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Resumé  

Titel: Ballonkateter som igangsættelse af fødslen. Et kvantitativt bachelorprojekt om 

evidensen bag brugen af ballonkateter som primær igangsættelse.  

 

Baggrund: I Danmark er antallet af igangsættelser mere end fordoblet i perioden 2000-

2018, fra hhv. 7.107 igangsættelser årligt, svarende til 11,5% af alle fødsler til 14.710, 

svarende til 24% af alle fødsler (Sundhedsdatastyrelsen, 2018). Dette betyder, at næsten 

hver fjerde fødsel i Danmark bliver sat i gang nu. Den mest forekommende årsag til 

igangsættelse er overbåren graviditet, for at forebygge, at kvinden går 14 dage over tid, 

hvilket i 2018 svarede til 41% af alle igangsættelser (Ibid). 

Vi har i løbet af vores praktik erfaret, at igangsættelse med det medicinske præparat 

Angusta, anvendes udelukkende som primær igangsættelsesmetode, medmindre det er 

kontraindiceret. Der er i år kommet øget fokus på Angusta og dets bivirkninger, samt 

indberetningen af disse, hvilket har vendt vores blik mod alternativer til den nuværende 

primære igangsættelsesmetode. Ifølge DSOGs guideline (2014) kan Angusta 

sammenlignes med ballonkateter i effektivitet og sikkerhed, men da det ikke kommer til 

udtryk i praksis, ønsker vi at undersøge om der findes nyere evidens på området, der 

kan understøtte ballonkateteret som ligestillet valg til primær igangsættelse og hvordan 

dette kan implementeres i allerede eksisterende tilbud.  

 

Problemformulering: Hvilken evidens er der for, at ballonkateter kan tilbydes som 

primær igangsættelsesmetode sammenlignet med oral misoprostol og hvordan kan dette 

implementeres i allerede eksisterende tilbud? 

 

Fremgangsmåde: Projektet tager afsæt i naturvidenskaben med udgangspunkt i 

positivismen og Karl Poppers falsifikationsteori. Til besvarelse af projektets 

problemformulering er der inddraget to kvantitative studier “Induction of labour at term 

with oral misoprostol versus a Foley catheter (PROBAAT-II): a multicentre randomised 

controlled non-inferiority trial” (ten Eikelder, et al., 2016) samt reviewet “Outpatient 

Cervical Ripening - A Systematic Review and Meta-analysis” (McDonagh, et al. 2021). 

Projektets analyse og diskussion udarbejdes på baggrund af studiernes resultater og med 

inddragelse af David Sacketts teori om Evidensbaseret medicin (Sackett, 1996) samt 
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Leavitt-Rys organisationsmodel (Ry Nielsen og Ry, 2002) til forståelse for 

implementeringen i praksis.  

 

Konklusion: Projektet konkluderer, at der er evidens for, at ballonkateter kan anvendes 

som primær igangsættelsesmetode ligestillet med Angusta, men at der mangler mere 

forskning på området ift. ambulant igangsættelse med ballonkateter, før vi endegyldigt 

kan konkludere, at dette kan tilbydes. Ligeledes kan det, med afsæt i Evidensbaseret 

medicin, konkluderes, at de foreliggende retningslinjer samt den eksisterende guideline 

omkring igangsættelse bør opdateres, så den inkluderer og vurderer den nyeste evidens 

på området. Således kan jordemødrene og obstetrikerne på fødeafdelingerne arbejde 

evidensbaseret i deres behandling og sammen med deres kliniske ekspertise og de 

gravides ønsker og behov, give kvinderne den bedst mulige behandling.  

 

Forfattere: Emma Lykke Madsen & Sofie Holst Olsen 

 

Institution: Jordemoderuddannelsen, UC SYD Esbjerg, Danmark 2021 

 

Emneord/søgeord: Igangsættelse, ballonkateter, oral misoprostol, ambulant 

igangsættelse, kvantitativ, jordemoderpraksis.  
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Abstract  

Title: Induction of labour with balloon catheter. A quantitative bachelor project on the 

evidence behind the use of balloon catheter for primary induction of labour.  

 

Background: The incidence of labor induction in Denmark has doubled in the time 

period 2000-2018. It went from 7.107 inductions a year, the equivalent of 11,5% of all 

births in 2000, to 14.710 inductions a year, the equivalent of 24% of all births in 2018 

(Sundhedsdatastyrelsen, 2018). This means that almost one in four births are induced 

today.  

The most frequent indication for induction is post term pregnancy, to prevent the 

woman from passing her due date by more than 14 days. In 2018 induction of labor, 

with post term pregnancy as indication, corresponded to 41% of all inductions (Ibid).  

During our internship, we have experienced that the medical product Angusta is 

exclusively used for primary induction unless it is contraindicated. This year Angusta 

and the side effects it has, has obtained increased attention in the medical society, which 

got us interested in looking for alternatives to the current primary induction method. 

DSOG’s guideline (2014) informs, that Angusta is comparable with balloon catheter in 

effectiveness and safety, but since this is not reflected in practice, we want to examine 

whether there exists more recent evidence on the subject, that can support balloon 

catheter as an equal choice for primary induction method and how this can be 

implemented in already existing procedures.  

 

Objective: What evidence is there for using balloon catheter as a primary method 

for induction of labour compared to oral misoprostol and how can it be implemented in 

current procedures?  

 

Method: The project is based on natural science and involves the positivistic approach 

and the theory of falsification by Karl Popper. For the purpose of answering the thesis 

statement two quantitative studies were chosen “Induction of labour at term with oral 

misoprostol versus a Foley catheter (PROBAAT-II): a multicentre randomised 

controlled non-inferiority trial” (ten Eikelder, et al., 2016) and the review “Outpatient 



 5 

Cervical Ripening - A Systematic Review and Meta-analysis” (McDonagh, et al. 2021). 

The analysis and discussion of the project is based on the results from the two studies 

with the inclusion of David Sackett’s theory of Evidence-Based Medicine (Sackett, 

1996) and the Organization-Model by Leavitt-Ry (Ry Nielsen and Ry, 2002) to further 

understand the implementation in practice.  

 

Conclusion: The project concludes that there is evidence to use balloon catheter as a 

primary method for induction of labour equal with oral misoprostol, however more 

research is required regarding outpatient induction of labour with a balloon catheter 

before it definitively can be concluded as an option in current procedures. Furthermore, 

in the light of Evidence based Medicine it can be concluded that the existing guideline 

regarding induction of labour should be updated so that it includes and assesses the 

latest evidence in the field. Thus, midwives and obstetricians in the maternity ward can 

work evidence based on their treatments and together with their clinical expertise and 

the needs and wishes of the pregnant women, can provide the women with the best 

possible treatment 

 

Author: Emma Lykke Madsen & Sofie Holst Olsen 

 

Affiliation: Jordemoderuddannelsen, UC SYD Esbjerg, Denmark 2021 

 

Keywords: Induction of labour, balloon catheter, oral misoprostol, outpatient, 

quantitative, midwifery practice. 
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1.0 Indledning  

I Danmark er antallet af igangsættelser mere end fordoblet i perioden 2000-2018, fra 

hhv. 7.107 igangsættelser årligt, svarende til 11,5% af alle fødsler til 14.710, svarende 

til 24% af alle fødsler (Sundhedsdatastyrelsen, 2018). Dette betyder, at næsten hver 

fjerde fødsel i Danmark bliver sat i gang nu. Den mest forekommende årsag til 

igangsættelse er overbåren graviditet, for at forebygge, at kvinden går 14 dage over tid, 

hvilket i 2018 svarende til 41% af alle igangsættelser (Ibid). 

I 2011 godkendte Dansk selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) en guideline 

omkring graviditet efter termin, hvori anbefalingen om igangsættelse blev ændret fra 

uge 42+0 til, at igangsættelsen anbefales at finde sted mellem 41+2-41+5, således så 

kvinden har født inden 42+0 (DSOG, 2011). Ændringen var med til at påvirke den 

stigning, der er i igangsættelser og resulterede i, at fødeafdelinger landet over ændrede 

retningslinjer og tilbød gravide kontrol i 41+0 (Ibid).  

Igangsættelse af fødsler i Danmark anvendes også ved maternelle eller føtale 

indikationer, som f.eks. graviditetsbetinget diabetes, forhøjet BMI, 

svangerskabsforgiftning m.m. (DSOG, 2014). Ved graviditetskomplikationer er det ofte 

hensigtsmæssig at sætte i gang før termin (Ibid).  

  

DSOG er det første lægevidenskabelige selskab i Danmark, som gennem sin faglige 

tilgang til gynækologiske og obstetriske emner, søger at fremme og udvikle det 

videnskabelige arbejde blandt obstetrikere og gynækologer i Danmark (DSOG, u.å.). 

Selskabet bliver ofte bedt om udtalelser i gynækologiske og obstetriske spørgsmål. 

Formålet med deres årlige møder er at opnå en konsensus om undersøgelse og 

behandling af sygdomme og tilstande, hvor der efterfølgende udarbejdes guidelines 

(Ibid). Disse guidelines anvendes blandt andet til udarbejdelse af retningslinjerne på de 

forskellige fødeafdelinger. Den eksisterende guideline for igangsættelsesmetoder 

informerer om fordele og ulemper ved de forskellige metoder (DSOG, 2014). De 

nævner blandt andet, at den mekaniske igangsættelse med ballonkateter kan 

sammenlignes i effektivitet med den medicinske igangsættelse med Angusta og lægger 
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op til den enkelte fødeafdeling at vurdere, hvilken metode der foretrækkes som første 

led i en igangsættelse (Ibid).   

Selvom guidelinen lægger op til at begge metoder kan anvendes, er vores erfaring fra 

klinikken, at mange fødeafdelinger oftest vælger det medicinske præparat Angusta som 

primær igangsættelsesmetode, hvor lav risiko gravide har mulighed for ambulant 

igangsættelse (DSOG, 2014). Det aktive stof i præparatet Angusta er Misoprostol, som 

er et syntetisk fremstillet hormon, der har samme virkning, som det naturlige hormon 

prostaglandin. Hormonet blødgør livmoderhalsen og påvirker muskulaturen til at 

fremkalde sammentrækninger (Promedicin.dk). Da Angusta er et medicinsk præparat, er 

der risiko for, at der kan opstå visse bivirkninger ved anvendelse, eksempelvis blødning 

efter fødslen, grønt fostervand, lav apgar score og hyperstimulation m.m (Ibid).  

 

Jf. bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m., (Sundheds-og 

Ældreministeriet, 2015) har jordemødre pligt til at indberette bivirkninger ved 

medicinske præparater, men i 2014 blev præparatet Angusta en del af de lægemidler, 

hvor jordemoderen har skærpet indberetningspligt (Jordemoderforeningen, 2014). Det 

for at øge kvaliteten, sikkerheden og trygheden omkring medicinsk igangsættelse af 

fødslen (Ibid). Det kunne godt tyde på, at jordemoderen og obstetrikeren muligvis ikke 

får indberettet bivirkninger, idet der i marts 2021, udkom en artikel fra Jyllands-Posten, 

der omhandlede den manglende indberetning af bivirkninger ved brugen af Angusta 

(Albæk og Jensen, 2021). Artiklen oplyser, at der kun var 1 indberetning af bivirkninger 

i 2017 og 6 i 2018 og 2019, selvom man årligt igangsætter over 10.000 kvinder i 

Danmark (Ibid). Der er derfor ikke et klart billede af, hvor mange bivirkninger de 

gravide kvinder og deres nyfødte oplever ved brugen af Angusta. Netop denne 

problematik burde medføre et øget fokus på andre mulige metoder til igangsættelse, 

som DSOG også muliggør ud fra deres guideline. 

  

Vores oplevelser fra klinikken er, at der er opstået et øget fokus på Angusta og dets 

bivirkninger samt indberetningen af disse. Vi havde ikke selv haft dette fokus i vores 

praktik og med belysningen af problematikkerne omkring det medicinske præparat, 

skabte det tvivl omkring sikkerheden ved anvendelsen. Det fik os til at stille 

spørgsmålstegn ved de igangsættelsesprocedurer, der er på de danske fødeafdelinger i 
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dag. Ifølge Promedicin er Angusta kontraindiceret ved tidligere sectio eller ved 

ardannelse i livmoderen, som følge af en operation m.m. (Promedicin.dk). Her bliver 

kvinderne i stedet tilbudt mekanisk igangsættelse med ballonkateter og vores erfaringer 

fra klinikken er, at denne igangsættelsesmetode har virket, hvorfor vi blev nysgerrige 

på, om den kunne sidestilles med den nuværende primære metode. Dette ville give både 

de gravide og sundhedspersonalet flere valgmuligheder ift igangsættelsesmetoder.  

  

Igangsættelser kan inddeles i medicinske -og mekaniske igangsættelser. Ved de 

medicinske metoder anvendes der kunstigt fremstillede hormoner, som går ind og 

påvirker receptorerne i kvindens uterus med det formål at stimulere til, at hun går i 

fødsel (DSOG, 2014). Ved de mekaniske igangsættelser forsøger man at stimulere 

kroppen, således så den producerer egne fødselshormoner og på den måde går i fødsel 

(Ibid). Hensigten med igangsættelserne er dermed aktivt at fremskynde fødslen ved at 

stimulere kroppen (Ibid). 

  

Vores praktiske erfaring og oplevelser omkring brugen af Angusta er, at nogle kvinder 

får lange igangsættelsesforløb, hvor det ofte ender ud med, at kvinderne på 3 dagen af 

igangsættelsen får oplagt et ballonkateter og efterfølgende stimulation med oxytocin. 

Sammenholdt med vores erfaringer fra brugen af ballonkateter ved kvinder med 

tidligere sectio, vil vi undersøge muligheden for, hvorvidt ballonkateter kan anvendes 

som primær igangsættelsesmetode ligestillet med Angusta. 

Da DSOGs guideline (2014) nævner, at begge igangsættelsesmetoder er 

sammenlignelige i effektivitet, undrer det os, at det ikke gør sig gældende i praksis, 

hvorfor vi ønsker at undersøge om der findes nyere evidens på området. Såfremt 

ballonkateteret kan sidestilles med Angusta, vil det så være lige så sikkert at tilbyde 

kvinder med ukompliceret graviditet, ambulant igangsættelse med ballonkateter? Hvilke 

krav ville det stille til fødegangen som organisation og hvordan kan de imødekommes? 

Gennem de oplevelser vi har haft fra vores praktiksteder og de gravide kvinder, samt 

problematikkerne opridset i ovenstående, er vi kommet frem til følgende 

problemformulering: 
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2.0 Problemformulering  

Hvilken evidens er der for, at ballonkateter kan tilbydes som primær 

igangsættelsesmetode sammenlignet med oral misoprostol og hvordan kan dette 

implementeres i allerede eksisterende tilbud? 

3.0 Problemafgrænsning  

Det er ikke projektets formål, at ballonkateter skal tilbydes som det eneste primære valg 

til igangsættelse, altså som første led i et igangsættelsesforløb, men derimod som et 

ligestillet tilbud ved siden af oral misoprostol. Grundet projektets fokus og begrænsede 

omfang, er der bevidst ikke inddraget og beskrevet andre igangsættelsesmetoder end 

oral misoprostol og ballonkateter.  Kvinders fysiske og psykiske oplevelser af 

igangsættelse med ballonkateter i sig selv og sammenlignet med Angusta, ønskes ikke 

undersøgt i projektet. Derudover afgrænser projektet sig også fra jordemoderens 

holdninger og oplevelser af igangsættelse med ballonkateter. Yderligere skelner 

projektet ikke mellem, om det er førstegangsfødende eller flergangsfødende kvinder, 

der undersøges.  

Projektet tager som udgangspunkt ikke højde for ukomplicerede eller komplicerede 

graviditeter i sammenligningen mellem ballonkateter og Angusta ift effektivitet og 

sikkerhed. Eftersom der ønskes at undersøge, hvordan ballonkateteret kan 

implementeres i praksis med fokus på ambulante igangsættelser, er projektet bevidst 

om, at det forudsætter, at kvinderne har en ukompliceret graviditet.  

4.0 Begrebsdefinitioner  

I følgende afsnit vil overordnede begreber, der bliver anvendt i projektet, blive 

defineret. 

 

Ballonkateter/Foley kateter: Et ballonkateter er en blød gummislange, der indføres 

gennem cervikalkanalen, hvorefter ballonen fyldes med NaCl. Der findes to forskellige 

typer i Danmark, den der henvises til i projektet er Foley-kateter, et enkelt ballonkateter. 

Ballonen kan indeholde mellem 25-50 ml NaCl (DSOG, 2014).  
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Misoprostol/Angusta: En pille, bestående af syntetisk fremstillet prostaglandin E1, der 

har det formål at få livmoderen til at trække sig sammen og skabe veer 

(Promedicin.dk).  

 

Igangsættelse af fødsel: Enten mekanisk eller medicinsk metode, der har til hensigt at 

fremskynde fødslen (DSOG, 2014).  

5.0 Metode  

I følgende afsnit vil der blive redegjort for, hvilke metoder der er brugt til besvarelse af 

projektets problemformulering. Først vil der redegøres for de videnskabsteoretiske 

overvejelser, hvorefter der redegøres kort for søgestrategien, der er brugt til at finde den 

anvendte empiri. Derefter vil valget af empiri og teori begrundes og slutteligt 

fremlægges en oversigt over disponeringen af projektet.   

5.1 Redegørelse for videnskabsteoretiske overvejelser 

Med udgangspunkt i problemformuleringen tages en naturvidenskabelig tilgang med 

ønske om at undersøge, hvilken evidens, der ligger til grund for at kunne anvende 

ballonkateter som primær igangsættelsesmetode samt implementeringen af denne i 

allerede eksisterende tilbud. Den naturvidenskabelige tilgang til projektet vil være 

positivistisk, da vidensidealet er objektivitet (Birkler, 2016, s. 51). Positivismen er 

oplagt, da den forholder sig til det objektivt observerede og det målbare. Dermed er det 

relevant at inddrage falsifikation og hypotetisk deduktiv metode.  

 

Positivismen er en filosofisk retning, der har sit udgangspunkt i 1800-tallet, hvor man 

mente, at verden skulle forstås gennem årsagsforbindelser ud fra metodisk indsamling 

af data. Objektivitet er derfor det centrale begreb, da verden skulle betragtes objektivt 

for, at den kunne forklares og forstås (Birkler, 2016, s. 52). Den moderne variant af 

positivisme fik navnet logisk positivisme, hvor alt data måles og observeres objektivt, så 

det kan omsættes til tal og mængder, gennem logisk analyse (Ibid). Derudover var 

grundlaget, at observationer kunne genskabes uafhængigt af tid og sted, og føres tilbage 

til tidligere erfaringer og observation. En hypotese skulle derfor verificeres gennem 

objektiv analyse og det videnskabelige resultat skulle efterprøves i en anden situation og 
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af andre forskere, for at styrke dets objektivitet. Jo flere gange en hypotese kan 

verificeres, jo mere sand er den (Ibid, s. 56-57).  

