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”Litt stor i magen”

• 1. gangsfødende, jordmor-ktr uke 36+6

• Pas er bekymret for stort barn

• SF-mål steget, se Helsekort for gravide

• Henvises svangerskapspoliklinikken





Henvisning fra kommunejordmor

• «Forklarer til kvinnen at alt er normalt, men 
bekymring for at hun føler at magen er stor, 
gråter og sier hun er redd, ønsker en kontroll 
UL, vurdering av barnets vekst. Sender 
henvisning på grunn av kvinnens redsel og 
utrygge følelse»



Svangerskapspoliklinikken uke 37+6

• Ultralyd vekst + 35 %

• Polyhydramnion AFI 30 cm

• CTG normal

• TORCH-prøver

• Disk morgen-møtet: Hvis spontan fødsel frem 
til neste kontroll, OK med vaginal fødsel. Hvis 
verifisert stort barn, ikke induksjon.



Ultralyd

Uke BPD MAD FL EFW Vekst% AFI

38+6 98 126 78 4.260 g 27 % 31 cm

37+6 98 128 4.290 g 35 %





Journalnotat uke 37+6

• Pas er diskutert i plenum. Hvis hun går 
sponant i fødsel, forsøkes vaginal forløsning. 
Hvis verifisert stort barn besluttes at induksjon 
ikke er aktuelt  mtp skulder-dystoci. Ktr om 1 
uke, hvor situasjonen får revurderes.



Kontroll Lhmr uke 38+6

• Samme lege

• Ny vekst: + 27 % (4.260 gram)

• Avtaler innleggelse om 5 dager hvis hun ikke 
har gått i fødsel, induksjon ikke aktuelt. 
Vudere sectio.

• Tar kontakt før hvis økende kynnere eller 
vannavgang.



Uke 39+5

• Innlegges etter avtale.

• Hatt kynnere, modne forhold vaginalt

• Problemstilling er polyhydramnion, barnet 
vekst-estimert til < 4.500 gram.

• Diskuteres, blir enig om amniotomi.





Sliten mor, langsom fremgang

• Mor er sliten, det har vært fremgang under 
trykking i 30 min. 

• VE, 4 drag, middels kraft

• Hodet forløses

• SKULDERDYSTOCI

• Man anslår at det går 3 min fra hodet er 
forløst til barnet er forløst



Barnelege er tilkalt

• Fødselsvekt 4.966 gram

• Apgar 0-0-0

• Resuscitering > 20 min

• Overflyttet OUS Ullevål for nedkjøling

• De involverte hadde telefonisk kontakt med 
mor under oppholdet på OUS.



varsel@helsetilsynet.no



D+1 dag

• Jeg har i dag sendt varsel til Helsetilsynet om 
alvorlig hendelse på denne forløsningen.  
Senior-rådgiver Lise Broen ringer tilbake og vi 
har en muntlig gjennomgang av 
hendelsesforløpet.  Hun vil konferere med 
andre medlemmer av teamet og gi 
tilbakemelding. 



Skriftlig redegjørelse til
Statens helsetilsyn

• Skriftlig redegjørelse ble sendt etter 4 uker 
(ferie-avvikling, uavklart status mtp barnet)

• Prosedyrer inkl ”Protrahert forløp” vedlagt

• Barnet dør etter vel 3 uker.



Oppfølging

• Tilbyr tett oppfølging i neste svangerskap 
(2014)

• Glukosebelastning (normal)

• Forløsningsmetode ? -> SECTIO

• Samme team som i 2013 følger pas og hennes 
mann i svangerskapet og ved forløsning:

• En frisk gutt på 3.470 gram i uke 37+1



Oppfølging

• Følges også opp i svangerskap i 2016

• Glukosebelastning normal

• Forløsningsmetode -> sectio mai 2016

• Frisk gutt 4278 gram i uke 37+6



Hvordan kan undersøkelsesenheten gjennom 
varselordningen bidra til økt pasientsikkerhet ?

• Jeg setter stor pris på at første kontakt er 
muntlig (dialog)

• Saker som skal varsles gir høy temperatur på 
avdelingen, mange trenger oppfølging, både 
pasient, pårørende og ansatte

• Svar-brevet fra Statens Helsetilsyn hadde 
konkrete krav som var helt relevante for 
saken, tilbakemeldingene var konstruktive



Svar fra Statens Helsetilsyn

• …Det mangler imidlertid redegjørelse for hvordan 
pasientens rett til informert samtykke ble 
ivaretatt og dokumentert i denne hendelsen…

• ……bør foretaket også gjennomgå sine rutiner for 
utredning og valg av forløsningsmetode hos 
gravide med polyhydramnion og forventet stort 
barn der det er varierende funn….

• …Oppfølging av varselet er imidlertid avsluttet i 
Statens Helsetilsyn og vi ber om at foretaket 
informerer pårørende i saken.











Læring

• «Man lærer av sine feil ved å gjenta dem!

– Darwin P Erlandsen, Dusteforbundet

– «Vil du lære av egne eller andres feil»

• Tidl Helsetilynsdirektør Lars Hansen





Sir Liam Donaldson

• Det er menneskelig å feile

• Det er uakseptabelt å dekke over

• Det er utilgivelig ikke å lære av hendelsen



Hva har jeg lært av dette?

• Ærlighet uten kjærlighet er 
brutalitet

• Ved straks å plassere 
ansvaret kunne paret 
raskere komme i gang med 
sorgprosessen

• Tillit til helsevesenet

• Åpenhetskultur, en strategi 
for å beskytte meg selv

• Mange leger kvier seg for å 
være helt ærlig, redd for at 
dette kan bli ”brukt mot en i 
en rettsak”?

• Min erfaring er stikk 
motsatt

• Jeg har også et ansvar for 
hvilken type helsetjenester
vi skal ha, 
premissleverandør



DET ER MYE GOD HELSE I Å 
INNRØMME FEIL MED EN GANG !



Takk for oppmerksomheten


