under lupen [2].

Det gjennomgående resultat av kon-
feransen var hvor lite vi vet om effekten
av de ulike tiltak innen dette omsorgs-
område. Eksempelvis er det ikke noe vi-
tenskapelig grunnlag for de høye antall
besøk eller kontroller i svangerskapet
som praktiseres i Skandinavien og også
i de fleste andre vestlige land.

Internasjonal multisenterstudie
Verdens Helseorganisasjon fattet inte-
resse for å ta initiativ til en internasjonal
multisenterstudie for å evaluere et noe
enklere regime for svangerskapsunder-
søkelser enn hva som vanligtvis benyt-
tes. Undersøkelsen ble gjennemført og
resultatene ble nylig presentert i en 14 si-
ders artikkel i The Lancet [3].

Undersøkelsen var en multisenter
kluster randomisert studie som sammen-
liknet effekten av å benytte en tradisjo-

nell svangerskapsomsorgsmodell mot
en ny modell for svangerskapsundersø-
kelse som har færre besøk hos læge eller
jordmor, og som inneholder overvåk-
ning og tiltak som vites å ha betydning
for utfallet av svangerskapet for mor og
barn.

Klusterrandomisert studie betyr at
randomiseringen ikke foregikk på indi-
vidnivå, men på gruppenivå (klusters).
Studien foregikk i Argentina, Cuba,
Saudi Arabia og Thailand. I alt 53 kli-
nikker inngikk i studien; 27 klinikker ble
uttrukket til å benytte den nye og noe for-
enklede modell, og 26 klinikker ble bedt
om å fortsette sitt tradisjonelle omsorgs-
regime i svangerskapet.

Alle kvinner som møtte til svanger-
skapskontroll ved disse klinikkene inn-
gikk i studien, i alt 24 526 over en 18
måneders periode.

Kvinner som møtte til kontrol ved de
klinikker som benyttet den nye modell
ble klassifiseret etter omsorgsbehov, ba-
sert på obstetrisk anamnese og kliniske
funn. De som ikke trengte spesiell utred-
ning eller behandling, ble tilbudt de ba-
sale komponenter i den nye omsorgsmo-
dell som inneholdt fire kontroller. De
som var i høyere risikogruppe ble hen-
vist til videre overvåkning og/eller be-
handling. Men begge grupper (lav og
høy risiko) inngikk i analysen etter »in-
tention-to-treat«-prinsippet.

De utfallsvariable som ble benyttet
ved sammenlikningen av svangerskaps-
utfallet var: frekvensen av lav fødsels-
vekt (<2 500 gram), preeklampsi/
eklampsi, alvorlig postpartum anemi
(<90 g/l hemoglobin) og behandlings-
krevende urinveisinfeksjon. Videre ble
det foretatt en økonomisk evaluering
ved sammenlikningen samt en vurdering
av kvinnenes og omsorgpersonenes vur-
dering og tilfredshet. 

Studiens hovedfunn
Studiens hovedfunn var at kvinnene i
klinikkene med den nye modell (i alt
12 568) hadde 5 svangerskapskontroller
(median) mot 8 blant kvinnene i stan-
dard modell klinikkene (i alt 11 958).
Flere kvinner i den nye modell ble hen-
vist til et høyere omsorgsnivå, 13,3 pro-
cent mot 7,3 procent blant kvinnene i
standard modell klinikkene.

Men hyppigheten av hospitalsinnleg-
gelser og lengden av hospitalsinleggel-
ser var like i de to grupper. De to grup-
pene fødte et liknende antall lavvektige
(<2 500 gram) barn (ny modell 7,68 pro-
cent vs standardmodell 7,14 procent). 

Det var heller ingen statistisk signifi-

kante forskjeller i de øvrige valgte ut-
fallsvariable. Og heller ikke ved å kon-
trollere for konfunderende faktorer en-
dret dette bildet seg. 

Kvinnene og omsorgspersonene i
begge svangerskapsmodeller var gene-
relt tilfredse. Noen kvinner i den nye
modell syntes det ble noe for sjeldne le-
gebesøk.

Den økonomiske analyse viste en
viss besparelse i noen av klinikkene og
ingen steder medførte den nye modell
ekstra utgifter.

Forfatterne av Lancetartikkelen kon-
kluderer med at den nye og noe mindre
ressurskrevende modell for svanger-
skapsomsorg ikke ser ut til å affisere
svangerskapsutfallet for mor og barn
forskjellig fra den tradisjonelle svanger-
skapsomsorgsmodell. Modellen bør
kunne innføres uten for stor motstand fra
kvinnene eller omsorgspersonene og
burde kunne redusere omsorgsutgiftene.

Avsluttende kommentar
Funnene i den store WHO-studien er i
tråd med de i alt sju andre randomiserte
kontrollerte studier som er gjennomført
[4]. Disse resultater bør etterhvert få
konsekvenser for hvordan svanger-
skapsomsorgen organiseres også i de
skandinaviske land.
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Kan kvinner klare seg uten så mange svangerskapskontroller?
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