 

Den østrigske filosof, Karl Popper (1902-1994), stillede sig kritisk overfor den 

positivistiske tankegang og påpegede, at det ikke handlede om at verificere en hypotese, 

men om at undersøge hvordan hypotesen kan være falsk (Birkler, 2016, s. 75). Popper 

mente, at en hypotese kunne verificeres nok så mange gange, men man ville aldrig 

kunne skabe sikker viden, da vi ikke kan vide, om den næste observation vil stride mod 

de andre (Birkler, 2016, s. 77). Løsningen, mente Popper, var at søge at falsificere en 

hypotese og jo flere gange en hypotese ikke kan falsificeres, jo stærkere bliver den 

(Ibid, s. 77-78) 

 

De to filosofiske retninger, positivismen og falsifikation gør brug af den hypotetiske 

deduktive metode, da deres udgangspunkt er at bevise om hypotesen er sand eller falsk.  

 

Hypotetisk deduktiv metode, er en begrundelsesform, der tager udgangspunkt i en eller 

flere hypoteser. Den er en blanding af den deduktive metode, som er baseret på fornuft 

og logisk slutning og af den induktive metode, som er baseret på erfaring (Ibid, s. 72). 

Første del af hypotetisk deduktiv metode, består i at deducere sig frem til hypotesens 

empiriske konsekvenser ved at undersøge den gennem observation. Derefter kan man 

ud fra observationen be- eller afkræfte sin hypotese (Ibid. s. 74). Ser man denne 

begrundelsesform gennem Poppers synspunkt, er den hypotetisk deduktive metode ikke 

nødvendigvis sikker viden, selvom man kan verificere sin hypotese, da sammenhængen 

kunne være opstået tilfældigt (Ibid).  

5.2 Søgestrategi  

Som første del i projektets søgestrategi var det, med udgangspunkt i 

problemformuleringen, hensigten at finde kvantitative studier. Der blev søgt i to 

internationale databaser: PubMed og Cinahl. Først blev der søgt i PubMed, som er en 

international engelsk database, der indeholder både kvalitative og kvantitative 

sundhedsvidenskabelige tidsskrifter. Herefter blev der søgt i Cinahl, som er en 
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engelsksproget database, der henvender sig til sundhedsprofessionelle, studerende og 

forskere inden for sundhedsområdet.  

 

Til besvarelse af første del af projektets problemformulering blev der med 

udgangspunkt i PICO-modellen, anvendt bloksøgning, hvor de relevante termer blev 

opstillet i 4 blokke: “Gravide”, “Ballonkateter”, “Angusta/misoprostol”, “Cervikal 

modning/igangsættelse” (bilag 1). Herefter blev termerne oversat til engelsk og der blev 

fundet tilsvarende synonymer.  

De fire engelske termer og deres synonymer i blok søgningen, blev i databasen PubMed 

lavet til hhv. MeSH-termer og fritekst ord. Derefter blev de individuelle blokke med 

MeSH-termer og fritekst, sat sammen med den boolske operator ‘OR’, for at lave så 

bred en søgning som muligt. Derefter blev blokkene sammensat, med den boolske 

operator ‘AND’, for at indsnævre det til de mest relevante studier. Denne søgning 

resulterede i 210 hits.  

For at indsnævre antallet af hits og finde de mest relevante, blev følgende 

eksklusionskriterier brugt; studier mere end 10 år gamle og studier der ikke var på 

dansk, engelsk, svensk eller norsk. Derudover var ønsket at få studier med højest rang i 

evidenshierarkiet (Lægemiddelstyrelsen, 2020), hvorfor søgningen blev begrænset til 

randomiserede kontrollerede studier (RCT), systematiske reviews og metaanalyser. 

 

Efter inddragelsen af eksklusionskriterierne gav søgningen 56 hits. Abstracts fra de 56 

hits, blev gennemgået og 8 blev fundet relevante, disse blev derefter grundigt 

gennemgået med fokus på metodedesign, oprindelsesland og resultater. Efter denne 

proces blev studiet “Induction of labour at term with oral misoprostol versus a Foley 

catheter (PROBAAT-II): a multicentre randomised controlled non-inferiority trial” af 

ten Eikelder, et al., (2016) udvalgt, til besvarelse af projektets problemformulering. 

Denne søgestrategi blev også brugt i databasen Cinahl, hvor der blev lavet Cinahl 

headings fremfor MeSH-termer. Her blev der fundet 1000 hits, hvorefter der blev 

inddraget samme eksklusionskriterier, hvilket gav 98 resultater. Ud af de 98 hits blev 2 

fundet relevante, dog blev disse fravalgt efter gennemlæsningen af deres abstracts, fordi 

de ikke blev fundet relevante til besvarelsen af problemformuleringen (bilag 2). 
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Til besvarelse af projektets anden del af problemformuleringen med fokus på 

implementering af ballonkateter som primær igangsættelse i allerede eksisterende 

tilbud, blev der igen brugt bloksøgning, med udgangspunkt i PICO-modellen (bilag 1). 

Her blev der kun søgt i databasen PubMed. Termerne i de fire blokke var “Gravide”, 

“ambulant igangsættelse”, “Ballonkateter” og “Cervikal modning” (bilag 2).  Termerne 

blev igen oversat til engelsk og der blev fundet tilsvarende synonymer. Da ambulant 

igangsættelse er en del af de allerede eksisterende tilbud valgte vi at have ambulant 

igangsættelse med som fokuseret søgeord.  

De fire engelske termer og synonymer blev lavet til hhv. MeSH-termer og fritekst-ord. 

Derefter blev de individuelle blokke sat sammen med den boolske operator ‘OR’ for en 

bred søgning og derefter blev blokkene sammensat med den boolske operator ‘AND’ 

for at indsnævre søgningen. Dette gav 8 hits, hvorefter samme eksklusionskriterier blev 

tilføjet, hvilket gav 4 hits. Af de 4 var 2 mest relevant efter gennemlæsning af abstracts, 

det ene et RCT-studie og det andet et systematisk review og metaanalyse.  

RCT studiet blev fravalgt, grundet dets ønske om at undersøge tiden fra igangsættelse til 

forløsning og ikke havde fokus på eventuelle risici ved ambulant igangsættelse. Dermed 

blev det systematiske review “Outpatient Cervical Ripening: A systematic review and 

meta-analysis” af McDonagh, et al., (2021) udvalgt, til besvarelse af anden del af 

projektets problemformulering, grundet dets indsigt i mulige risici og sammenligningen 

af ambulant og indlagt igangsættelse.  

5.3 Begrundelse for valg af teori og empiri 

5.3.1 Evidensbaseret medicin  

Til besvarelse af spørgsmålene i projektets problemformulering, er det fundet relevant 

at inddrage David Sacketts teori og definition af Evidensbaseret medicin (EBM) 

(Sackett, 1996, s. 71-72). Artiklen “Evidence based medicine: what it is and what it 

isn’t” af Sackett, er fra 1996, men er stadig relevant og vurderes egnet til anvendelse i 

projektet. Med inddragelse af EBM kan vi skabe en forståelse af, hvordan evidensen 

bag ballonkateter som primær igangsættelse, sammenlignet med oral misoprostol, kan 

anvendes i praksis. Derudover en forståelse af, hvilken evidens der er for muligheden 

for implementering i allerede eksisterende tilbud. I EBM belyser Sackett tre punkter, 

der skal medtænkes ligeligt for, at EBM kan anvendes korrekt. De tre punkter er: Den 
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nyeste og bedste evidens, fagpersonernes ekspertise og patienternes ønsker og behov. 

Ved inddragelse af disse kan man sikre, at patienten modtager den bedste og mest 

evidensbaserede behandling. (Sackett, 1996, s. 71-72). Derudover fremhæver Sackett 

nogle problematikker, der ofte bliver misforstået i brugen af evidens, dette inddrages 

senere i projektets teori og diskussionsafsnit.  

 

5.3.2 Organisationsteori og Leavitt-Ry-Modellen 

Til besvarelse af andet spørgsmål i projektets problemformulering inddrages psykolog 

Harold J. Leavitts’ “Organisationsanalysemodel”. Organisationsmodellen er udarbejdet 

ud fra organisationsteorien, som er en samling af mange forskellige teorier, som 

beskrives af forskningsforfatter Mary Jo Hatch i “Organisationsteorier: Moderne, 

symbolske og postmoderne perspektiver” (Hatch, 2020). Leavitt-modellen var 

oprindeligt udtænkt til brug for tilrettelæggelse af ændringer i en organisation, men 

bruges også til at diagnosticere og analysere eventuelle problematikker og barrierer, der 

kan opstå i samspillet mellem variabler (Kristensen og Sigmund, 2007. s. 127). Leavitt 

beskriver variablerne som værende: struktur, opgave, teknologi og aktør, som skal tages 

i betragtning, når man laver en organisatorisk ændring, for at få så hensigtsmæssig en 

organisation som muligt (Ibid).  

 

Leavitt mener, at man ikke kan implementere ændringer i en organisation uden at se 

dem i et systemorienteret og dynamisk perspektiv, hvor ændringerne kan påvirke alle 

variablerne (Ibid. s. 127). Der vil i analysen blive taget udgangspunkt i Leavitt-Ry-

modellen, som er en videreudvikling af Leavitt’s systemmodel, udviklet af J. C. Ry 

Nielsen og Morten Ry. I den modificerede version af modellen er der inddraget 

rammevariabler: Fysiske rammer, Visioner/mål/værdier, Organisationskultur og 

Belønningssystemer. Derudover er omverdenen og organisationens historie også 

inddraget som en del af modellen. Disse nye elementer giver, ifølge Ry Nielsen og Ry, 

modellen en bredere forståelse for de dynamikker, der er i en organisation (Ry Nielsen 

og Ry, 2002). 

Teorien og Leavitt-Ry modellen findes yderligere relevant til diskussionen om 

implementeringen af ballonkateter som primær igangsættelse i allerede eksisterende 



 17 

tilbud, da den bidrager med en anden vinkel ift, hvilke organisatoriske overvejelser og 

problematikker, der gør sig gældende.  

 

5.3.3 Empiri 

Da projektet har til formål at undersøge evidensen bag ballonkateter som primær 

igangsættelse sammenlignet med oral misoprostol og implementeringen af denne i 

allerede eksisterende tilbud, var det relevant at tage et kvantitativt udgangspunkt i 

udvælgelsen af empiri. Til besvarelse af projektets problemformulering, er der inddraget 

et RCT studie og et systematisk review. “Induction of labour at term with oral 

misoprostol versus a Foley catheter (PROBAAT-II): a multicentre randomised 

controlled non-inferiority trial” af ten Eikelder, et al., (2016), er et hollandsk non-

inferioritet randomiseret kontrolleret studie fra 2016, der sammenligner igangsættelse 

med oral misoprostol med igangsættelse med ballonkateter. Studiet ønsker at belyse, at 

igangsættelse med ballonkateter er lige så effektivt og sikkert som oral misoprostol, 

men uden samme risiko for bivirkninger. Da projektet ønsker at undersøge evidensen 

bag igangsættelse med ballonkateter, er det relevant at inddrage et studie, der er nyere 

end de studier, der ligger til grund for DSOGs guideline fra 2014.  

Derudover er RCT-studiet valgt, grundet dets høje rang på evidenshierarkiet, samt 

studiets store studiepopulation. 

 

For at besvare projektets problemformulering omkring implementering af ballonkateter 

som primær igangsættelsesmetode i allerede eksisterende tilbud, er studiet “Outpatient 

Cervical Ripening: A systematic review and meta-analysis” af McDonagh, et al., (2021) 

inddraget. Studiet er et systematisk review og metaanalyse, som er endnu et 

studiedesign, der ligger højt i evidenshierarkiet, tillige er det meget nyt, hvilket fremmer 

dets relevans. Derudover består reviewet af mange RCT- og kohortestudier, der 

undersøger forskellige outcomes og risici ved henholdsvis ambulant og indlagt 

igangsættelsesmetoder. Grundet projektets problemformulering fokuseres der kun på 

reviewets sammenligning af ambulant og indlagt igangsættelse med ballonkateter. 

Formålet med at inddrage studiet, er at belyse den nuværende evidens på området. 

Dermed kan reviewet bidrage til en forståelse for og diskussion af evidensen, samt hvad 

der er muligt at gøre ift implementering i praksis.   
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5.4 Disponering af projektet 

I dette afsnit vil der blive redegjort for projektets struktur, for at bidrage til en bedre 

forståelse af de enkelte elementer i projektet.  

 

Den valgte empiri og teori vil blive analyseret, nedenstående i projektets analyseafsnit. 

Der vil i analyseafsnittet blive foretaget en dybdegående metodekritisk analyse af RCT-

studiet “Induction of labour at term with oral misoprostol versus a Foley catheter 

(PROBAAT-II): a multicentre randomised controlled non-inferiority trial” (ten 

Eikelder, et al., 2016)”. Herefter vil der blive foretaget en præsentation og analyse af det 

systematiske review “Outpatient Cervical Ripening: A systematic review and meta-

analysis” (McDonagh, et al., 2021). 

Derefter vil teorien “Evidensbaseret medicin” af David Sackett (Sackett, 1996.) og 

organisationsteori af både Mary Jo Hatch (Hatch, 2020), Jørgen Bakka og Egil Fivelsdal 

(Bakka og Fivelsdal, 2019) samt Leavitt-Ry-modellen (Ry Nielsen og Ry, 2002), blive 

præsenteret. Efterfølgende vil der fremgå en analyse ud fra problemformuleringen med 

inddragelse af den valgte empiri og teori.  

Herefter kommer diskussionsafsnittet, hvor resultaterne fra empirien vil blive diskuteret 

i samspil med de førnævnte teorier, efterfulgt af en kritisk refleksion over projektets 

metode. 

Slutteligt vil der være en konklusion med besvarelse på projektets problemformulering 

og en afsluttende perspektivering med udgangspunkt i projektets konklusion.  

6.0 Præsentation- og analyse af empiri  

I følgende afsnit vil den valgte empiri blive præsenteret og analyseret.  

6.1 Metodekritisk analyse af ten Eikelder, et al. 

I dette afsnit vil der blive redegjort for- samt lavet en metodekritisk analyse af studiet 

“Induction of labour at term with oral misoprostol versus a Foley catheter (PROBAAT-

II): a multicentre randomised controlled non-inferiority trial” (ten Eikelder, et al., 

2016). Hvorefter den interne- og eksterne validitet vil blive vurderet.  
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6.1.1 Studiets formål  

Studiet har til formål at sammenligne brugen af misoprostol som igangsættelse 

med brugen af ballonkateter som igangsættelse. De ønsker at sammenligne de 2 

metoder, for at vise at et ballonkateter er lige så effektivt som misoprostol, bare 

uden de samme bivirkninger (ten Eikelder, et al., 2016). 

 

De stiller sig kritisk overfor evidensen bag brugen af medicinsk igangsættelse 

med misoprostol. De argumenterer for, at der ikke er stærk evidens for, at denne 

igangsættelsesmetode, er mere sikker eller effektiv end mekanisk igangsættelse 

med ballonkateter (ten Eikelder, et al., 2016). 

Det vurderes, at studiets formål er relevant for projektet, fordi det ønsker at 

undersøge brugen af ballonkateter sammenlignet med brugen af misoprostol til 

igangsættelser.  

 

6.1.2 Studiedesign og metode  

Studiet er et “open-label” multicentre randomiseret kontrolleret “non-inferiority” 

studie, hvilket indebærer, at en population bliver tilfældigt fordelt til enten at 

modtage den ene eller den anden intervention, hvoraf prævalensen og incidensen 

beregnes. Studiet opfylder dermed den “kontrollerede” del af et RCT studie 

(Habicht, 2011). RCT studier er placeret højt i evidenshierarkiet grundet dets 

studiedesign (Ibid). 

 

Studiet er “open-label”, hvilket betyder, at randomiseringen ikke er skjult for 

grupperne. Der er ingen form for blinding, da interventionsmetoderne gør det 

umuligt at holde det skjult for forskerne, jordemødrene og kvinderne.  

Studiets overordnede design er prospektivt, hvilket betyder at undersøgelsen har 

fokus på resultatet af interventionen (Habicht, 2011). Derudover har det en “non-

inferiority” tilgang, hvilket betyder, at studiet har til formål at påvise, at en ny 

behandling ikke er værre end den, som den bliver sammenlignet med.  
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6.1.3 Indsamling af data 

Studiet er udført på 29 forskellige hospitaler i Holland, der alle har en tilknytning 

til Women’s Health Research Consortium (ten Eikelder, et al., 2016. s. 1619). 

Randomiseringen af kvinderne i de to grupper er sket 1:1 gennem et webprogram, 

hvor kontrolgruppen blev tildelt igangsættelse med oral misoprostol og 

interventionsgruppen blev tildelt igangsættelse med ballonkateter. Forskerne går 

ikke yderligere i detaljer med randomiseringen, men henviser til studiets protokol 

og udførelse, der er blevet publiceret offentligt, således at opbygningen kan tilgås 

af alle. Forskernes rolle i studiet var at opsamle data om kvindernes demografiske 

position, anamnese samt data om graviditeten, fødslen og barsel.  Data blev indført 

i en online “case-record-form”, således at man løbende kunne tilføje rettelser 

(Ibid).  

 

6.1.4 Studies inklusion- og eksklusionskriterier 

Inklusionskriterierne i studiet var kvinder med singleton graviditet, i 

hovedpræsentation, intakte hinder med GA >37 mm. Derudover var det et 

inklusionskriterium, at kvinderne havde umodne cervikale forhold (Bishop score <6) og 

var planlagt til igangsættelse. Studiet inkluderede 1859 kvinder, der gav informeret 

samtykke til at deltage (ten Eikelder, et al., 2016). 

 

Forskerne valgte i studiet at ekskludere kvinder med kendt hypersensitivitet overfor 

misoprostol præparater, kvinder <18 år, sectio antea, placenta prævia og hvis fosteret 

var kendt med en anomali (ten Eikelder, et al., 2016. s. 1619-20). Det fremgår tydeligt 

fra studiet, hvor der yderligere tilkom frafald af kvinder løbende gennem studiet (Ibid). 

Forskernes valg af inklusionskriterier og eksklusionskriterier har relevans for 

interventionens betydning for resultaterne, da disse derfor ikke kan blive påvirket af 

andre faktorer som f.eks. sectio antea. Således vurderes valget af populationen relevant 

(Habicht, 2011, s. 16).  

 

Studiet endte med at analysere resultater fra 880 patienter, der havde fået misoprostol 

og 786, der havde fået ballonkateter.  
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I studiet har en del af kvinderne underliggende risikofaktorer, der ligger til grund for 

deres igangsættelse, såsom hypertension, BMI, GDMI, GA >40, IUGR etc. (ten 

Eikelder, et al., 2016.). Studiet formår tydeligt at vise, at kvinderne er ligeligt fordelt i 

forhold til deres risikofaktorer i de to igangsættelsesgrupper, hvorfor det kan 

argumenteres for, at det ikke har en betydning for outcome, dog kan det ikke 

gennemskues, hvorvidt forskerne har forholdt sig til dette. Forskerne har taget stilling 

til antallet af deltagere i undersøgelsen og har lavet en styrkeberegning, hvilket øger 

deres interne validitet (ten Eikelder, et al., 2016.). 

 

6.1.5 Intervention  

Studiets intervention bestod af igangsættelse med misoprostol og igangsættelse med 

ballonkateter. Ved den gruppe, som blev igangsat med misoprostol overvågede man 

FHR og uterin aktivitet, herefter fik kvinderne en dosis på 50 mikrogram misoprostol, 

1 hver 4. time, max 3 om dagen. Målet var at opnå 3 eller flere veer på 10 min, men 

stoppede, hvis fosteret viste tegn på føtal distress (ten Eikelder, et al., 2016).  

