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Fosterovervåking

Mitt møte med 

fosterovervåking

Utvikling av forskjellige måter 

å overvåke ett foster

Hva jeg har funnet ut om FBS

Hva jeg tenker bør skje videre



Litt om meg selv 
og 

fosterovervåking

Lærte obstetrikk i Zimbabwe

Høy perinatal dødelighet

Overvåket med jordmorsteoskop

 Jeg lærte CS . Frekven 5%, 

indikasjon aldri fetal distress



Mine 
læremestre



Hva skjer med 
barnet nå?



Hva var viktig

Regler og retningslinjer

pH var gullstandard

Du må alltid tenke selv



Så kom Laktat
Enklere

Like bra/bedre resultater

Aldri overraskelser

Raskt



Så kom 
veilederene



Hva sier 
prosedyren?



Så kom STAN



Vi var på kurs 
med STAN 

gruppa



Jeg så STAN i 
praksis



STAN skuffet 
meg. Det så ikke 

bedre ut



FIGO concensus
guidelines on

intrapartum fetal
monitoring



Pinard
Dette var det 

første 



Nå brukes heller 
intemitterende

Dopler



Har man vist at 
denne enkle 

overvåkingen gir 
friskere fostre? Ingen randomiserte 

undersøkelser om fordelen av 

overvåking



FBS
Erich Saling
21.07.1925 55-60. 0,8%

60-67: 0,32%

69-75: 0,15%



CTG kom på 70 
og 80 tallet



Trygghet for 
fosteret?

Ikke bedret utkomme for 

fosteret

Flere operative forløsninger



Hva med 
innkomst CTG

Øker risikoen for C/S i 

lavrisikogruppe

Hva med høyrisikogruppe?



Problemet med 
CTG

Normal CTG = friskt barn

Vanskelig å vurdere likt

Unormal CTG er ofte friskt 

barn



Konklusjon 
(MIN) så langt



Hva er FBS

5 mikroliter blod

Lykkes i 98,5%

Tar kort tid. Svaret straks

Stor sannsynlighet for friskt 

barn med norma laktat (NPV)

Må vurderes sammen med 

CTG og klinikk!!



Ulemper med 
Laktat

Må gjentas, opptil flere ganger

Er apparatet nøyaktig??

Falske positive

Ubehagelig for kvinnen

Mangler store prospektive 

randomiserte undersøkelser



Er det vanskelig? Det går raskt

Litt avhengig av 

cervixdilatasjon og hodets 

posisjon

Krever øvelse (bombe?)



Er det farlig?

Blødning?

 Infeksjoner?

Lekkasje av 

cerebrospinalvæske?

NEI

NEI

NEI



Er det nøyaktig?

Normal laktat, 98% 

sannsynlighet at barnet er 

friskt (NPV)

60-100% sannsynlihet for at et 

friskt barn får normal laktat  

(sensitivitet)



Problematiser 
FBS

Hva betyr noe for fosterets 

tilstand ved fødsel

Er laktat i hodet representativt 

for forholdene i hjernen

Det må gjentas



En prospektive 
RCT

Haverkamp, 1979

695 high risk deliveries

3 grupper

Likt utfall for barna

Redusert sectiofrekvens?



En prospektiv 
RCT

Haverkamp, 1979

Auskultasjon: 6%

CTG                : 18%

CTG + FBS      : 11%



Afrika ruler ?



Meta analyse av 
ni «randomized

trials»

Sammenliknet auskultasjon med 

CTG med/uten FBS

Totalt ca. 12 000 fødsler

Likt utkomme for barna

 Ikke signifikant reduksjon av sectio 

frekvens



UpToDate om 
FBS  Forbedrer ikke long term perinatalt

utkomme

 FSB reduserer ikke CS eller operativ 

forløsning

 Brukes sjelden i USA



Retrospektive 
undersøkelser i USA. Gjort 

av skeptikere til laktat
De fant ingen gevinst av laktat, men det var lite 

brukt



Cochrane om 
FBS Øker instrumentelle forløsninger

Reduserer acidose



Når man leter 
etter laktat 

kommer man til 
Sverige

De bruker det mye. Ca 10%

1999Kruger et al

2008 stor prospektiv undersøkelse.

E Wiberg-Itzel



Kruger et al              !999      Retrospektiv

pH < 7,0

Apgar<4 v 

5 min

Hypoxic Ischemic

Encephalopathy 

moderat/severe

Sensitivitet Spesifisitet PPV NPV

78,6 74,4 12,1 98,7

77,8 73,5 8,3 99,1

100 72,8 3,6 100



Konklusjon: 

1. Vi plukker opp de aller fleste 

sure barn

2. Vi reagerer på mange friske 

barn



Forfatters 
konklusjon

 Laktat er bedre enn pH

 Laktat er lettere å ta

 En rimelig cut off er 4,8 

(med LaktatPro)



E Wiberg Itzel

 Prospektiv randomisert undersøkelse

 Publisert BMJ 2008

 December 2002  - Desember 2005

 86000 fødende. 3oo7 plukket ut

 Skulle se på laktat vs pH



Fetal scalp blood lactate  ( n =  684)
< 4,2(n=344)               4,2 – 4,8 (n=73)                    >4,8 (n = 267)

Met. 

acidose

pH<7,00

Apgar< 7

at 5 min

6 (1,7)                             0                                               19 (7,1)

0                                   0                                               10 (3,7)

4  (1,2)                          1 (1,4)                                        23 (8,6)

ODFD 79 (23,0) 50 (68,5) 251 (94,0)



Forfatters 
konklusjon

 Like resultater for pH og laktat

 Prøvetaking mislykkes sjelden med laktat



Konklusjon om 
laktat

 Svenskene har gått tilbake til det

 Det er gullstandard i Nederland

 Alle som bruker det er trygge på å få 

friske barn

 NPV og sensitivitet er god

 Mange falske positive svar

 Det mangler store randomiserte 

undersøkelser på CTG vs  CTG + laktat



Kort om STAN

3 systematiske oversikter og 

metaanalyser viser :

INGEN  SIGNIFIKANT FORDEL 

MED STAN

Svenskene har derfor sluttet 

med STAN

Kort om STAN

§3 systematiske oversikter og 

metaanalyser viser :

§INGEN  SIGNIFIKANT 

FORDEL MED STAN

§Svenskene har derfor sluttet 

med STAN



Veien framover

 Jeg tror personlig man kan nå gode 

resultat med CTG, STAN og FBS. Men man 

får like gode resultat med CTG og FBS



Takk for oppmerksomheten


