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Ny forskning visar:
Fler barn kan födas levande efter förändrade förlossningsrutiner
Ny forskning från Sahlgrenska akademien visar att fler barn i Sverige kan
födas levande om rekommendationerna för igångsättning av överburenhet
ändras.
Resultaten av forskningen visar att fler barn kan födas levande om mamman sätts
igång i vecka 41 istället för i vecka 42. En normal graviditet är 40 veckor och
gällande rekommendationer inom förlossningsvården för hur länge en mamma
kan gå över tiden är 42 veckor innan förlossningen sätts igång.
Slutsatsen från forskningen är att vården bör erbjuda igångsättning i vecka 41
istället för i v 42.
-

Spädbarnsfonden förväntar sig att resultatet och slutsatserna från SWEPIs
studien leder till ändrade riktlinjer i Sverige samtliga regioner och att det
sker omgående. Danmark och Finland har sedan flera år tillbaka ändrat
sina riktlinjer gällande överburenhet och resultatet är att de har sänkt
antalet barn som dör på grund av överburenhet, säger Spädbarnsfondens
ordförande Malin Asp.

Forskningen är gjord i en svensk studie som heter SWEPIs-studien (The Swedish
postterm induction study) och genomfördes 2016–2018 där fler av landets
universitetssjukhus varit delaktiga. Doktorand Anna Wessberg från Sahlgrenska
universitetssjukhuset disputerar den 27 september 2019 med resultaten från
SWEPIs-studien.
För mer information om studien: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/60289
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Fakta (SCB): 2018 föddes 700 barn döda i Sverige. 400 barn dog i magen eller i samband
med förlossningen och 300 dog under sitt första levnadsår.
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