 

Administrationen af misoprostol blev udført af jordemødre eller obstetrikere på de 

forskellige hospitaler. Det fremgår ikke tydeligt i studiet, hvorvidt det kun var 

obstetrikere oplært i anlæggelse, der udførte proceduren eller om det også gjaldt 

jordemødrene. Fremgangsmåden for anlæggelsen af katetret foregik ved at føre 

kateteret op gennem cervix, hvorefter ballonen blev fyldt op med 30 ml sterilt vand. 

Den cervikale modning blev undersøgt hver 12 time eller hvis kateteret selv faldt ud. 

Hvis der efter 24t stadig var bishop score på under 6, blev placeringen af kateteret 

revurderet og seponeret, såfremt det sad forkert. Hvis der efter 48t stadig var en 

bishop score under 6, blev kateteret seponeret og et nyt blev sat op og processen blev 

gentaget (ten Eikelder, et al., 2016). Begge igangsættelsesmetoder fortsatte i højst 4 

dage og hvis der stadig var en bishop score på under 6, ville kvinden tages ud af 

forsøget og overgå til hospitalets retningslinjer for igangsættelse (Ibid).  
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6.1.6 Studiets resultater  

Forskerne har anvendt 0.05 p-værdi, relativ risiko samt 95% konfidensinterval (CI) til at 

analysere deres resultater med. Studiet har sat en ”non-inferiority” margin på 5% for at 

kunne analysere på forskellen mellem de to grupper (ten Eikelder, et al., 2016).  

95% konfidensintervallet udtrykker præcisionen på deres resultater, hvor forskerne i 

studiet har justeret CI til 90% i primary outcome, hvilket forskerne begrunder at have 

justeret, pga. deres ”non-inferiority” studiedesign (Ibid, s. 1622). Det vurderes at give 

en større risiko for type 2 fejl, dermed er der større risiko for at acceptere en falsk 

hypotese. Dette er kun gjort ved primary outcome, hvor der ved de sekundære outcomes 

er et CI på 95%. Forskerne redegør ikke for, hvorfor der er denne forskel.  

  

Studiet bruger både intention-to-treat analyse samt per protokol analyse, fordi forskerne 

ønsker at vise lighed mellem behandlingsmetoderne og inddragelsen af begge analyser, 

øger resultaternes validitet. Per protokol populationen justeres for de kvinder, der ikke 

følger studieprotokollen og dermed har manglende compliance (ten Eikelder, et al., 

2016). Projektet tager udgangspunkt i Intention-to-treat analysens resultater, således at 

studiets randomiseringseffekt er bibeholdt og der på den måde er minimal risiko for 

confounders. 

 

Tabel 1 - udarbejdet ud fra studiets intension-to-treat analyse (ten Eikelder, et al., 

2016).  
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Projektet har udvalgt enkelte resultater fra studiet til analysen ud fra, hvad der er 

relevant til besvarelse af projektets problemformulering. Under outcomes for 

fødselsmåden fandt behovet for oxytocin og påvirkningen af fosteret ved 

hyperstimulation samt tiden fra igangsættelse til forløsning, relevant for projektet. Dette 

grundet, at effektiviteten og sikkerheden er vigtige indikatorer for at kunne besvare 

projektets problemformulering. 

  

I studiets primære outcome var der overordnet ingen statistik signifikant forskel på 

kvinderne igangsat med misoprostol sammenlignet med kvinderne igangsat med 

ballonkateter. Studiet fandt frem til, at der var en statistisk signifikant forskel på antallet 

af kvinder i misoprostolgruppen, der havde født inden for 24 timer sammenlignet med 

kvinderne i ballonkatetergruppen (ten Eikelder, et al., 2016). Ser man på, hvor mange 

der har født indenfor 36 og 48 timer viser resultaterne i tabel 1, at der også var en 
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statistisk signifikant forskel mellem grupperne. Her havde flere af kvinderne i 

ballonkatetergruppen født, end kvinderne i misoprostolgruppen (Ibid). Forskerne 

pointerer yderligere, at efter 4 dages igangsættelse havde 59 kvinder i 

misoprostolgruppen og 23 i kateter gruppen endnu ikke født. Derfor var der flere i 

katetergruppen, som havde født inden for 4 døgn (Ibid).  

  

Studiet fandt ingen statistisk signifikant forskel på de to igangsættelsesmetoder, når det 

kommer til risikoen for hyperstimulation med eller uden påvirket FHR. Der er ingen 

signifikant forskel mellem de to grupper, hvad enten de føder spontant eller ved sectio. 

Der ses en statistisk signifikant forskel ved instrumentel forløsning, hvor der er 115 

kvinder i misoprostolgruppen og 71 i katetergruppen (ten Eikelder, et al., 2016).  

  

Studiet viser også en statistisk signifikant forskel på de to igangsættelsesmetoder ift, 

hvorfor fostrene blev forløst instrumentalt. Her viser tabellen, at misoprostolgruppen 

havde flere instrumentelle forløsninger grundet føtal stress og dystoci. Forskerne fandt 

også, at behovet for stimulation med oxytocin var statistik signifikant højere hos 

gruppen igangsat med ballonkateter (ten Eikelder, et al., 2016).  

 

6.2 Studiets interne- og eksterne validitet 

Den interne validitet angiver gyldigheden og kvaliteten af et studies resultater i forhold 

til populationen (Rasmussen., 2013. s. 142). I dette afsnit vil studiets interne validitet 

blive vurderet ud fra selektionsbias, informationsbias og reliabilitet.  

 

6.2.1 Selektionsbias  

Selektionsbias er en systematisk fejl i selektionen af patienter, hvilket kan skævvride 

studiets resultater (Habicht, 2011, s. 83). Studiet er et RCT-studie, hvor udvælgelsen af 

kvinderne er randomiseret, dette mindsker risikoen for selektionsbias. Yderligere er der 

mindre risiko for selektionsbias, da de 14 frafald i studiet ikke har været grundet 

eksponering eller outcome (ten Eikelder, et al., 2016). Dette styrker studiets interne 

validitet.  Studiets beskrivelse af studiepopulationen er generelt gennemsigtig gennem 

forskernes egne forklaringer samt tabeller (Ibid).  Studiet formår at redegøre for 

eksklusionskriterier samt inklusionskriterier, og hvilke frafald der har været i løbet af 
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studiet. Derudover har studiet bibeholdt deres randomisering ved at sikre, at de 

inkluderede kvinder er randomiseret ligeligt ift. etnicitet, BMI, 

graviditetskomplikationer m.m. (ten Eikelder, et al., 2016). Dette mindsker risikoen for 

confounding og højner den interne validitet. 

 

6.2.2 Informationsbias  

Studiet forholder sig til betydningen af, at studiet ikke er blinded, da det ikke har været 

muligt at gøre det over for hverken kvinderne, jordemødrene eller obstetrikerne. Studiet 

fremhæver, at det kan have haft en betydning for, hvordan fagpersonalet har vurderet 

kvindernes progression, hvilket kan have ført til hurtigere at ændre behandling til 

misoprostol ved manglende progression (ten Eikelder, et al., 2016).  

  

Derudover fremgår det også af studiet at en mulig betydning, i forhold til blinding, 

kunne have farvet fagpersonernes beslutning for, hvornår der skulle foretages sectio ved 

manglende progression (ten Eikelder, et al., 2016, s. 1626).  

Studiet kan derfor ikke undgå risikoen for informationsbias, da dets intervention uanset 

hvad, ikke kan blindes. Forskerne er opmærksomme på betydningen af denne bias, og at 

den ikke kan undgås i dette studie (ten Eikelder, et al., 2016, s. 1626).  

 

6.2.3 Reliabilitet  

En del af validiteten er reliabilitet, der henviser til en undersøgelses troværdighed i 

forhold til foreliggende information og resultater (Rasmussen., 2013). 

Studiets troværdighed og validitet øges af forskernes kritiske diskussion af, hvilke bias 

studiet har og betydningen af disse. Således forholder studiet sig ikke kun til dets 

styrker, men også svagheder.  

  

Troværdigheden styrkes, hvis man kan inddrage resultater fra lignende studier, hvilket 

taler for, at der er en årsagssammenhæng. Jo flere studier med lignende resultater, jo 

bedre og mere valid bliver det udførte studiets evidens (Habicht, 2011). Studiet refererer 

til ét andet mindre studie, som de er bekendt med, der sammenligner oral misoprostol 

med Foleys kateter, men diskuterer selv den manglende evidens på området og håber, at 
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deres studie er med til at validere fremtidige studier på området (ten Eikelder, et al., 

2016, s. 1527).  

  

Studiet har foretaget en “intention-to-treat” analyse på kvinderne, samt en per protokol 

analyse, hvor der er justeret for de kvinder, der ikke længere kunne deltage. 

Inddragelsen af begge analyser, anser vi som en styrke for studiet, der højner dets 

interne validitet.  

  

Studiet er til dels sponsoreret af FondsNutsOhra en organisation, der sponsorerer 

sundhedsfaglige undersøgelser i Holland, dog fremgår det ikke, hvilke interesser og 

intentioner organisationen har. Man kan kun opnå denne viden, ved betaling til 

organisationen, hvilket for os virker lidt utroværdigt. Forskerne har beskrevet, at 

organisationen ikke har haft en indflydelse på studiets design, dataindsamling, 

dataanalyse, datafortolkning eller selve skriveprocessen, hvorfor vi vurderer det ikke 

har påvirket studiets resultater, hvilket højner troværdigheden (ten Eikelder, et al., 2016, 

s. 1622). Til trods for, at organisationens intention ikke er gennemsigtig på deres 

hjemmeside, har forskerne forholdt sig til dennes betydning for studiet og resultaterne, 

vælger vi med forbehold at vurdere resultaterne som valide.  

  

Samlet vurderes studiets interne validitet høj ud fra den metodekritiske gennemgang, 

grundet gennemsigtighed i studiedesign, indsamlingen af data, studiets lave risiko for 

confounders, dets høje troværdighed samt inddragelse af to analysemodeller til at 

sammenligne resultaterne. 

 

6.2.4 Ekstern validitet  

Den eksterne validitet indebærer muligheden for at generalisere og overføre et studies 

resultater til andre populationer, end den studiet indeholder. Den omhandler derfor 

studiets overførbarhed (Rasmussen., 2013. s. 81).  

Studiet blev udført i Holland på 29 forskellige hospitaler, hvorfor vi må antage at den 

undersøgte population udgør hollandske kvinder. Studiet er udformet i et europæisk 

land, hvor vi kan vurdere, at kvindernes etnicitet, BMI og årsager til igangsættelse samt 

tidspunkt for igangsættelse er sammenlignelige med Danmark og vores praksis. 
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Studiets eksterne validitet højnes af studiets detaljerede beskrivelse af dets design og 

opbygning samt behandlingen af resultaterne. Derudover refererer forskerne i studiet til 

en let tilgængelig artikel, hvori designet er beskrevet og dermed direkte kan overføres til 

andre populationer (ten Eikelder, et al., 2016).  

  

Studiet har beskrevet deres procedurer for igangsættelse i så stor detalje, at vi kan 

vurdere om denne kan sammenlignes til de danske fremgangsmåder.  

I studiet har de brugt enkelt-ballonkateter (Foley kateter), men i Danmark gør vi 

primært brug af dobbelt-ballonkateter (Atad Ripener Device). Ifølge DSOGs guideline 

er det muligt i Danmark at benytte enkelt-ballonkateter med samme mængde væske, 

som de gør brug af i studiet (DSOG, 2014). Det vil derfor være muligt at bruge præcis 

samme remedier, hvilket gør studiets fremgangsmåde overførbart til nuværende dansk 

praksis, hvilket højner den eksterne validitet. 

  

Det samme gør sig gældende for studiets dosis af misoprostol. Forskerne i studiet er 

bekendt med at denne præcise dosis ikke er tilgængelig i alle lande, men argumenterer 

for, at den er nem, billig og præcis at fremstille. Da døgndosis er den samme som ved 

Angusta i dansk praksis, vurderer vi, at det ikke har konsekvenser for overførbarheden. 

Forskerne nævner, at såfremt førstevalget af dosis ikke havde været muligt, havde de 

valgt den generelle fremgangsmåde i administrering af dosis, som er tilgængelig i 

mange lande (ten Eikelder, et al., 2016, s. 1627).  

  

Et andet opmærksomhedspunkt, der har betydning for generaliseringen og 

overførbarhed, er hvornår de klipper ballonkateteret. I Danmark er det procedure at 

seponere ballonkateteret mellem 12-18 timer efter anlæggelse (DSOG, 2014). I studiet 

seponerer de ballonkateteret, hvis det ligger forkert eller efter 48 timer med uændret 

cervikale forhold, hvorefter der opsættes et nyt og proceduren gentages. Forskerne i 

studiet benævner ikke betydningen af dette for resultaterne, såfremt kateteret var 

seponeret tidligere (ten Eikelder, et al., 2016, s. 1620). Dette kan gøre det sværere at 

overføre studiets resultater til dansk kontekst. Studiet er publiceret i 2016, et 

forholdsvist nyt studie, hvilket gør det mere overførbart til nuværende praksis (Ibid). 
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6.2.5 Samlet vurdering af studiet 

Studiet konkluderer gennem deres resultater og diskussionsafsnit, at igangsættelse af 

kvinder med umodne cervikale forhold med henholdsvis enten misoprostol eller 

ballonkateter er ens, når det kommer til sikkerhed og effektivitet (ten Eikelder, et al., 

2016, s. 1626).  

  

På baggrund af den metodekritiske analyse vurderer vi, at resultaterne kan bruges til 

besvarelse af vores problemformulering, grundet studiets interne-og eksterne validitet 

vurderes høj. Derudover diskuterer studiet også muligheden for eventuelt ambulant 

igangsættelse, men tydeliggør behovet for mere evidens på området (ten Eikelder, et al., 

2016). Vi er klar over, at enkelte dele af studiet, trækker validiteten i den negative 

retning, men at disse ikke vurderes til at have stor nok betydning i forhold til at benytte 

resultaterne til besvarelse af projektets problemformulering.  

6.3 Metodekritisk vurdering af McDonagh, et al.   

I dette afsnit vil der blive redegjort for- samt lavet en metodekritisk analyse af det 

systematiske review og metaanalyse “Outpatient Cervical Ripening - A Systematic 

Review and Meta-analysis” (McDonagh, et al. 2021). Hvorefter den interne- og 

eksterne validitet vil blive vurderet.  

 

6.3.1 Studiets formål  

Formålet med metaanalysen er at undersøge effektiviteten og mulige risici ved ambulant 

igangsættelse, sammenlignet med igangsættelse under indlæggelse. Sekundære formål 

er at undersøge de mange forskellige ambulante igangsættelsesmetoder og sammenligne 

dem med indlagt igangsættelse. Reviewet er publiceret af Wolters Kluwer Health. Inc., 

som er en global udbyder af sundhedsprofessionel information.  

 

6.3.2 Studiedesign og metode  

I reviewet ses en grundig og velbeskrevet søgestrategi med reference til søgeprotokol, 

der er tilgængelig online, der skulle sikre at relevante RCT og kohorte-studier blev 
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inkluderet. Forskerne søgte i henholdsvis Medline, Embase, Cinahl, Cochrane Library 

og clinicaltrials.gov (McDonagh, et al., 2021., s. 1-2). 

Forskernes inklusionskriterier var RCT eller kohorte studier, som undersøgte kvinder, 

der var GA >37+, som skulle igangsættes ambulant sammenlignet med kvinder, der 

skulle igangsættes ved indlæggelse, eller sammenlignet med andre ambulante 

igangsættelsesmetoder. Derudover var inklusionskriteriet, at kvinderne der blev 

undersøgt i studierne havde ukomplicerede graviditeter (Ibid., s. 1-2). 

  

To forskere fik til opgave, uafhængigt af hinanden, at kvalitetsvurdere og udvælge 

artikler, der var relevante for reviewet. De fuldtekst studier, der blev udvalgt, blev 

endnu engang gennemset af yderligere to forskere, således blev risikoen for at undlade 

relevante RCT- og kohortestudier mindsket. Efter dobbelt undersøgelsen endte reviewet 

ud med at inkludere 40 RCT- og kohorte studier, der inkluderede 9.618 kvinder (Ibid., 

s. 3).  

De 40 studiedesigns og resultater, blev derefter analyseret af en forsker og skrevet ind i 

individuelle resumé, som så blev kigget igennem for fejl af endnu en forsker.  

 

Da dette projekt ønsker at undersøge evidensen bag ambulant igangsættelse med 

ballonkateter, afgrænser vi vores fokus på de studier og resultater, der sammenligner 

ambulant og indlagt igangsættelse med ballonkateter ift. mulige risici og effektivitet. 

Dette omfatter 4 RCT-studier og 2 kohortestudier, som i alt omfatter 2.356 kvinder 

(McDonagh, et al., 2021, s. 3).  

 

6.3.3 Inkluderede studier  

De inkluderede studier blev nøje vurderet ud fra kriterier fra 2 metodeguides lavet af 

Agency of Healthcare Research and Quality (AHRQ), der inkluderer parametre omkring 

bias og blinding (McDonagh, et al., 2021, s. 2). 6 studier, der omhandlede 

sammenligningen mellem ambulant vs. indlagt igangsættelse med ballonkateter, blev 

kategoriseret til enten at være af god-, rimelig-, eller dårlig kvalitet i vurdering af 

forskellige bias og blinding risici (Ibid., s. 5). Det ene kohorte studie blev vurderet til at 

være af god kvalitet ift. risiko for selektionsbias og blinding, det andet kohorte studie 
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blev vurderet til at være af dårlig kvalitet og de 4 RCT-studier blev vurderet til at have 

rimelig kvalitet ift. deres risiko for bias og blinding (Ibid., s. 5).  

 

Forskerne refererer til et online AHRQ dokument, hvor alle vurderingerne af studierne 

kan tilgås (McDonagh, et al., 2021, s. 4). I reviewet uddyber forskerne ikke yderligere 

på selektionsbias, publikationsbias eller blinding/non-blinding betydning for 

resultaterne, men dette vurderes ikke at have en stor betydning grundet deres reference 

til det detaljerede AHRQ-dokument, hvor det uddybes. Yderligere har forskerne lavet 

en oversigt, der illustrerer vurderingen af den generelle evidens for de inkluderede 

studiers resultater (McDonagh, et al., 2021, s. 8).  

 

6.3.4 Studiets resultater  

I projektet er der udarbejdet to tabeller, der viser de resultater fra reviewet, som er 

relevant for projektets problemformulering.  

 

Forskerne benytter relativ risiko (RR) samt 95% konfidensinterval (CI) i deres analyse. 

Som det fremgår i tabel 2 er RR 0.59, med et CI på (0.21-1.03), for RCT studierne og 

0,95, med CI på (0.72-1.22) for kohorte studierne. Da begge CI indeholder 1, findes 

resultatet ikke statistisk signifikant. Dermed er der ikke forskel i incidensen af sectio 

mellem ambulant igangsættelse og indlagt igangsættelse med ballonkateter. 

(McDonagh, et al., 2021, s. 4).  

 

Tabel 2 - udarbejdet ud fra reviewets resultater for primary birth outcomes, cecarean 

delivery (McDonagh, et al., 2021). 
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Tabel 3 nedenfor, viser resultaterne for vurdering af maternelle og føtale risici. 

(McDonagh, et al., 2021, s. 7). Ser man på risikoen for fødselstraume, skulderdystoci og 

intrauterin infektion, ses der ingen statistisk signifikant forskel i incidensen af de 

forskellige komplikationer, når man sammenligner ambulant og indlagt igangsættelse 

med ballonkateter. 

 

Tabel 3 - udarbejdet ud fra reviewets resultater for primary fetal and maternal harms 

outcomes (McDonagh, et al., 2021). 

 

 

De 2 kohortestudier, der sammenligner ambulant og indlagt igangsættelse med 

ballonkateter, blev testet for heterogenitet, for at undersøge om de to studiers effekt, er 

kommet ligeligt til udtryk (homogenitet) eller om enkelte studier har bidraget uens til 

den samlede effekt (heterogenitet) (Habicht, 2011. s. 47). Derefter blev de 4 RCT 

studier underlagt samme test for heterogenitet. Dette kan bevises ved hjælp af Chi-

square-test.  

Studiet viser, at kun én ud af de seks studier viser en signifikant forskel mellem de to 

igangsættelsesmetoder, og de resterende fem studier har ikke påvist nogen signifikant 

forskel. P-værdien for kohorte studierne blev udregnet til 0,618 og p-værdien for RCT-

studierne blev udregnet til 0,254, hvilket betyder, at der er homogenitet i studiernes 

effekt, og at de hhv. 2 kohorte studiers og 4 RCT studiers resultater kan sammenlignes 

og konkluderes på (McDonagh, et al., 2021, s. 5). 

 

6.4 Studiet interne- og eksterne validitet  

I følgende afsnit vil den interne validitet af reviewet blive vurderet ud fra selektionsbias, 

publikationsbias og heterogenitet. Med selektionsbias vurderer vi ud fra udvælgelsen af 
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de inkluderede studier samt den systematiske gennemgang af disse. Efterfølgende vil 

den eksterne validitet blive vurderet.  

 

Medline, Embase, Cinahl, Cochrane library og clinicaltrials.gov var de databaser, hvor 

forskerne havde søgt efter studierne. Da de alle er engelsksprogede medicinske 

databaser, vurderer vi, at de er relevante for reviewets formål og til at finde relevante 

studier. 

Udvælgelsen og den systematiske gennemgang af de inkluderede studier i reviewet er 

grundigt udført og velbeskrevet samt dokumenteret i referencelisten, hvilket gør studiet 

mere transparent og mindsker risikoen for selektionsbias. Derudover er der også 

beskrevet, hvorledes der er foretaget valg og fravalg af studierne (McDonagh, et al., 

2021, s. 2) Samlet har der været 4 forskere, der individuelt har gennemgået og vurderet 

hvilke studier der skulle inkluderes, hvilket giver reviewet et kvalitetsstempel og som vi 

vurderer højner den interne validitet.  

 

Forskernes inklusionskriterier var at inddrage studier, der omhandlede igangsættelse af 

kvinder inden for terminen med ukomplicerede graviditeter, hvilket vi vurderer som 

relevant for reviewets formål. Derudover har forskerne vurderet hvert enkelt studies 

risiko for bias og blinding, hvilket vi finder, højner den interne validitet.  

Forskerne forholder sig kritisk til, hvilken betydning det har haft for resultaterne, at de 

har ekskluderet studier, der ikke var på engelsk. (McDonagh, et al., 2021, s. 9). 

Reviewets risiko for selektionsbias vurderes derfor lav, hvilket højner den interne 

validitet.  

 

Studier der viser en effekt af en intervention, bliver oftest hurtigere publiceret end 

studier, der ikke viser nogen effekt. Derfor kan det gøre det sværere for forskerne at 

finde andre studier, der måske viser ingen, eller lille effekt, hvilket fører til 

publikationsbias (Habicht, 2011, s. 50). Forskerne belyser risikoen for publikationsbias, 

da de grundet et begrænset antal studier ikke har haft mulighed for at lave en vurdering 

af publikationsbias for resultaterne (McDonagh, et al., 2021, s. 9).  I og med, at de 

inkluderede studier er forholdsvis små og at størstedelen ikke viser, at der er statistisk 



 33 

signifikant forskel på resultaterne, vurderer vi, at der er minimal risiko for 

publikationsbias, hvilket højner den interne validitet.  

 

For at man kan tolke på resultaterne fra reviewet, er det vigtigt, at de RCT- og 

kohortestudier, der er inkluderet, kan sammenlignes inden for de enkelte studiedesign. I 

de seks studier, vi har fokus på ift projektets problemformulering, viser reviewet en 

betydelig homogenitet, hvorfor studierne vurderes sammenlignelige og resultaterne 

dermed gyldige.  

 

Således vurderer vi, at den interne validitet af reviewet er middel til over middel, 

primært grundet den lave risiko for selektionsbias, publikationsbias samt homogeniteten 

mellem studierne.  

 

De studier, der er inkluderet i reviewet og som vi har haft fokus på til besvarelse af 

projektets problemformulering er udført i henholdsvis Finland, UK, Australien, USA og 

Portugal, som er lande, hvor nogle kan sammenlignes med Danmark ift. 

sundhedssystem, etnicitet og fødekultur. Vi vurderer gennemsigtigheden som gyldig til 

at kunne overføre reviewet til andre lande, heriblandt Danmark.  

 

6.4.1 Samlet vurdering af studiet  

Gennem projektets problemformulering søger vi svar på muligheden for ambulant 

igangsættelse med ballonkateter, og hvilken evidens der ligger til grund herfor ift. 

mulige risici. Forskerne samler i reviewet de nuværende RCT- og kohorte studier, der er 

på området, og gennem den metodekritiske analyse af de studier, som vi fandt relevant 

for vores besvarelse af problemformuleringen, har det givet et indblik i evidensen.  

 

Reviewet indeholder både RCT- og kohortestudier, hvor der i den sidstnævnte er større 

risiko for metodiske bias, fordi det er lavere på evidenshierarkiet (Lægemiddelstyrelsen, 

2020). Fordelen ved kohortestudier er, at man får inddraget en større population, hvilket 

har stor betydning i dette tilfælde, da der er manglende evidens indenfor emnet.  
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Reviewets resultater viser, at der ved sammenligning med indlagt og ambulant 

igangsættelse med ballonkateter, ikke kan påvises en statistisk signifikant forskel i 

maternelle og føtale risici. Derudover viser reviewet, at der ikke er en statistisk 

signifikant forskel ift risikoen for sectio (McDonagh, et al., 2021, s. 9). Forskerne 

belyser, at det kan have positiv betydning for kvinder og deres forløb at blive igangsat 

ambulant med ballonkateter (McDonagh, et al., 2021, s. 2). Reviewet stiller sig kritisk 

over for de inkluderede studiers evidens, som de mener, generelt har lav styrke i deres 

evidens. Således belyser forskerne behovet for flere RCT-studier på området, som er 

store nok til at finde og vurdere eventuelle risici og effekt af ambulant igangsættelse vs. 

indlagt igangsættelse, for at opnå en bedre og mere valid evidens (McDonagh, et al., 

2021, s. 9). 

 

Vi vurderer, at resultaterne fra reviewet kan give en indsigt i ambulant igangsættelse 

med ballonkateter i allerede eksisterende tilbud og er relevant at bruge til en diskussion 

herom, grundet reviewets egen validitet, dog med forbehold for de inkluderede studiers 

svage evidens. 

7.0 Teori  

I dette afsnit vil David L. Sacketts teori om Evidensbaseret medicin, EBM, bliver 

præsenteret og defineret. Herefter vil organisationsteori blive præsenteret og defineret 

ud fra Mary Jo Hatch, Jørgen Bakka og Egil Fivelsdal. Derudover vil Leavitt-Ry 

modellen af J.C. Ry Nielsen og Morten Ry bliver præsenteret, da den senere tages i 

brug til analyseringen af forandringsmuligheder i en organisation som fødegangen, samt 

til besvarelse af anden del af projektets problemformulering.  

7.1 Evidensbaseret medicin 

Evidensbaseret medicin defineres, ifølge David Sackett, som værende den 

samvittighedsfulde, eksplicitte og velovervejede måde at benytte den nyeste og bedste 

evidens til at foretage beslutninger ift. individuelle patienters behandling (Sackett, 1996, 

s. 71). Den har til formål at sikre kvaliteten af enhver behandling indenfor 

sundhedsvæsenet (Ibid). EBM er opbygget af 3 elementer, som alle skal indgå for at 

opnå den bedst mulige behandling til den individuelle patient. Det første element består 
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af fagpersonens kliniske erfaring og ekspertise, som er individuel fra fagperson til 

fagperson. Andet element er den bedste og nyeste tilgængelige evidens på det gældende 

emne. Tredje element er patientens behov og rettigheder til bestemmelse over egen 

behandling (Sackett, 1996, s. 71).  

 

Udelader man 1 af de 3 elementer vil det resultere i, at patienten ikke vil blive behandlet 

på den bedst mulige måde. Uden fagpersonens kliniske ekspertise, ville den kliniske 

praksis blive styret af den gældende bedste evidens, som ikke nødvendigvis er den 

bedste behandling for den enkelt patients individuelle forløb. Udelades elementet med 

den nyeste evidens, vil fagpersonens kliniske skøn, blive forældet, hvilket kan føre til et 

dårligt behandlingsforløb for patienten (Sackett, 1996, s. 72). Fordelen ved klinisk 

ekspertise er, ifølge Sackett, at den afspejles på mange måder, men også at den især er 

effektiv og nyttig, når den anvendes i samspil med patientens individuelle behov (Ibid, 

s. 71).  

 

Ifølge Sackett, skal Evidensbaseret medicin ikke forstås som “kogebogsmedicin”, der 

blot følges (Sackett, 1996. s. 72). De tre definerede punkter bør derfor ikke følges 

slavisk, men bør integreres og tilpasses individuelle forløb i klinisk praksis. Det samme 

mener han om brugen af guidelines, der ikke bør følges rutinemæssigt, men også 

tilpasses fagpersonens ekspertise og patientens præferencer (Ibid). Sackett nævner, at 

evidensen aldrig kan erstatte fagpersonernes individuelle ekspertise og det er, ifølge 

Sackett, altid fagpersonen der i sidste ende står med beslutningen om hvilken evidens, 

der tages i brug ved behandlingen af en patient (Ibid). 

7.2 Organisationsteori 

Ifølge forskningsprofessor Mary Jo Hatch er hele vores liv omgivet af organisationer, 

som kommer til udtryk i forskellige former og størrelser og har indflydelse på den 

måde, hvorpå vi udfører vores arbejde (Hatch, 2020). 

Ønsker man at udnytte organisationernes fulde potentiale, f.eks. ved implementering af 

ny arbejdsgang, er det essentielt, at man har indblik i og viden om de praksisser og 

processer, som former organisationerne omkring os (Hatch, 2020).  Ifølge Hatch, kan 
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organisationsteori hjælpe os med at forklare og forstå, hvordan organisationerne 

påvirker os, samt hvordan vi påvirker dem (Ibid).  

 

Organisationsteori har mange facetter og består af en samling af forskellige teorier. Den 

mest anerkendte og anvendte teori og model er Harold J. Leavitt's systemmodel fra 

1962. Leavitt betragter organisationer som komplekse dynamiske systemer med egen 

udvikling og tilpasningsevne (Bakka og Fivelsdal, 2019. s. 378).  

Systemmodellen blev i 2002, videreudviklet af J.C. Ry Nielsen og Morten Ry, fordi de 

mente at der manglede væsentlige elementer ud fra et ændrings- og forståelsessyn (Ry 

Nielsen og Ry, 2002). Leavitt-Ry modellens formål er at beskrive en organisation og de 

komponenter, der påvirkes og hænger sammen, når man laver en forandring i praksis. 

Leavitt-Ry modellen kan bruges til at diagnosticere og gennemføre 

organisationsændringer (Ibid). Modellen består af 4 hovedkomponenter: Opgaver, 

struktur, teknologi og aktører (Ibid). Dertil har Ry Nielsen og Ry tilføjet nogle 

rammevariabler i den nye model: Belønningssystemer, organisationskultur, fysiske 

rammer, vision og værdier samt omverdenen og organisationens historie (Ibid.).  

Ifølge Leavitt hænger alle variablerne sammen og påvirker hinanden i en organisation, 

så man kan ikke ændre én ting uden at forholde sig til, hvordan det påvirker de andre 

variabler (Ibid). 
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Figur 1: Gengivelse af Leavitt-Ry modellen (Ry Nielsen og Ry, 2002).  

 

Opgaver: Den første hovedkomponent defineres som organisationens målsætning og 

består af kerneopgaver samt serviceydelser, som organisationen skal udføre. Nogle af 

opgaverne i en organisation er rutinepræget, andre er engangsopgaver og nogle opgaver 

ændres over tid af enten interne- eller eksterne grunde (Bakka, J. Fivelsdal, E. 2019. s. 

378).   

 

Struktur: Den anden hovedkomponent er de stabile elementer i organisationen, dermed 

den strukturelle arbejdsdeling mellem forskellige områder. Den omhandler blandt andet 

kommunikationssystemer, autoritetssystemer samt hierarkiet i arbejdsfordelingen 

(Bakka og Fivelsdal, 2019. s. 379). En implementering af en ny arbejdsgang vil altid 

forandre den allerede eksisterende struktur og påvirke de aktører der arbejder under den 

(Ibid). En udfordring ved at ændre i en organisationsstruktur er modstand mod 

forandring, ofte vil det være modstand fra de aktører som påvirkes af 

strukturændringerne (Ibid).  
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Teknologi: Den tredje hovedkomponent forstås som værende maskiner, metoder og 

programmer (Ry Nielsen og Ry, 2002). Den består således også af IT-anlæg, lokaler, 

arbejdsprocesser og administrative procedurer (Bakka og Fivelsdal, 2019. s. 379).  

 

Aktører: Den fjerde hovedkomponent er de mennesker, som er ansat i organisationen og 

kan karakteriseres ved deres viden, værdier, holdninger, færdigheder og motivation. 

Aktørerne udfører handlinger ift. andre aktører og i forbindelse med løsningen af 

organisationens opgaver. Derudover beskrives aktørerne som en aktiv del i 

organisationskulturen (Bakka og Fivelsdal, 2019. s. 379).   

 

Rammevariabler: Ud over de fire hovedkomponenter har Ry Nielsen og Ry tilføjet en 

række variabler, som de mener, har betydning for organisationens udvikling. De fysiske 

rammer handler om, hvilken betydning placering og udseende har, for samarbejde og 

kommunikation i en organisation (Ry Nielsen og Ry, 2002).  

Ry Nielsen og Ry tillægger organisationskultur en stor betydning, da den omhandler, 

hvad der er fælles for en gruppe, deres værdier, normer og grundlæggende antagelser, 

som får gruppen til at hænge sammen (Ibid).  

Vision og mål er væsentlige i en organisation. Det er det mål som organisationen og 

dens medlemmer skal arbejde sig hen i mod og er dermed et incitament til handling. 

Dette påvirkes også af organisationens historie, som værende den erfaring og oplevelser 

en organisation har og som danner grund for udviklingen. Det er, hvordan vi anskuer og 

opfatter erfaringen og oplevelserne, som ændrer organisationen (Ibid). Ifølge Ry 

Nielsen og Ry kan organisationer forstås i et samspil med omverden, hvor ændringer i 

f.eks. samfundet, påvirker udviklingen i en organisation og omvendt (Ibid).  

8.0 Analyse 

Følgende afsnit indeholder en analyse af empirien med udgangspunkt i den valgte teori 

til belysning af projektets problemformulering.  

8.1 EBM  

Betragtes første del af projektets problemformulering, med udgangspunkt i EBM, skal 

den bedste og nyeste evidens’ gyldighed, ift. igangsættelsesmetoder generelt, vurderes 
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kritisk (Sackett, 1996). Gyldigheden af evidensen skal, i samspil med jordemødrenes og 

obstetrikernes kliniske ekspertise, tænkes ind i praksis, i mødet med den enkelte patient. 

Dertil tilpasses den yderligere til patientens individuelle ønsker og behov i forbindelse 

med igangsættelsesmetoder. Ift. projektets problemformulering bør klinikkens 

fagpersoner, herunder jordemødrene og obstetrikerne ikke kun lade sig styre af evidens, 

men heller ikke undlade at inddrage den i patienternes igangsættelsesforløb.  

 

Jf. Vejledningen om jordemødrenes virksomhedsområde m.m., er det lovpligtigt, at 

jordemødre holder sig ajourført med den bedste og nyeste evidens inden for 

obstetrikken og deres kompetenceområder, hvilket også gælder evidensen bag 

igangsættelsesmetoder (Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, 

journalføringspligt, indberetningspligt mv.). På den måde bygger de videre på deres 

kliniske ekspertise ved at holde sig orienteret på evidensen på området og sørge for, at 

guidelines løbende bliver opdateret.  

 

Ifølge resultaterne fra RCT-studiet: “Induction of labour at term with oral misoprostol 

versus a Foley catheter (PROBAAT-II): a multicentre randomised controlled non-

inferiority trial” (ten Eikelder, et al., 2016), er der evidens for, at igangsættelse med 

ballonkateter kan ligestilles med den nuværende primære igangsættelsesmetode, 

Angusta. Begge metoder har samme effektivitet og ingen forskel i risici (Ibid). Den 

nyeste evidens, som projektet har kunnet lokalisere på området og som er vurderet til at 

have høj validitet, peger derfor på, at de to igangsættelsesmetoder er sammenlignelige, 

og stiler man efter at arbejde evidensbaseret bør primær igangsættelse med ballonkateter 

implementeres i praksis. Ved at arbejde evidensbaseret muliggør det, at jordemoderens 

kliniske erfaring og ekspertise kan komme i spil i mødet med patienten, derudover får 

kvinden flere valgmuligheder, når hun står overfor en igangsættelse. Dertil bliver 

kvindens egne ønsker og behov også en del af beslutningen, hvilket sikrer den bedst 

mulige behandling.  

8.2 Forandring af organisationen 

Betragtes anden del af projektets problemformulering med udgangspunkt i 

organisationsteori, vil en forandring i praksis gennem implementeringen af 
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ballonkateter som primær igangsættelsesmetode, ifølge Leavitt, påvirke flere 

komponenter i en organisation, da de indgår i et samspil (Ry Nielsen og Ry, 2002). Når 

Leavitt-Ry modellen anvendes til gennemførelsen af organisationsændringer er det 

vigtigt at overveje, hvilken komponent man skal lave ændringerne i (Ibid).  

 

Set ud fra Leavitt-Ry modellen er fødegangen vores organisation og opgaver heri er 

planlægningen af igangsættelse, formidling af viden omkring igangsættelse samt 

anlæggelsen af ballonkateter. Ifølge Ry Nielsen og Ry kan en ændring i 

opgavekomponenten føre til en symptombehandling uden at der sker en reel ændring 

(Ibid). Strukturkomponenten ville være fordelagtig at lave en forandring i, da denne 

omhandler, hvordan afdelingen håndterer igangsættelsen, dvs. hvilken retningslinje der 

er gældende. Retningslinjerne for igangsættelse kan variere fra fødegang til fødegang, 

hvilket betyder, at implementeringen af igangsættelse med ballonkateter som primær 

metode, kan påvirke strukturen i større eller mindre grad på de enkelte fødesteder.  

Det er også en del af strukturen, hvilke kvinder, der sættes i gang indlagt og ambulant. 

Ifølge resultaterne fra metaanalysen:  “Outpatient Cervical Ripening - A Systematic 

Review and Meta-analysis” (McDonagh, et al. 2021), er der evidens for, at det er 

sikkert for en kvinde, med en ukompliceret graviditet, at tage hjem ambulant under 

igangsættelse med ballonkateter. Der er ikke fundet nogen øget risiko, for 

fødselstraume, skulderdystoci, sectio eller intrauterin infektion ved ambulant 

igangsættelse med ballonkateter, sammenlignet med indlagt igangsættelse med 

ballonkateter.  

 

Evidensen tyder derfor på, at lavrisiko kvinder kan tage hjem ambulant under 

igangsættelse med ballonkateter. Der skal dog tages forbehold for, at reviewet er baseret 

på studier, hvor evidensen er af lav karakter. Ændringer i strukturkomponenten vil 

derfor også omhandle, en implementering af ambulant igangsættelse med ballonkateter i 

den gældende retningslinje. 

Med tanke i samspillet mellem komponenter kan en forandring i praksis gennem 

strukturkomponenten også påvirke de arbejdsprocesser, der hører under 

teknologikomponenten.  
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Med udgangspunkt i projektets problemformulering, forstås teknologi, som de 

arbejdsprocesser, der anvendes ved igangsættelse med ballonkateter. Det indebærer alle 

forberedende kliniske undersøgelser, anlæggelsen af kateteret, opkald til kvinden når 

hun er hjemme, seponering af ballonkateteret mm. Arbejdsprocessen skal planlægges 

nøje, så den kan implementeres ind i den daglige arbejdsgang på fødeafdelingen. Dette 

kan kun lade sig gøre, hvis man tager højde for de andre komponenter. Såfremt 

ballonkateter sidestilles med Angusta ville det muligvis kræve, at fødegangen skal have 

flere til at varetage anlæggelsen af ballonkateter, da det kunne blive for stor en 

opgavebyrde for obstetrikeren, fordi de har andre sideløbende og ofte akutte opgaver. 

Ligeledes ville en opringning til de ambulante igangsættelser skulle planlægges og en 

jordemoder skulle være til rådighed ved seponeringen af ballonkateteret samt videre 

igangsættelse. Implementeringen ville derfor også have indvirkning på 

aktørkomponenten. Ud fra projektets problemformulering er aktørerne de jordemødre 

og obstetrikere, som varetager og udfører igangsættelserne, samt dem som organiserer 

rammerne for igangsættelserne på fødegangen. Ifølge Bakka og Fivelsdal kan der opstå 

modstand fra de aktører, som bliver påvirket af forandringen og således imod 

implementeringen af ballonkateter som primær igangsættelsesmetode (Bakka og 

Fivelsdal, 2019). For at undgå det kunne der, som en del af implementeringen, ske en 

forandring i aktørerne, således at jordemoderen også stod for anlæggelsen af 

ballonkateter, så obstetrikerne ikke alene skulle stå for det. På den måde ville der 

automatisk ske en forandring i opgavekomponenten.  

 

Ry Nielsen og Ry tilegner organisationskulturen i Leavitt-Ry modellen stor betydning, 

da den består af normer, værdier og generelle antagelser for en organisation og har en 

stor betydning for de organisatoriske strukturer og processer (Ry Nielsen og Ry, 2002). 

Derfor kunne implementering af ballonkateter som primær igangsættelsesmetode også 

startes i organisationskulturvariablen. Den indebærer, hvilke normer og traditioner 

fødegangen har samt hvordan jordemødre og obstetrikere anskuer igangsættelse. 

Traditionen for igangsættelse anses i dag ud fra retningslinjerne, hvor igangsættelse 

med ballonkateter kun sker ved sectio antea og ved mislykket igangsættelse med 

Angusta (Khalil, 2019., Faaborg 2020). Dette påvirker måden hvorpå vi, som 

sundhedsprofessionelle, formidler de forskellige metoder til vores patienter og dermed 
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også deres beslutning om hvordan de vil sættes i gang. En forandring i denne variabel 

vil betyde, at normer og værdier skal opdateres og den nyeste og bedste evidens skal 

medtages. Dette ville påvirke aktør-, struktur- og teknologikomponenten.  

 

Organisationskulturen udgør, ifølge Ry Nielsen og Ry, den ultimative kilde til værdier 

og handling (Ry Nielsen og Ry, 2002).  

Da organisationskulturen hænger sammen med variablen, vision og mål, som er det, en 

organisation arbejder sig hen imod og som er incitament til handling. Målet på 

fødegangen er, at give kvinderne den bedst mulige behandling. Dette kan opnås ved, at 

sundhedspersonalet holder sig opdateret på den nyeste viden og i samarbejde med 

kvinden finder frem til den behandling der er bedst for hende, hvilket også opfylder 

kravene til at arbejde evidensbaseret.  

9.0 Diskussion  

I første del af dette afsnit vil resultaterne fra analysen af empirien og teorien blive 

diskuteret i forhold til projektets problemformulering. Derefter vil vi diskutere ved 

hjælp af Leavitt-Ry-modellen, hvorvidt det er muligt at implementere igangsættelse 

med ballonkateter som primær igangsættelse og som et ambulant tilbud på fødegangen. 

Hele diskussionen tager udgangspunkt i Sacketts “Evidensbaseret medicin”.  

9.1 Evidensen for ballonkateter som primær igangsættelsesmetode  

Ved start af vores projekt havde vi en undren om, hvorvidt der fandtes andre alternativer 

som primær valg til igangsættelse end oral misoprostol, og vi søgte derfor efter 

muligheden for at anvende ballonkateter som primær igangsættelsesmetode. Hvis dette 

skulle undersøges måtte vi kigge på effektiviteten samt risici ved igangsættelse med 

ballonkateter for at kunne vurdere, hvorvidt det var muligt at sammenligne de to 

metoder med hinanden og tilbyde ballonkateter som primær igangsættelsesmetode.  

Ud fra projektets analyse af resultaterne fra RCT-studiet: “Induction of labour at term 

with oral misoprostol versus a Foley catheter (PROBAAT-II): a multicentre randomised 

controlled non-inferiority trial” (ten Eikelder, et al., 2016) har vi fundet, at der ikke er 

nogen statistisk signifikant forskel i effektivitet eller risici, når man sammenligner 

igangsættelse med oral misoprostol og igangsættelse med ballonkateter.   
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Studiet viste, at der inde for 24 timer var statistisk signifikant flere kvinder i 

misoprostolgruppen, der havde født, sammenlignet med ballonkatetergruppen. Ser man 

i stedet over 36 timer var der statistisk signifikant flere kvinder igangsat med 

ballonkateter, der havde født. Så selvom ballonkatetergruppen var længere tid om at 

føde, så var der flere i denne gruppe der fødte end misoprostolgruppen, når man 

passerede de 36 timer. Tidsmæssigt er der fordel og ulemper ved begge metoder, den 

ene grupper, føder hurtigt i starten, mens den anden gruppe havde flere fødsler, senere i 

processen. 

Når det kom til risici ved ballonkateter som igangsættelse sammenlignet med oral 

misoprostol, fandt forskerne ingen signifikant forskel, hverken i føtale og maternelle 

risici eller i antallet af sectio. Resultaterne i studiet taler for, at igangsættelse med 

ballonkateter kan anvendes som primær igangsættelse, alligevel er det meget få 

retningslinjer på de danske sygehuse, der præsenterer ballonkateter som en mulig 

igangsættelsesmetode til kvinder, der ikke er sectio antea.  

 

Ifølge retningslinjerne om igangsættelse med ballonkateter fra Sygehus Lillebælt 

Kolding, er ballonkateter som igangsættelse kun indiceret ved sectio antea og hvis der 

er manglende effekt af Angusta (Khalil, 2019). Dette viser, at ballonkateter som 

igangsættelse anses som et sekundært valg og kun bruges hvis Angusta slet ikke kan 

anvendes eller mislykkes.  

Retningslinjerne for OUH og Svendborg, har præcis samme fremgangsmåde, dog 

nævnes der, at ballonkateter kan anvendes som primær igangsættelse, hvis kvinden ikke 

ønsker igangsættelse med Angusta (Faaborg, 2020).  

Da projektets problemformulering ikke tager udgangspunkt i formidlingen 

af igangsættelsesmetoderne til de gravide og indhentningen af informeret samtykke, går 

vi ikke dybere i diskussionen med det, men anser det som en spændende vinkel til 

yderligere undersøgelse. Dog indikerer retningslinjen, at Angusta stadig er det første 

man tilbyder kvinden og hvis hun giver udtryk for, at hun ikke ønsker den tilbudte 

behandling, tilbydes ballonkateter først derefter (Faaborg, 2020). Det har vi sjældent 

oplevet i praksis, hvorfor vi tænker det kræver en kvinde med gode ressourcer at 

fravælge den igangsættelsesmetode, som sundhedspersonalet præsenterer for hende og 

at det kræver at hun er bekendt med andre muligheder. Kvindens præferencer kan derfor 
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ikke udfoldes, da hun ikke kender til mulighederne, hvilket skaber en problematik både 

ift informeret samtykke og til at arbejde evidensbaseret.  

 

Retningslinjen fra Sygehus Lillebælt er sidst revideret i 2019, mens retningslinjen fra 

OUH og Svendborg sygehus er sidst revideret 2020, men begge retningslinjer er baseret 

på evidens fra DSOGs guideline om igangsættelse af fødsel fra 2014 (DSOG, 2014). 

Således bygger de på en guideline, der ikke er opdateret og udarbejdet ud fra den nyeste 

evidens på området ift. igangsættelse med ballonkateter, hvilket strider mod teorien om 

EBM, som de danske sygehuse stiler at arbejde efter. 

9.2 Set gennem evidensbaseret medicin 

Ud fra denne problematik kan der argumenteres for, at jordemødre og obstetrikere ikke 

udøver evidensbaseret medicin, når de anvender retningslinjerne om igangsættelse. 

Gennem vores analyse af problemformuleringen ud fra EBM fandt vi, at klinikere skal 

inddrage 3 elementer, for at udøve evidensbaseret medicin, hvilket er; den nyeste og 

bedste evidens, jordemødrenes- og obstetrikernes kliniske erfaringer og ekspertise, samt 

kvindernes behov og rettigheder (Sackett, 1996). 

Da DSOGs guideline er fra 2014 og der siden dette, er kommet nye studier, blandt andet 

dem der er inkluderet i vores projekt, er guidelinen ikke længere opdateret på den nyeste 

og bedste evidens. Dette medfører, at det sundhedspersonale, der følger guidelinen, 

vurderer deres kliniske skøn ud fra en kilde, der ikke opfylder kravene for 

evidensbaseret medicin og derfor ikke kan sikre kvaliteten for den behandling de 

udfører (Sackett, 1996). 

 

Trods guidelinen ikke er opdateret på den nyeste evidens, bliver det nævnt, at 

ballonkateter til igangsættelse af fødsel hos kvinder uden tidligere sectio, i effektiviteten 

kan sammenlignes med brug af misoprostol præparater på udvalgte parametre (DSOG, 

2014). Derudover nævner guidelinen, at der ses en mindre risiko for hyperstimulation 

og generelt at de mekaniske metoder til igangsættelse, har den fordel at have lavere 

kostpris, nem opbevaring samt færre bivirkninger (Ibid).  
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DSOGs guideline nævner dog, at litteraturen på området er baseret på små 

studiepopulationer, hvor eksponeringen i studierne ikke er sammenlignelige, men den 

konkluderer ikke, hvilken betydning det har for anvendelsen af ballonkateter.  

En revurdering af guidelinen, ville inkludere de nyere studier og således yderligere 

understøtte, at ballonkateter er lige så effektiv som misoprostol. Dette kunne føre til 

øget fokus på området og muligvis påvirke den kliniske praksis på de danske 

fødegange. Specielt set i lyset af den opmærksomhed, der har været omkring 

sikkerheden ved brugen af Angusta på de sociale medier og i nyheder som f.eks. i 

Jyllands Posten (Albæk og Jensen, 2021).  

Vi stiller os undrende overfor, at vores oplevelser i praksis er, at Angusta anvendes som 

det eneste primære valg i alle igangsættelsesforløb, hvor det ikke er kontraindiceret, 

trods guidelinen nævner, at der ved igangsættelse med ballonkateter er mindre risiko for 

hyperstimulation, færre bivirkninger og at effekten er sammenlignelig med misoprostol. 

Dermed har den ikke et forbehold for at anvende ballonkateter som primær 

igangsættelsesmetode (DSOG, 2014).  

 

Gennem udarbejdelsen af vores projekt er vi blevet klogere på de regionale forskelle, 

der er på de forskellige fødeafdelinger i Danmark. Vores udgangspunkt er eksempler fra 

Sygehus Lillebælt Kolding og OUH og Svendborg sygehus, hvor der ses en forskel i 

igangsættelse med ballonkateter (Khalil, 2019., Faaborg, 2020). Selve kriterierne er de 

samme, men retningslinjen for OUH og Svendborg inkluderer tydeligt fremgangsmåden 

for ambulant igangsættelse med ballonkateter, hvor det ikke er tilfældet i Kolding. I 

retningslinjen fra Kolding bliver muligheden for ambulant igangsættelse med 

ballonkateter kort nævnt i vejledningen, men i vores erfaring bliver det ikke taget i brug 

i praksis (Khalil, 2019). Hvad der ligger til grund for de regionale forskelle i 

retningslinjerne er os ikke bekendt, da begge er udarbejdet ud fra DSOGs guideline. 

Samtidig er det, ifølge Sackett, ikke meningen at man skal følge guidelines slavisk, men 

at den skal formes og påvirkes af klinisk erfaring (Sackett, 1996). Guidelines anses som 

et kvalitetsværktøj, således at alle patienter som udgangspunkt får tilbudt samme 

behandling, men der kan stadig være regionale forskelle. Derudover kan det diskuteres, 

hvilken betydning fødeafdelingens kultur har for de regionale forskelle i de tilhørende 

retningslinjer.   
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I praksis er vores erfaring, at ambulant igangsættelse med ballonkateter ikke opfattes 

som en sikker igangsættelsesmetode, hvilket muligvis hænger sammen med, at den ofte 

anvendes ved mislykket igangsættelse med Angusta eller ved kontraindikationer. 

Herefter anses den gravides forløb ikke længere som værende ukompliceret, hvorfor 

ambulant igangsættelse ikke anbefales. Såfremt problematikken ligger i usikkerheden 

om, hvorvidt ambulant igangsættelse er sikkert at anvende ved igangsættelse med 

ballonkateter, så viser reviewet “Outpatient Cervical Ripening - A Systematic Review 

and Meta-analysis” (McDonagh, et al. 2021), at der ikke blev fundet en statistisk 

signifikant forskel på risici, når man sammenligner ambulant og indlagt igangsættelse 

med ballonkateter. Det var hverken ved føtale eller maternelle komplikationer eller ved 

incidensen af sectio, hvorfor det kan argumenteres for, at det er sikkert at igangsætte 

ambulant, med forbehold for evidensen bag de studier inkluderet i reviewet.  

Vi oplever, at de muligheder der er for ambulant igangsættelse, som omtales i de 

forskellige retningslinjer, ikke bliver taget i brug, selvom evidensen tyder på, at 

ambulant igangsættelse med ballonkateter er sikkert.  

Med vores erfaringer fra klinikken omkring ballonkateter, sammenholdt med den nyeste 

evidens opnået gennem projektet samt de valgte teorier, sætter vi spørgsmålstegn ved, 

om problematikken ift. at anvende ballonkateter som primær igangsættelsesmetode, 

ligger i implementeringen og de barrierer, der kan opstå her. 

9.3 Hvordan kan det implementeres i allerede eksisterende tilbud? 

Implementeringen af ballonkateter som primær igangsættelse, vil naturligt resultere i en 

stigning i anvendelsen af metoden på fødegangen. For obstetrikerne ville det betyde, at 

de skulle varetage flere igangsættelser, hvilket de muligvis ikke har ressourcer til. En 

løsning kunne være at ændre i organisationsstrukturen ved at oplære jordemødre i at 

anlægge ballonkateter, således at der var flere hænder til at varetage opgaven. Det skal 

dog vurderes, om jordemødre bør oplæres i dette eller om det er en opgave, som kun en 

obstetriker kan varetage. Fra klinikken er vores erfaringer, at jordemødrene udfører 

mange opgaver, som de på fødegangen har fået bemyndigelse til, og som er blevet en 

del af deres kerneopgaver. Jf. Cirkulære om jordemodervirksomhed (2001) har 

jordemødre på de enkelte sygehuse, en generel bemyndigelse til at anlægge pudendus, 
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foretage hindesprængning og anvende vefremmende medicin samt anti-D 

immunglobulin (Cirkulære om jordemodervirksomhed, §4). Derudover ved vi fra 

klinikken, at enkelte sygehuse har bemyndigelse til, at jordemoderen kan anlægge 

trykkateter. Da jordemødrene er vurderet til at kunne varetage disse procedurer, 

vurderer vi, at jordemødre også har kompetence og viden til at kunne varetage 

anlæggelsen af ballonkateter ved igangsættelse. 

 

Ifølge retningslinjen “Igangsættelse af fødsel - metoder til” (Holbæk Sygehus, 2019), 

står der, at anlæggelsen af ballonkateter varetages af læge eller jordemoder (ibid.) Det 

interessante ved denne retningslinje er, at der står læge eller jordemoder, fordi det 

indikerer, at jordemoderen kan forestå proceduren selvstændigt. Det anses derfor, på 

Holbæk sygehus, at jordemødre har kompetence til at anlægge ballonkateter ved 

igangsættelse. Dette er ikke noget vi har set i praksis på Holbæk sygehus, men 

retningslinjen viser, at det kan lade sig gøre. Tiden og ressourcerne det vil kræve at 

oplære jordemødrene i anlæggelsen af ballonkateter, samt den tid det tager at ændre i 

retningslinjerne og fødegangens struktur, ser vi som faktorer der har negativ indflydelse 

på implementeringen. Dermed kræver det, at tid og ressourcer er en prioritering, for at 

kunne gennemføre en implementering i praksis, men i det lange stræk kan det måske 

være forbundet med lavere omkostninger.  

 

Ifølge DSOGs guideline har igangsættelse med ballonkateter en lavere kostpris (DSOG, 

2014), hvorfor det kan argumenteres, at det kan være økonomisk fordelagtigt at anvende 

ballonkateter. Derudover kan det også have en økonomisk betydning, at det er 

jordemoderen og ikke obstetrikeren, der udfører anlæggelsen af kateteret samt, at der er 

mulighed for ambulant igangsættelse.  

  

En implementering til allerede eksisterende tilbud kunne foregå ved ambulant 

igangsættelse med ballonkateter. Vores argumentation for denne strukturændring er 

påvirket af studiet “Outpatient Cervical Ripening - A Systematic Review and Meta-

analysis” (McDonagh, et al. 2021), hvor resultaterne ikke viser øgede maternelle og 

føtale risici ved ambulant igangsættelse med ballonkateter, med forbehold for, at 

studierne inkluderet i reviewet har evidens af lav karakter. Vi vurderer, at der ingen 
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større risiko er ved at tilbyde ballonkateter som ambulant igangsættelsesmetode, da det 

tyder på, at der ingen større bivirkninger eller risici er, når vi allerede tilbyder ambulant 

igangsættelse med Angusta, som har flere kendte bivirkninger (Promedicin.dk). Jf. 

retningslinjen om igangsættelse fra OUH og Svendborg (2020) foregår en ambulant 

igangsættelse således, at kvinden tager hjem efter anlæggelsen af ballonkateteret og 

informeres om kontakt til fødegangen næste dag kl. 7.30 mhp. tid for HSP. Derudover 

skal hun kontakte fødegangen såfremt hun i løbet af aftenen eller natten får veer, 

vandafgang, smerter, blødning, mindre liv, bliver utryg eller hvis kateteret falder ud 

(Faaborg, 2020). Deres eksempel på, hvordan ambulant igangsættelse med ballonkateter 

kunne foregå, mener vi, kunne gøre det nemmere for andre sygehuse at implementere 

denne strukturændring.  

 

På den ene side, vil implementeringen af ballonkateter som primær igangsættelse, føre 

til mere vished om, hvornår de igangsatte kvinder kommer ind på fødegangen, i 

modsætning til kvinder igangsat med Angusta, som kan ankomme når som 

helst.  Jordemødrene vil derfor nemmere kunne planlægge, hvornår det er bedst for 

kvinderne at komme ind, så der er hænder til at tage sig af dem. På den anden side, kan 

der være dage, hvor der er mange akutte fødende, hvilket vil føre til at det planlagte vil 

blive udskudt, som vil gå ud over kvinderne igangsat med ballonkateter.  

 

En problematik ved implementeringen i Danmark er, at vi seponerer ballonkateteret 

efter 12-18 timer, hvor det i RCT-studiet: “Induction of labour at term with oral 

misoprostol versus a Foley catheter (PROBAAT-II): a multicentre randomised 

controlled non-inferiority trial” (ten Eikelder, et al., 2016), blev seponeret langt senere, 

dog med kliniske undersøgelser undervejs for at sikre korrekt anlæggelse. Misoprostol 

var, ifølge studiet, mere effektivt indenfor 24 timer, men efter omkring de 36 timer, var 

ballonkateteret mere effektivt (Ibid).  Da vi seponerer ballonkateteret tidligere i 

Danmark, er det ikke sikkert man ville opnå samme effektivitet med ballonkateteret som 

i studiet. Dermed skulle guidelinen og retningslinjerne ændres, for at muliggøre senere 

seponering af ballonkateter, hvilket også kan have betydning for strukturen og 

planlægningen på fødegangen. Det kunne også være, at man kunne opnå en bedre effekt 
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med ballonkateteret og at den præsterede bedre end Angusta ved de 24 timer, idet vi 

seponerer tidligere, hvorfor det kunne være interessant at undersøge i dansk kontekst.  

 

Det svenske observationsstudie “Efficacy and safety of oral misoprostol versus 

transvaginal balloon catheter for labor induction: An observational study within the 

SWEdish Postterm Induction Study” (SWEPIS) (Alkmark, et al, 2021), har også 

undersøgt effektiviteten og sikkerheden ved ballonkateter, sammenlignet med oral 

misoprostol ved igangsættelse, med overbåren graviditet som indikation. I dette studie 

seponerer de ballonkateteret efter senest 24 timer. De konkluderer, at der var en 

statistisk signifikant større andel af kvinder igangsat med ballonkateter, der havde født 

inden for 24 timer. Dette kan understøtte vores formodning om, at en tidligere 

seponering af ballonkateter, kan betyde øget effektivitet. Derudover kan dette også 

underbygge muligheden for implementeringen i Danmark.  

 

En implementering af ballonkateter som primær igangsættelse kræver ud over det 

praktiske, at de aktører der udfører arbejdet mener, at implementeringen er relevant. 

Ifølge Leavitt, kan vi her risikere, at møde modstand fra organisationens aktører dvs. 

jordemødre og obstetrikere. Hvis aktørerne ikke mener, at implementeringen er 

relevant, vil de modarbejde, at denne bliver en integreret del af fødegangens kultur. 

Modstanden ville gøre, at den eksisterende fødegangskultur vil blive bibeholdt og 

udgangspunktet ville forblive det samme; at ballonkateter som igangsættelsesmetode 

ikke vil blive anvendt som primært valg.  

For at implementeringen i en organisation skal være succesfuld kræver det, at aktørerne 

er åbne for ændringerne, da deres kliniske ekspertise, i dette tilfælde, er vigtig. 

Derudover kan der argumenteres for, at de ved at indføre ballonkateter som primær 

igangsættelsesmetode, arbejder evidensbaseret og derved bedre kan anvende deres 

kliniske skøn og de gravides præferencer kan komme i spil.  

10.0 Kritisk refleksion over projektets metode 

I dette afsnit vil der fremgå en kritisk refleksion over projektets valgte metode samt dets 

styrker og svagheder.  
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Vores projekt har en problemformulering med en naturvidenskabelig tilgang, hvorfor vi 

valgte at inddrage kvantitative studier samt at problemformuleringen skulle tage afsæt i 

positivismen og Poppers falsifikationsteori. Vi ser en styrke i, at vores projekt har en 

udelukkende kvantitativ tilgang, da det har givet os mulighed for at få en generel 

forståelse af og viden omkring igangsættelse med ballonkateter, ud fra et 

naturvidenskabeligt perspektiv. Dette bidrager til at emnet og problemformuleringen er 

mere praksisnær og giver et billede af, hvad der kan være klinisk muligt at 

implementere. Derudover fandt vi, at for at kunne gå i dybden gennem en kvalitativ 

tilgang var vi nødt til at have en bredere baggrundsviden og forståelse, som vi har 

opnået gennem den kvantitative tilgang.  

 

Vi valgte i projektets strukturerede litteratursøgning, at tage udgangspunkt i PICO-

modellen, hvor vi brugte emneord og MeSH termer, for at finde relevant empiri. 

Grundet den strukturerede og begrænsede søgning, kan vi have overset litteratur, som 

kunne have været relevant for vores problemformulering. Dertil skal det nævnes, at vi 

kun søgte i 2 databaser og kunne have søgt i flere for at udvide vores søgefelt, samt skal 

vores sproglige begrænsninger nævnes, da vi kun søgte på dansk, engelsk, svensk og 

norsk, hvilket også kan have ført til, at vi har overset relevant litteratur. Derudover 

valgte vi kun at inddrage RCT studier eller reviews som har høj placering på 

evidenshierakiet. Vi mener, at risikoen for at have overset relevant litteratur er lav, 

grundet få studier på emnet samt at vores fokuserede søgning alligevel har været bred 

nok til at inkludere relevante studier. Undervejs i skriveprocessen blev vi bekendte med 

et svensk observationsstudie fra d. 25 marts 2021 (Alkmark, et al, 2021), der undersøgte 

det samme som vores hovedempiri, dog kun med overbåren graviditet som indikation 

for igangsættelse. Derudover havde studiedesignet lavere placering på 

evidenshierarkiet, hvorfor vi fravalgte det til fordel for RCT-studiet. Vi valgte i stedet, 

at inkludere det som en del af diskussionen for at underbygge argumentationerne heri.  

 

Til problemformuleringens anden del anvendte vi organisationsteori med udgangspunkt 

i Leavitt-Ry modellen, men vi anerkender, at denne del kunne belyses bredere end blot 

med denne model. Der findes flere faktorer og organisationsteorier, der kan påvirke 

implementering end den belyst i vores projekt. Derudover nævner Ry Nielsen og Ry i 
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deres artikel, at man helst skal have kendskab og forståelse for andre 

organisationsteorier for fuldt ud at kunne forstå og anvende Leavitt-Ry modellen og 

dens referenceramme (Ry Nielsen og Ry, 2002).   

 

En problematik vi har været opmærksomme på i vores projekt er, at vi har generaliseret 

og diskuteret ud fra studier på et område, hvor der generelt er meget få studier. Vores 

inddragelse af metaanalysen omkring ambulant igangsættelse med ballonkateter, som vi 

har vurderet til over middel validitet, indeholder studier med lav evidens, men trods 

dette har vi alligevel valgt at anvende denne, da der ikke findes andet eller bedre.  

11.0 Konklusion  

Dette projekt søgte at undersøge, hvilken evidens der var for, at ballonkateter kunne 

tilbydes som primær igangsættelsesmetode sammenlignet med oral misoprostol og 

hvordan dette kunne implementeres i allerede eksisterende tilbud.  

 

Gennem en struktureret søgestrategi, med udgangspunkt i PICO-modellen, erfarede vi 

at der ikke fandtes mange studier, der sammenlignede effekten af ballonkateter med 

misoprostol. Vi erfarede gennem vores analyse af vores udvalgte studier, ten Eikelder, 

et al. (2016) og McDonagh, et al. (2021), at den evidens, der var på emnet er sparsom, 

men vurderede, at de kunne hjælpe til at besvare vores problemformulering.  

 

Gennem en metodekritisk analyse af ten Eikelder, et al. (2016) vurderede vi, at studiet 

havde høj intern og ekstern validitet, samt at resultaterne kunne anvendes til besvarelse 

af første del af vores problemformulering. Studiets resultater viste, at der overordnet 

ikke var nogen signifikant forskel på de kvinder igangsat med misoprostol, 

sammenlignet med kvinderne igangsat med ballonkateter, hverken på frekvensen af 

sectio eller risici for føtale eller maternelle komplikationer   

Ud fra studiets resultater, kan vi konkludere, at der er evidens for at kunne tilbyde 

ballonkateter som primær igangsættelse, ligestillet med oral misoprostol. Inddrager vi 

DSOGs guideline om igangsættelse fra 2014, som har vurderet ud fra tidligere studier, 

at der er evidens for, at ballonkateter kan anvendes som primær igangsættelse, bekræfter 

dette yderligere vores konklusion.   
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Til besvarelse af anden del af vores problemformulering anvendte vi reviewet 

“Outpatient Cervical Ripening - A Systematic Review and Meta-analysis” af 

McDonagh, et al, 2021. Vi vurderede studiet til at have middel/over middel intern og 

ekstern validitet. Resultaterne fra studiet viste, at der ingen signifikant forskel var på 

incidensen af sectio og på føtale og maternelle risici, når man sammenligner ambulant 

og indlagt igangsættelse med ballonkateter. Reviewets resultater, er baseret på studier, 

hvor evidensen er af lav karakter, hvorfor det er med forbehold, at vi konkluderer, at der 

er evidens for at kunne tilbyde ambulant igangsættelse med ballonkateter til kvinder 

med ukomplicerede graviditeter. Der mangler mere forskning på området, før at vi 

endegyldigt kan konkludere, at igangsættelse med ballonkateter kan tilbydes ambulant.  

 

Til yderligere besvarelse af anden del af problemformuleringen, ift hvordan 

igangsættelse med ballonkateter kan implementeres i allerede eksisterende tilbud, 

anvendte vi organisationsteori med udgangspunkt i Leavitt-Ry-modellen.  

Med afsæt i diskussionen fandt vi, at implementering i praksis påvirker mange 

forskellige aspekter og kræver grundig planlægning. Gennem analysen og diskussionen 

af Leavitt-Ry-modellen har projektet givet et indblik i, hvor en forandring i praksis 

kunne foregå f.eks. i organisationsstrukturen eller gennem fødegangens kultur. 

Derudover har det givet et indblik i, hvilke barrierer der kan opstå, når man skal 

implementere nye tiltag og hvordan man generelt kan anskue forandringen i praksis.  

I diskussionen om implementering af ballonkateter som primær igangsættelse i allerede 

eksisterende tilbud, fandt vi, at retningslinjen fra OUH og Svendborg havde beskrevet, 

hvordan en ambulant igangsættelse med ballonkateter kan indgå som en del af 

fødeafdelingens arbejdsgang. Ud fra dette kan vi konkludere, at det er muligt at 

implementere ballonkateter som ambulant igangsættelsesmetode, såfremt det ønskes.  

 

Med udgangspunkt i vores besvarelse af problemformulering kan vi konkludere, at de 

foreliggende retningslinjer samt den eksisterende guideline omkring igangsættelse bør 

opdateres, så den inkluderer og vurderer den nyeste evidens på området. Således kan 

jordemødrene og obstetrikerne på fødeafdelingerne arbejde evidensbaseret i deres 
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behandling og sammen med deres kliniske ekspertise og de gravides ønsker og behov, 

give kvinderne den bedst mulige behandling.  

 

Samlet set kan vi med vores projekt konkludere, at der er evidens for, at ballonkateter 

kan anvendes som primær igangsættelsesmetode, ligestillet med angusta og at 

ballonkateter kan, med forbehold for manglende forskning på området, tilbydes som 

ambulant igangsættelse.  

12.0 Perspektivering 

Der findes mange nuancerede perspektiver på igangsættelse med ballonkateter og der 

var mange forskellige måder, som vi kunne gribe projektet an på. Vi kunne have 

inddraget studier med det formål at undersøge kvindernes holdninger og oplevelser om 

igangsættelse med ballonkateter, sammenlignet med oral misoprostol. I studiet 

“Women’s experiences with and Preference for Induction of Labor with Oral 

Misoprostol or Foley Catheter at Term” (ten Eikelder, et al., 2016), undersøger 

forskerne fra RCT-studiet i projektet, kvindernes oplevelse af at blive sat i gang, både 

ift. jordemoderens deltagelse, ubehag og generel holdning til, hvorvidt de ville 

igangsættes på samme måde igen, hvilket havde været en interessant vinkel 

sammenholdt med RCT’en.  

Yderligere indeholder det svenske observationsstudie, som er inkluderet i 

diskussionen, kvindernes oplevelser af at blive sat i gang med enten oral misoprostol 

eller ballonkateter, hvilket kunne give et indblik i kvindernes perspektiv og muligvis 

give en anden vinkel på implementeringen i praksis.  

  

Ligeledes tænkte vi, at det kunne have været relevant at inddrage jordemødrenes 

perspektiv på igangsættelse med ballonkateter f.eks. gennem interviews med danske 

jordemødre på nogle af de fødegange, som er en del af projektet. Det ville have givet en 

anden vinkel på implementeringen i allerede eksisterende tilbud ud fra aktørernes 

perspektiv og på den måde kunne vi have belyst jordemødrenes holdninger fra de 

regioner og fødegange, hvor retningslinjerne er forskellige. 

Med projektets diskussion af en eventuel implementering i praksis kunne det have været 

relevant at belyse det økonomiske perspektiv.  Ifølge DSOG (2014) er Angusta vurderet 
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dyrere end ballonkateteret, hvorfor det ville være interessant at undersøge, hvilken 

økonomisk betydning det vil have på sigt, såfremt det blev implementeret. Hvis det er 

en jordemoder som varetager anlæggelsen samt at kvinden har mulighed for ambulant 

igangsættelse ligesom ved Angusta, kan man måske formode, at ballonkateteret er 

billigere. 

  

Vi mener, at projektet kan være relevant at inddrage i en faglig dialog blandt 

jordemødre og obstetrikere om igangsættelsesmetoder, på de forskellige fødeafdelinger 

i Danmark. Ligeledes kan det være med til at skabe opmærksomhed på den problematik, 

projektet fandt, om den manglende opdatering af retningslinjerne og guideline ift. nyere 

evidens. Derudover finder vi projektet relevant til at udfordre den nuværende praksis og 

sætte fokus på muligheden for implementeringen af en anden primær 

igangsættelsesmetode på fødeafdelingerne.
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Bilag 1 PICO modellen 

 
Bilag 2 Søgeprotokol 

  

Studie nr. Navn Hold Dato 

3017279 Sofie Holst Olsen  JM18V  7/6/21 

3017231 Emma Lykke Madsen  JM18V  7/6/21 
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Jordemoderfaglig problemstilling: 

 I Danmark er antallet af igangsættelser mere end fordoblet i perioden 2000-2018, fra 

hhv 7.107 igangsættelser årligt, svarende til 11,5% af alle fødsler til 14.710, svarende 

til 24% af alle fødsler (Sundhedsdatastyrelsen, 2018). Dette betyder, at næsten hver 

fjerde fødsel i Danmark bliver sat i gang nu. Den mest forekommende årsag til 

igangsættelse er overbåren graviditet, for at forebygge, at kvinden går 14 dage over 

tid, hvilket i 2018 svarende til 41% af alle igangsættelser (Ibid). 

Vi har i løbet af vores praktik erfaret, at igangsættelse med det medicinske præparat 

Angusta, anvendes udelukkende som primær igangsættelsesmetode, medmindre det 

er kontraindiceret. Der er i år kommet øget fokus på Angusta og dets bivirkninger, 

samt indberetningen af disse, hvilket har vendt vores blik mod alternativer til den 

nuværende primære igangsættelsesmetode. Ifølge DSOG’s guideline (2014) kan 

Angusta sammenlignes med ballonkateter i effektivitet og sikkerhed, men da det ikke 

kommer til udtryk i praksis, ønsker vi at undersøge om der findes nyere evidens på 

området, der kan undersøtte ballonkateteret som ligestillet valg til primær 

igangsættelse og hvordan dette kan implementeres i allerede eksisterende tilbud.  

  

Problemformulering: 

Hvilken evidens er der for, at ballonkateter kan tilbydes som primær 

igangsættelsesmetode sammenlignet med oral misoprostol og hvordan kan dette 

implementeres i allerede eksisterende tilbud? 

  

  

Søgeord og inddeling i blokke: 

Problemformuleringen inddeles i blokke på baggrund af de centrale nøgleord, der er i 

problemformuleringen. Antallet af blokke varierer alt efter, hvad det er man ønsker svar 

på. Hvis man på baggrund af sin litteratursøgning ønsker svar på mere end ét spørgsmål, 

bør man opstille det tilsvarende antal bloksøgninger. Fx hvis ens problemformulering 

består af to forskellige spørgsmål der begge skal belyses ved hjælp af to forskellige 

videnskabelige artikler, da bør der også opstilles to separate skemaer, da søgningen 

ellers ikke kan udføres systematisk. Lokaliser de danske og engelske synonymer til de 

enkelte søgeord og noter også disse i søgeprotokollen. Overvej eventuelt trunkering og 

maskering. 

 

Primært studie  

  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4  

Søgeord 

  

  

  

Gravide,  

Gravide kvinder, 

Ballonkatete

r 

Angusta,  

Oral misoprostol,   

Cervikal 

modning 

 
Igangsættelse 
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Danske 

synonymer, 

overtermer 

og 

undertermer 

såfremt der 

søges i 

danske 

databaser 

  

  

Der søges ikke i 

danske databaser  

Der søges 

ikke i danske 

databaser  

Der søges ikke i 

danske databaser 

Der søges ikke 

i danske 

databaser 

Engelske 

synonymer, 

overtermer 

og 

undertermer 

såfremt der 

søges i 

internationa

le databaser 

Overvej 

også evt. 

latinske 

udtræk 

Pregnancy*, 

Pregnant 

women*  

Foley 

Catheter* 

Balloon 

catheterizati

on foley,   

Oral misoprostol,  Cervical 

ripening,  

 
Induced 

labour, 

Induced labor, 

Inducing 

labor, 

Inducing 

labour,  

Kontrollere

de emneord 

(Fx MeSH 

termer, 

Cinahl 

Headings 

o.l.) 

  

  

MeSH termer: 

"pregnancy"[Me

SH Terms],  

"pregnant 

women"[MeSH 

Terms]  

 
Cinahl headings: 

(MH 

"Pregnancy+") 

 
(MH "Expectant 

Mothers")   

MeSH 

termer: 

Ingen MeSh 

termer 

 
 

Cinahl 

headings: 

(MH 

"Balloon 

Dilatation+") 

MeSH termer: 

"misoprostol"[Me

SH Terms]  

 
 

Cinahl headings: 

(MH 

"Misoprostol") 

MeSH termer: 

"cervical 

ripening"[MeS

H Terms] 

"labor, 

induced"[MeS

H Terms] 

 
Cinahl 

headings: 

(MH "Cervix 

Dilatation and 

Effacement") 

(MH "Labor, 

Induced+") 

                                                               

Informationskilder:  

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 

(databaser, søgemaskine, internet-hjemmesider m.v.) 
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Pubmed 

Pubmed er en international sundhedsfaglig og medicinsk database, der 

indeholder både kvalitative samt kvantitative artikler, hvorfor vi valgte at 

søge i denne.  

Cinahl Cinahl er en engelsksproget database, der henvender sig til 

sundhedsprofessionelle, studerende og forskere inden for 

sundhedsområdet.  

 
Søgninger: 

Gennemfør de relevante søgninger i de forskellige databaser, på baggrund af de søgeord 

I tidligere har identificeret og ved hjælp af de boolske operatorer OR og AND. Tilføj 

gerne flere skemaer ved behov. 

  

 

Database: 

Pubmed 

Dato: 

31/3 

Antal 

hits: 210 

Herefter 

ekskluder

es studier 

>10 år 

gamle.  

Der 

inkluderes 

kun 

studier på 

dansk, 

engelsk, 

svensk og 

norsk.  

Der søges 

efter RCT 

eller 

metaanaly

ser for 

bedste 

evidens.  

= 56 Hits. 

Antal 

relevante 

hits: 8.   

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

("pregnancy"[M

eSH Terms] OR 

"pregnancy"[All 

Fields] OR 

"pregnancies"[A

ll Fields] OR 

"pregnancy 

s"[All Fields])  

 ("foley"[All 

Fields] OR "foley 

s"[All Fields] OR 

"foleys"[All 

Fields]) AND 

"catheter*"[All 

Fields] AND 

("balloon"[All 

Fields] OR 

"balloon s"[All 

Fields] OR 

"balloons"[All 

Fields]) AND 

("urinary 

catheterization"[M

eSH Terms] OR 

("urinary"[All 

Fields] AND 

"catheterization"[

All Fields]) OR 

"urinary 

catheterization"[A

ll Fields] OR 

("catheterization"[

All Fields] AND 

"foley"[All 

Fields]) OR 

"catheterization 

foley"[All Fields]) 

("mouth"[MeSH 

Terms] OR 

"mouth"[All 

Fields] OR 

"oral"[All 

Fields]) AND 

("misoprostol"[M

eSH Terms] OR 

"misoprostol"[All 

Fields] OR 

"misoprostol 

s"[All Fields]) 

  

  

  

((("cervical 

ripening"[Me

SH Terms] 

OR 

("cervical"[A

ll Fields] 

AND 

"ripening"[A

ll Fields]) 

OR "cervical 

ripening"[All 

Fields]) 

AND 

("induced 

labour"[All 

Fields] OR 

"labor, 

induced"[Me

SH Terms] 

OR 

("labor"[All 

Fields] AND 

"induced"[Al

l Fields]) OR 

"induced 

labor"[All 

Fields] OR 

("induced"[A

ll Fields] 

AND 
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"labor"[All 

Fields])) 

AND 

("induced 

labour"[All 

Fields] OR 

"labor, 

induced"[Me

SH Terms] 

OR 

("labor"[All 

Fields] AND 

"induced"[Al

l Fields]) OR 

"induced 

labor"[All 

Fields] OR 

("induced"[A

ll Fields]  

         

    OR                     OR                   OR 

 

Database: 

Cinahl  

Dato: 31/3 

Antal hits: 

1000 

Ekskludere 

ikke danske, 

engelsk, 

norske og 

svenske 

studier.  

Ekskludere 

studier >10 

år gamle  

= 98 hits  

Antal 

relevante 

hits: 2  

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

(MH "Expectant 

Mothers") AND 

(MH 

"Pregnancy+") 

AND pregnancy 

AND pregnant 

women  

 (MH 

"Balloon 

Dilatation+") 

AND 

foley catheter 

AND balloon 

catheter AND 

balloon 

dilatation  

(MH 

"Misoprostol") 

AND  

misoprostol 

AND 

misoprostol 

induction AND 

oral 

misoprostol  

  

  

  

(MH "Cervix 

Dilatation and 

Effacement")  

(MH "Labor, 

Induced+") AND 

cervical ripening 

AND induced 

labor AND 

induced labour 

AND labor 

induction AND 

labour induction 

AND induction 

of labour AND 

induction of 

labor  

     OR 

     OR   OR 

 

Sekundære studie søgning 
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  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4  

Søgeord 

  

  

  

Gravide,  

Gravide kvinder, 

Ambulant 

igangsættelse  

Ballonkatete

r  

Cervikal 

modning 

Danske 

synonymer, 

overtermer 

og 

undertermer 

såfremt der 

søges i 

danske 

databaser 

  

  

Der søges ikke i 

danske databaser  

Der søges ikke i 

danske databaser  

Der søges 

ikke i danske 

databaser 

Der søges ikke 

i danske 

databaser 

Engelske 

synonymer, 

overtermer 

og 

undertermer 

såfremt der 

søges i 

international

e databaser 

Overvej 

også evt. 

latinske 

udtræk 

Pregnancy*, 

Pregnant 

women*  

Outpatient* 

Ambulatory 

patient* 

Induced labour, 

Induced labor, 

Inducing labor, 

Inducing labour,  

Foley 

Catheter* 

Balloon 

catheterizati

on foley, 

Cervical 

ripening,   

Kontrollere

de emneord 

(Fx MeSH 

termer, 

Cinahl 

Headings 

o.l.) 

  

  

MeSH termer: 

"pregnancy"[MeS

H Terms],  

"pregnant 

women"[MeSH 

Terms]   

MeSH termer:  

"labor, 

induced"[MeSH 

Terms], 

"outpatients"[Me

SH Terms],  

"Ambulatory 

Care"[Mesh] 

MeSH 

termer: 

Ingen MeSh 

termer 

  

MeSH termer: 

"cervical 

ripening"[MeS

H Terms] 

  

 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
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Database

: Pubmed 

Dato: 

12/4 

Antal 

hits: 8 

Herefter 

ekskluder

es studier 

>10 år 

gamle.  

Der 

inkludere

s kun 

studier på 

dansk, 

engelsk, 

svensk og 

norsk.  

Der søges 

efter RCT 

eller 

metaanal

yser for 

bedste 

evidens.  

= 4 Hits. 

Antal 

relevante 

hits: 2  

("pregnancy"[

MeSH Terms] 

OR 

"pregnancy"[Al

l Fields] OR 

"pregnancies"[

All Fields] OR 

"pregnancy 

s"[All Fields])  

("labor, 

induced"[MeSH 

Terms]"outpatients"[

MeSH 

Terms]"Ambulatory 

Care"[Mesh]) AND 

(Outpatient 

Ambulatory patient 

Induced labour 

Induced labor 

Inducing labor 

Inducing labour) 

("foley"[All 

Fields] OR 

"foley s"[All 

Fields] OR 

"foleys"[All 

Fields]) AND 

"catheter*"[All 

Fields] AND 

("balloon"[All 

Fields] OR 

"balloon s"[All 

Fields] OR 

"balloons"[All 

Fields]) AND 

("urinary 

catheterization"[

MeSH Terms] 

OR 

("urinary"[All 

Fields] AND 

"catheterization"[

All Fields]) OR 

"urinary 

catheterization"[

All Fields] OR 

("catheterization"

[All Fields] AND 

"foley"[All 

Fields]) OR 

"catheterization 

foley"[All 

Fields]) 

  

  

  

(Cervical 

ripening) 

AND 

("cervical 

ripening"[M

eSH 

Terms]) 

 
Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen: 

Inklusion / eksklusion Begrundelse 
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Publikationsår / tidsperiode: 

Hvilken tidsperiode søges I – fx 10 år? Det 

skal begrundes hvorfor I har valgt denne 

søgeperiode – fx at I ønsker den nyeste 

litteratur indenfor området samt at 

grundlitteraturen på uddannelsen er 

publiceret i hhv. Mayes (2017) og Williams 

(2014). 

Udviklingen i igangsættelses metoder 

og præparaterne heromkring er 

konstant og ændres hurtigt, hvorfor vi 

ønskede at studierne er forholdsvis 

nye og relevante. Vores valgte grænse 

var derfor <10 år (2011-2021).  

Sprog: 

I bør kun vælge artikler, som er skrevet på et 

sprog, som I kan læse og forstå – fx engelsk, 

dansk, norsk og svensk. 

De sprog vi kan læse og forstå:  

Dansk, engelsk, norsk og svensk, 

inkluderes derfor. 

Studiedesign: 

Hvilket studiedesign ønsker I at medtage i 

projektet (kvalitativ, kvantitativ eller mixes 

methods). 

Vi ønsker kun at inkludere 

kvantitative studiedesigns.  

Geografi: 

Verden: Hvis det er et område/emne, der er 

skrevet relativt lidt om, og I derfor vælger at 

søge bredt (OBS om der er valgt de rigtige 

eller tilstrækkeligt med søgeord). 

Europa: Sammenligneligheden såvel i 

befolkningen og sygehusvæsnet er rimelige i 

forhold til DK (dog OBS de østeuropæiske 

lande). 

Skandinavien: Som oftest det tætteste vi 

kommer på sammenlignelige forhold (OBS 

emnet for projektet). 

Vi ønsker at inkludere studier fra 

lande der er sammenlignelige med det 

danske sygehusvæsen. F.eks. 

Skandinavien, England, Holland 

m.m.   

Andre specifikke afgrænsninger: 

Fx om I ønsker et kvalitativt interviewstudie 

eller et kvalitativt observationsstudie, om I 

søger et bestemt menneske- eller 

samfundssyn eller har en anden relevant 

afgrænsning for projektet. 

Vi har fokus på at finde RCT studier 

eller metaanalyser grundet deres høje 

placering i evidenshierarkiet.   
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 1)  Formål 

  1.1)  Anvendelsesområde 

 2)  Fremgangsmåde 

  2.1)  Definitioner 

  2.2)  Beslutning om igangsættelse, indlagt/ambulant  

  2.3)  Valg af igangsættelsesmetode 

   2.3.1)  Angusta (Misoprostol - prostaglandin E1 analog)  

    2.3.1.1)  Igangsættelse under indlæggelse  

    2.3.1.2)  Ambulant igangsættelse med Angusta  

   2.3.2)  Ballonkateter 

   2.3.3)  Hindesprængning (HSP)  

   2.3.4)  Oxytocinstimulation – Syntocinon 

  2.4)  CTG 

  2.5)  Hyperstimulation 

  2.6)  Information 

 3)  Dokumentation  

  3.1)  Udarbejdet af 

 4)  Referencer og litteratur 

 5)  Evidensbasering 

 6)  Ændringslog 

  
1) Formål 

At beskrive fremgangsmåde i forbindelse med igangsættelse af fødsel. 

At ensarte forløb for de gravide, hvor det findes indiceret at igangsætte fødslen. 

/?BookID=0&HGruppeID=15
/?BookID=490
/?BookID=490&AfsnitID=33694
/?BookID=490&AfsnitID=33671
/?BookID=490&AfsnitID=33671
/?BookID=490&AfsnitID=33756
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Vedr. igangsættelse på indikation primær vandafgang og umodne cervikale forhold 

henvises til instruks for PROM. 

 
  
1.1) Anvendelsesområde 

Gravide tilknyttet de obstetriske afsnit ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, 

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. 

Personale tilknyttet samme obstetriske afsnit. 

 
  
2) Fremgangsmåde 

  

 
  
2.1) Definitioner 

Partus provokatus (PP): Igangsættelse af fødsel 

  

Partus provokatus medicamentalis (PPmed): Igangsættelse af fødsel ved hjælp af 

medicinske præparater (prostaglandin eller oxytocin) 

  

Bishop score > 6: Modne cervikale forhold 

Bishop score < 6: Umodne cervikale forhold 

 
  
2.2) Beslutning om igangsættelse, indlagt/ambulant 

Procedure ved beslutning om igangsættelse 

• Igangsættelse sker efter ordination fra obstetrisk speciallæge. 
• Igangsættelser drøftes og besluttes på konference, med mindre det er givet ud 

fra anden instruks, hvornår der skal foretages igangsættelse. 
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• Jordemødre har generel bemyndigelse til at ordinere igangsættelse til gravide i 
henhold til instruks om graviditet efter termin og instruks om PROM. 

• Vedr. procedure for visitation til igangsættelse henvises til instruks om 
visitation til elektivt sectio eller igangsættelse 

  

Information og samtykke forud for igangsættelse 

• Personalet, som beslutter hhv. varetager igangsættelsen, har pligt til at 
informere kvinden mundtligt og skriftligt i henhold til afsnit 2.6. 

• Informationen gives i forbindelse med beslutning/information om 
igangsættelse og når kvinden møder til igangsættelse. 

• Den mundtlige information følges op af skriftlig information, der udleveres eller 
der henvises til afdelingens hjemmeside. Patientinformation er vedhæftet ved 
indkaldelse via e-Boks. 

• Samtykke indhentes forud for behandlingen. 

  

Forløb - under indlæggelse eller "ambulant" 

Patientforløb i forbindelse med igangsættelse organiseres på en af følgende måder 

(eller en kombination) afhængigt af den konkrete situation: 

• Igangsættelse under indlæggelse 
• Ambulant igangsættelse med selvadministration af medicinen i hjemmet.  

  

Ambulant igangsættelse 

• Igangsættelse kan foregå ambulant hos kvinder med lav risiko for 
komplikationer. 

• Ambulant igangsættelse forudsætter, at kvinden er i stand til at modtage og 
forstå grundig mundtlig og skriftlig information. 

• Under ambulante igangsættelsesforløb vurderes det ved hver ny kontakt, om 
forløbet kan fortsætte ambulant. 

  

Igangsættelse under indlæggelse 

Følgende anbefales som udgangspunkt ikke ambulant igangsættelse: 

• IUGR (> -22 %) OG oligohydramnios ELLER flowforandringer 
• Svær IUGR (> 35 %) 
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• Moderat og svær hypertension (BT > 150/100) med eller uden proteinuri) 
• Svær præeklampsi (uanset BT) 
• Sectio antea 
• Polyhydramnios 
• PPROM < ga 34+0 
• Dichorisk gemelligraviditet, som ikke er helt ukompliceret 
• Monochorisk gemelligraviditet (Alle) 
• Tilstande hvor maternelle eller føtale forhold indikerer tæt opfølgning og/eller 

kontrol under igangsættelsen. 

  
2.3) Valg af igangsættelsesmetode 

Igangsættelsesmetode vælges ud fra cervikal modenhedsgrad, evt. tidligere operation i 

uterus og kvindens ønske. 

  

Modenhedsgraden af de cervikale forhold afgøres på baggrund af en samlet vurdering 

vha. Bishop score. I vurderingen indgår: Collums længde, konsistens og position, 

dilatation af orificium og ledende fosterdels stand. Alle parametre skal journalføres. 

  

  

Bishop Score: 

  

Point 0 1 2 3 

Ledende fosterdel Bækkenindgang Over spinae Ved spinae Under spinae 

Orificium Lukket 1-2 cm 3-4 cm > 4 cm 

Collums længde 3 cm 2 cm 1 cm Udslettet 

Konsistens Fast Middel Blød   

Position Sakralt Midtstillet Fortil   

  

Ved Bishop score > 6 er cervix moden og sandsynligheden for vaginal fødsel ved 

igangsættelse er lige så høj, som ved spontan fødsel. Igangsættelse kan ofte lade sig 

gøre ved HSP. 

  

Ved Bishop score < 6 er cervix ikke moden og der er forøget risiko for mislykket 

igangsættelse og sectio. Igangsættelse bør ske med Angusta eller ballonkateter. 
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Sectio antea 

Ved igangsættelse af gravide med sectio antea og umodne cervikale forhold anvendes 

ballonkateter. Prostaglandin er kontraindiceret pga. forøget risiko for uterusruptur.  

Gravide med ét tidligere sectio, som umiddelbart er planlagt til vaginal fødsel, men som 

ikke er gået spontant i fødsel til terminen, skal vurderes af obstetrisk speciallæge 

efter gestationsalder 40+0 og senest 41+2 inkl. en tilvæskstscanning ved sonograf, mhp 

om pp.med. fortsat er indiceret ved gestationsalder 41+3. Læge skal i fbm sectio antea 

samtale i GA 20 rekvirere tilvækstscanning og obstetrisk speciallægetid efter termin 

(GA 40+ -41) 

mhp fornyet vurdering af pp.med. 

 
  
2.3.1) Angusta (Misoprostol - prostaglandin E1 analog) 

Tabl. Angusta 25 mikrogram oralt hver 2. time x 8 i henhold til nedenstående. Max. 

døgndosis er 200 mikrogram. Kan anvendes fra ga 34+0. 

  

Kontraindikationer 

Sectio antea eller anden operation i uterus 

Svær nyreinsufficiens 

  

Procedure 

Tabl. Angusta 25 mikrogram administeres oralt hver 2. time indtil regelmæssig 

veaktivitet eller vandafgang. Max. døgndosis er 200 mikrogram, svarende til 8 tabletter. 

  

Af hensyn til kvindens mulighed for hvile, tilstræbes det, at sidste tablet ikke gives 

senere end kl. 23.30. Ved start af igangsættelse efter kl. 10 skal der lægges en individuel 

plan for hvornår behandling kan fortsætte næste morgen/formiddag for ikke at 

overskride 24 timers dosis på max. 200 mikrogram. 
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Angusta tabl. bør ikke indtages samtidig med fedtrige måltider, da det 

kan forsinke absorptionen. Under igangsættelsen anbefales lette, fedtfattige måltider og 

antacida og sødmælk undgås. Den gravide må spise 1/2 time efter tabletindtagelse og op 

til 1/2 time før.  

  

• Der gøres HSP når forholdene tillader det (Bishop score > 6) dog tidligst 2 timer 
efter sidste tabl. Angusta. På specielle indikationer, fx ved behov for 
umiddelbar intern overvågning, kan HSP være indiceret tidligere og foretages 
på ordination fra speciallæge. 

• Ved spontan vandafgang afventes minimum 2 timer før eventuel videre 
stimulation. 

• Igangsættelse kan ofte foregå med ambulant selvadministration af Angusta 
såfremt forholdene er tilstede herfor. 

• Ved IUGR overvej oxytocin-stresstest forud for igangsættelse. 
• Vedr. hyperstimulation se afsnit 2.5. 
• Administration af Angusta tabl. dokumenteres i Cosmic-medicinmodulet med 

fortløbende nummerering – se bilag. 

  
2.3.1.1) Igangsættelse under indlæggelse 
DAG 1 

• Undersøgelser 
• BT, puls og stixes urin 
• Udvendig undersøgelse med fosterskøn 
• Vg. expl. og hindeløsning såfremt der er muligt 
• 20 min CTG forud for igangsættelse. CTG skal være normal, reaktiv. CTG 

skal i øvrigt køres ved veer, vandafgang, blødning eller smerter. 
• Ved ikke normal CTG konfereres med obstetrisk vagthavende. 

 

• Tabl. Angusta 25 mikrogram administreres hver anden time, som angivet 
nedenfor, indtil regelmæssig veaktivitet eller vandafgang. Tidspunkterne er 
vejledende. Den gravide får udleveret tabletterne til selvadministration under 
indlæggelse. 

• Kl.: 08.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. 
• CTG skal køres ved veer, vandafgang, blødning eller smerter. 

 

DAG 2 

• Undersøgelser 
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• BT, puls og stixes urin 
• Udvendig undersøgelse med fosterskøn 
• Vg. expl. og hindeløsning såfremt der er muligt 
• 20 min CTG forud for dagens første tabl. Angusta. CTG skal være 

normal, reaktiv. 
• Ved ikke normal CTG konfereres med obstetrisk vagthavende. 

 

• Tabl. Angusta 25 mikrogram nr. 1-3 administreres hver anden time, som 
angivet nedenfor, indtil regelmæssig veaktivitet eller vandafgang. Den gravide 
får udleveret tabletterne til selvadministration under 
indlæggelse.Tidspunkterne er vejledende.  

• Kl.: 8.30, 10.30, 12.30 (dagens første Angusta gives så tidligt som muligt) 
• CTG skal køres ved veer, vandafgang, blødning eller smerter   

 

• Tabl. Angusta 25 mikrogram nr. 4: 
o Før tabl. 4 gøres kl. 14.30 vg. expl. med henblik på mulighed for HSP. 

Hvis dette ikke er muligt, gives tabl. nr. 4. 
o Obs der skal gå minimium 2 timer fra sidste tabl. Angusta til HSP. 

 

• Tabl. Angusta 25 mikrogram nr. 5-6: 

o Kl.: 16.30, 18.30 

 

• Ballonkateter 
o Kl. 20.30 Der anlægges ballonkateter (se afsnit 2.3.2) minimum 2 timer 

efter sidste dosis Angusta. 
o Dag 1 kan evt gentages hos 1. gangs fødende og/eller meget umodne 

forhold og afhængig af indikation for igangsættelse (dvs afvente med 

ballon).  

Dette er en lægelig vurdering. 

o Der lægges dog ALTID ballonkateter på 2. dagen om aftenen ved 

igangsættelse på indikation "graviditet efter termin". 

 
DAG 3 
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• 12-18 timer efter anlæggelsen af ballonkateter eller ved vandafgang seponeres 
kateteret og der gøres HSP. 

• Såfremt det ikke er muligt at gøre HSP, da konference med obstetrisk 
speciallæge mhp videre plan 

 
  
2.3.1.2) Ambulant igangsættelse med Angusta 

DAG 1 

Opstart som ved forløb under indlæggelse.  
Administrativt indlægges kvinden på fødeafsnittet. 
Den gravide tager hjem umiddelbart efter 1. tablet og sættes på orlov i indlæggelsesoversigten i Cosmic. 

• Medgives 7 tabl. Angusta á 25 mikrogram til selvadministration i hjemmet (tabl. nr. 2-8) og 
skriftlig vejledning om selvadministration "Vejledning om indtagelse af Angusta-tabletter i 
hjemmet", kan hentes her: Odense og Svendborg 

• Informeres om 
o hvordan medicinen skal tages. 
o at kontakte afdelingen ved veer, vandafgang, blødning, smerter, mindre 

liv eller tvivlsspørgsmål/utryghed. 
o at vi ringer til den gravide omkring kl. 18.30-19.00 for at følge op og 

vurdere behovet for et tjek i afdelingen samme aften. Tiden for 
telefonkontakten noteres på skema til selvadministration af 
Angusta. Oplys at der ringes fra "Hemmeligt nr". OBS! Tjek kvindens tlf. 
nr. i Cosmic. 

• Tiden for telefonkontakt til den gravide bookes ved tidsnotat i kalenderen 
"Akut klinik for gravide 3. sal". I Svendborg bookes på FØD-listen. 

• Ved telefonsamtalen tages udgangspunkt i checklisten doppmedtjek. Hvis alt 
normalt og ingen veer følger den gravide plan for indtagelse af Angusta, som 
tidligere aftalt. Bookes ved tidsnotat til fortsat p.p.med næste morgen.  

• Ved mindre liv, veer, vandafgang, blødning, smerter eller utryghed skal den 
gravide inviteres ind til vurdering og CTG. 

• Telefonsamtalen dokumenteres i Cosmic ved brug af frasen doppmedtjek. 
Indtagelsen af Angusta tabl. dokumenteres i Medicinmodulet - se 
dokumentationsvejledning. 

• Telefonkontakten til den gravide skal prioriteres.  
o I Odense: Ved travlhed i Akut klink for gravide: Opgaven videregives til 

koordinerende jordemoder på fødeafsnittet. 
o I Svendborg: Ved travlhed videregives opgaven til 

koordinerende jordemoder på fødeafsnittet i Odense. 

  

DAG 2 

/D4Doc/formularer/formshow.asp?FormID=994976&bl=1&DokIDFrom=75220
/D4Doc/formularer/formshow.asp?FormID=994978&bl=1&DokIDFrom=75220
/D4Doc/formularer/formshow.asp?FormID=994977&bl=1&DokIDFrom=75220


 75 

• Opstart som dag 1. Dog gives kun 6 tabl. Angusta. 
• Den gravide tager hjem umiddelbart efter 1. tablet. Medgives:  

• 5 tabl. Angusta á 25 mikrogram til selvadministration i hjemmet 
og skriftlig vejledning om selvadministration. 

• Tid til anlæggelse af ballonkateter samme dags aften. 
• Informeres om at kontakte afdelingen ved veer, vandafgang, blødning, 

smerter, mindre liv eller tvivlsspørgsmål/utryghed. 

  

• Ballonkateter 
o Kl. 20.30: Der anlægges ballonkateter (se afsnit 2.3.2) minimum 2 timer 

efter sidste dosis Angusta. 
o Dag 1 kan evt gentages hos 1. gangs fødende og/eller meget umodne 

forhold og afhængig af indikation for igangsættelse  

(dvs afvente med ballon).  

Dette er en lægelig vurdering. 

o Der lægges dog ALTID ballonkateter på 2. dagen om aftenen ved 

igangsættelse på indikation "graviditet efter termin". 

 
DAG 3 

• 12-18 timer efter anlæggelsen af ballonkateter eller ved vandafgang seponeres kateteret og 
der gøres HSP. 

• Såfremt det ikke er muligt at gøre HSP, da konference med obstetrisk speciallæge mhp videre 
plan. 

 
  
2.3.2) Ballonkateter 

Ballonkateter anvendes ved sectio antea, manglende effekt af prostaglandin eller hvis 

prostaglandinbehandling er kontraindiceret. Ballonkateter kan vælges primært, hvis kvinden ikke 

ønsker igangsættelse med Angusta. 

 

Igangsættelse med ballonkateter kan ske ambulant eller under indlæggelse, se afsnit 2.2. 

• Ballonkateter som primær igangsættelsesmetode anlægges som udgangspunkt 
kl. 17.30. 

• Ballonkateter efter Angusta anlægges som udgangspunkt kl. 20-21.30 
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Kontraindikationer: 

Igangværende fødsel 

Vandafgang  

Vaginal infektion eller chorioamnionitis 

Placenta prævia eller dybt sæde af placenta/marginal placenta. 

Foster der ikke ligger i hovedstilling.  

  

Procedure  

Foster i hovedstilling verificeres ved UL forud for aflæggelse af ballonkateter. 

1. 20 min. CTG forud for ballonanlæggelse. 
2. Kvinden lægges i GU-leje. GU-sæt eller selvholdende spekulum 

indsættes. Såfremt det er teknisk vanskeligt at danne sig et overblik, 
indsættes engangsamnioskop uden lyskilde herefter. Brug af 
engangsamnioskop skønnes at lette oplæggelsen.  

3. Gul venflon-prop sættes på kateteret udvendigt (ellers bløder det let ud 
gennem kateteret). 

4. Foley silicone kateter ch. 16 oplægges ved hjælp af tamponstav. 
5. Kateteret indføres gennem cervicalkanalen, hvorefter ballonen med hjælp fra 

assistenten fyldes med maksimalt 40 ml lunt NaCl.  
6. Ballonen trækkes tilbage, så den presser mod orificium internum og samtidig 

forhindrer kateteret i at falde ud. 
7. Kateteret trækkes let tot og tapes til kvindens lår, og hun kan herefter gå frit 

omkring med kateteret. 
8. Efter 12-18 timer eller ved vandafgang seponeres ballonkateteret ved at 

slangen klippes, så vandet tømmes ud. 
9. HSP foretages så snart ballonen falder ud, eller når kateteret seponeres. 
10. Herefter sædvanlig procedure ved igangsættelse. 

  

Ambulant igangsættelse med ballonkateter 

Efter anlæggelse af ballonkateter kan kvinden tage hjem og sove.  

Informeres om : 

• At kontakte fødeafsnittet næste dags morgen kl. 07.30 m.h.p. tid for HSP. 
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• At kontakte fødeafsnittet i løbet af aftenen eller natten hvis kateteret glider ud, 
eller ved veer, vandafgang, blødning, smerter, mindre liv eller 
tvivlsspørgsmål/utryghed. 

  
2.3.3) Hindesprængning (HSP) 

Anvendes ved modne cervikale forhold. 

  

Procedure 

1. 20 min CTG 
2. HSP 
3. FHR lyttes umiddelbart herefter i 1 minut, med mindre der er indikation for 

CTG 
4. Spontane veer afventes 1-3 timer og hvis ikke tilfredsstillende veaktivitet 

startes vestimulation med Syntocinon. 

  
2.3.4) Oxytocinstimulation – Syntocinon 

Syntocinon-drop (S-drop) anvendes ved manglende veer efter HSP. 

S-drop kan også anvendes, når kontraktioner ønskes forud for HSP ved højtstående 

caput. 

 

Oxytocin bør tidligst gives 4 timer efter sidste administration af Angusta. 

  

Procedure 

Jordemødre må ordinere og administrere s-drop som led i igangsættelse under 

forudsætning af: 

• 20 min normal CTG (beskrives og klassificeres). 
• Ingen nytilkomne risikofaktorer siden opstart af igangsættelsen. 

  

I alle andre tilfælde skal s-drop ordineres af vagthavende læge.  
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Opløsning: 10 IE Syntocinon® i 1000 ml. isotonisk NaCl.  

  

Administreres som beskrevet i instruks om Dystoci - manglende fremgang i fødslen 

 
  
2.4) CTG 
Der overvåges med CTG i forbindelse med igangsættelsesproceduren som beskrevet i 
denne instruks. Overvågning med CTG intrapartum sker på vanlig indikation - i henhold 
til instruks for fosterovervågning. Den forudgående igangsættelse er altså ikke i sig selv 
indikation for overvågning med CTG intrapartum. 
  
2.5) Hyperstimulation 

Ved igangsættelse (især med prostaglandin) - er der risiko for hyperstimulation i form 

af mere end 5 veer per 10 minutter, hyperton uterus og/eller påvirket FHR/CTG.  

  

Ved hyperstimulation gives tocolyse: Ventoline 0,1 mg i.v. (kan evt. gentages x 1 ved 

manglende effekt) 

Tocolyse skal konfereres med vagthavende læge. 

 
  
2.6) Information 

Information forud for igangsættelse bør indeholde: 

• Årsag til igangsættelse 
• Forventet forløb af igangsættelsen (herunder metode, overvågning, forventet 

varighed) 
• Mulige bivirkninger ved behandlingen 
• Alternativer til den anbefalede igangsættelsesmetode 
• Alternativer til igangsættelse. 

Der informeres i henhold til patientinformation: Igangsættelse af fødsel 

Der skal informeres om følgende bivirkninger og relevant behandling i givet fald: 

  

Angusta 
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Almindelige ( 1-10%): Diarre, kvalme, opkastning, kuldegysninger 

Meget lille risiko for: Hyperstimulation 

Mindre end 1:10.000: Uterusruptur. 

  

Syntocinon 

Almindelige (1-10 %): Kvalme, hovedpine 

Ukendt frekvens: Hyperstimulation. 

  

Ballonkateter og HSP 

Vedr. bivirkninger ved ballonkateter og HSP henvises til patientinformationen. 

 
  
3) Dokumentation 

• Indikation og plan for igangsættelse dokumenteres i Cosmic, herunder hvem 
der har deltaget i konferencen, hvem der informerer kvinden, hvilken metode 
der primært anvendes til igangsættelse samt hvorvidt det vurderes at 
igangsættelsen kan foregå ambulant eller under indlæggelse. 

• Igangsættelsesforløbet dokumenteres i Cosmic i skabelonen "Fødselsforløb". 
• Administration af medicin dokumenteres i medicinmodulet. Vedr. 

dokumentation af administration af Angusta, se dokumentationsvejledning. 

• Telefonkontakt til den gravide dokumenteres i Cosmic i skabelonen "Hændelse 

uden klinisk kontakt" ved anvendelse af frasen "d_ppmedtjek". 

  
3.1) Udarbejdet af 
Udviklingsjordemoder Kirsten Faaborg 

Overlæge Lise Lotte Torvin Andersen 

Afdelingsjordemoder Tullia Dahlgaard 

Overlæge Carsten Henriques 

 
  
4) Referencer og litteratur 
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DSOG (2014): Igangsættelse af fødsel 

http://www.dsog.dk/sandbjerg/Igangsaetning%20af%20foedsel.pdf 

  

RADS (2016): Behandlingsvejledning vedrørende prostaglandiner til igangsættelse af 

fødsler 

 

  

 
  
5) Evidensbasering 

  

 
  
6) Ændringslog 

Version/dato Ændring 

3, medio 2017 

Instruks tilrettet som følge 

af Sundhedsstyrelsens godkendelse 

af Misoprostol til igangsættelse af fødsler. 

Dinoproston (Minprostin/prostin) tilbydes 

ej længere som middel til igangsættelse. 

Bishop score tilføjet. 

3.2/ 21/9 2018 Ventoline i stedet for Bricanyl afsnit.2.5 

3.3 /nov 2019 Afsnit 2.3.2 Ballonkateter er revideret 

3.4/ januar 2020 
Tilføjelse under beskrivelse af 

ballonkateteranlæggelse 

 4/marts 2020 

Igangsættelsesforløb med Angusta afkortes 

med 1 dag, således at ballonkateter 

anlægges på 2. i stedet for på 3. dagen (i 

visse tilfælde afventes dog med ballon til 3. 

dagen).  

Der skal minimum gå 2 timer mellem 

indgift af Angusta og HSP/Ballonkateter 

(tidligere minimum 4 timer) 

 4.1/marts 2020 Rettet fejl 

 4.2/august 2020 
Ændret beskrivelse ved ballonkateter - 

amnioskop ej førstevalg.  

 4.4/ December 2020 
Sectio antea x 1: Læge skal i fbm sectio 

antea samtale i GA 20 rekvirere 

http://www.dsog.dk/sandbjerg/Igangsaetning%20af%20foedsel.pdf
http://www.rads.dk/media/3409/foedsler-beh-juni-2016.pdf
http://www.rads.dk/media/3409/foedsler-beh-juni-2016.pdf
http://www.rads.dk/media/3409/foedsler-beh-juni-2016.pdf
http://www.rads.dk/media/3409/foedsler-beh-juni-2016.pdf
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tilvækstscanning og obstetrisk 

speciallægetid efter termin (GA 40+ -41) 

mhp fornyet vurdering af pp.med./Christina 

Vinter 

 
 
  

 
Bilag: Dokumentation af administration af Angusta (pdf) 
Bilag: Vejledning om indtagelse af Angusta-tabletter i hjemmet - Odense (pdf) 
Bilag: Vejledning om indtagelse af Angusta-tabletter i hjemmet - Svendborg (pdf) 
Dystoci - manglende fremgang i fødslen 
Fosterovervågning 
Graviditet efter termin 
Igangsættelse af fødsel - Partus provokatus 
Indberetning af bivirkning til lægemidler 
Oxytocin stress-test 
PROM 
Visitation til elektivt sectio eller igangsættelse 

 
Bilag: 
Dokumentation af administration af Angusta 
Vejledning om indtagelse af Angusta-tabletter i hjemmet - Odense 
Vejledning om indtagelse af Angusta-tabletter i hjemmet - Svendborg 
 

Bilag 4 Retningslinje Kolding Sygehus 

Sygehus Lillebælt  -  Kvindesygdomme og Fødsler, KS  -  2 Kerneydelser  -  2. 3 

Obstetrik 
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Petersen 
06.11.201
9 

 

  

     

  
 1)  Formål 

 2)  Fremgangsmåde 

 3)  Dokumentation  

 4)  Referencer og litteratur 

  
1) Formål 
Korrekt kateteranlæggelse. 
  
2) Fremgangsmåde 

Gravide kvinder, hvor igangsættelse er indiceret. 

Kan anvendes ved sectio antea. 

  

Indikationer: 

 

• Manglende effekt af vagitorie Angusta  
• Sectio antea 

 

 

Kontraindikationer:  

 

• Igangværende fødsel  
• Vandafgang 

 

 

Praktisk udførelse af kateteranlæggelse 
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• Der foretages CTG før indførelse af Kateter  
• Katetret er et dobbelt ballonkateter med to ventiler U (uterin) og CV (cervico-

vaginal)  
• Kateter indsættes gennem cervix ved let pres og føres ind, indtil begge tomme 

balloner er "forsvundet", og "stopklods" støder imod orificium externum  
• 20 ml NaCI sprøjtes i den uterine ballon  
• Herefter trækkes kateteret tilbage, indtil ballonen støder imod interne 

orificium  
• Herefter sprøjtes 20 ml NaCI i den cervico-vaginale ballon  
• Ballonerne er nu placeret på hver side af orificium og speklet fjernes  
• Yderligere NaCI sprøjtes nu i hver ballon, skiftevis med 20 ml ad gangen, indtil 

hver ballon rummer 80 ml NaCI  
• Herefter fixeres kateteret til patientens lår. 

  

• Der køres CTG efter anlæggelsen. 

  

• Efter 12 timer fjernes kateteret, idet man overklipper dette og lader de to 
balloner tømme sig. 

 

 

Vejledning  

• Hvis kvinden har et igangværende igangsættelsesforløb og ikke er egnet til HSP, 
møder hun om morgenen på dag 3 på jordemoderstuen til kateteranlæggelse. 

• Kateteret anlægges af den vagthavende obstetriker. 

  

• Kvinden kan gå hjem ambulant med mindre andet er aftalt. 
• Kvinden informeres om observationer ved kateter. 

  

• Kateteret fjernes normalt efter 12 timer, men kan godt ligge i op til maksimalt 
18 timer. Herefter vil det oftest være muligt af foretage HSP. 
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• Ved sectio antea møder kvinden til oplæggelse af ballonkateter om aftenen og 
indlægges i Svangreafsnittet.  

• Ved vandafgang eller veer i løbet af natten fjernes kateteret ved jordemoder. 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 
  
3) Dokumentation 

Udarbejdet af Mohammad Khalil, 2009. 

Sidst revideret af: Mohammad Khalil, november 2019. 



 85 

 
  
4) Referencer og litteratur 

Faglig vejledning: Igangsættelsen af fødslen og graviditet efter terminen (2017): 

http://www.gyncph.dk/procedur/obstet/igangsaettelse%20efter%20termin.htm 

  

Billeder i retningslinjen er fra ovenstående vejledning efter aftale med Lars Bo Krag 

Møller, november 2019. 
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