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Resumé 
Titel: Kvalitetsvurdering af fødeafdelingernes skriftlige informationsmateriale om 

igangsættelse af fødsel - med særligt fokus på Angusta  

Baggrund: Skriftlig information om igangsættelse, støtter gravide til at tage et 

informeret valg om igangsættelse. Den hyppigste igangsættelsesmetode i Danmark er 

medicinsk igangsættelse med Angusta, der i 2017 blev godkendt af 

Lægemiddelstyrelsen, under skærpet indberetningspligt, da bivirkningsprofilen endnu 

ikke er fuldt afdækket. 

Problemformulering: Hvordan er kvaliteten af den skriftlige information, der udleveres 

til gravide, når igangsættelse af fødsel anbefales, og kan jordemoderens indberetning 

af bivirkninger, ved brugen af Angusta, påvirke kvaliteten af det skriftlige 

informationsmateriale? 

Fremgangsmåde: Vi indsamlede patientinformation om igangsættelse fra 23 

fødesteder, og vurderede kvaliteten, ved brug af et valideret kvalitetssikringsværktøj 

(International Patient Decision Aid Standards instrument, IPDAS). Derudover 

udarbejdede vi en spørgeskemaundersøgelse, der havde til formål at undersøge 

jordemoderens indberetning af bivirkninger ved brugen af Angusta. 

Resultater: Ingen fødesteders patientinformation mødte alle IPDAS-kriterierne, og 

ingen fødesteder havde fyldestgørende information om bivirkninger ved Angusta. Ud 

af spørgeskemaundersøgelsens 224 besvarelser, angav 55% af respondenterne, at de 

havde oplevet en bivirkning ved Angusta. Af disse indberettede 81% ikke bivirkningen. 

Konklusion: Patientinformationen møder ikke alle IPDAS-kriterierne, hvilket fordrer en 

revidering, så patientinformationen opdateres efter foreliggende evidens. Derudover 

kan underrapporteringen af bivirkninger ved Angusta betyde, at patientinformationens 

angivelse af bivirkninger ikke stemmer overens med præparatets reelle 

bivirkningsprofil. 

Tekstidentifikation: Kirstine Johanne Jensen og Trine Svanborg Lindemann Sørensen, 

UC SYD, Esbjerg, 2020 

Søgeord: Igangsættelse, Angusta, Misoprostol, Jordemoder, Informeret samtykke, 

indberetningspligt, kvalitet, bivirkninger, information, IPDAS 



 
 

Abstract 

Title: Quality assessment of the written information regarding induction of labor - with 

special regards to Angusta 

Background: Written information regarding induction of labor supports the pregnant 

woman to make an informed decision about induction of labor. The most common 

method of induction in Denmark, is medical induction with Angusta. In 2017 the drug 

was approved by the Danish Medicines Agency under strict reporting requirements, 

since the side effects has not yet been fully uncovered. 

Research question: How is the quality of the written information provided to the 

pregnant woman when she is recommended induction of labor and can the midwife's 

reporting of side effects caused by Angusta affect the quality of written information? 

Method: We collected patient information regarding induction of labor from 23 

maternity wards and assessed the quality by using a validated quality assurance tool 

(International Patient Decision Aid Standards instrument, IPDAS). In addition, we 

conducted a questionnaire which aimed to examine the midwife’s reporting of side 

effects when using Angusta. 

Results: No maternity wards provided written information that met all the IPDAS-

criteria and no maternity wards provided sufficient information regarding the specified 

side effects of Angusta. Out of the 224 respondents who answered the questionnaire, 

55% stated that they had experienced side effects by induction with Angusta, of which 

81% did not report the side effects to the Danish Medicines Agency. 

Conclusion: The written information does not meet all the IPDAS-criteria, which may 

require a revision of the information to be in line with the present evidence. 

Furthermore, a degree of sub reporting of the side effects of Angusta could mean, that 

the listed side effects in the written information does not match the actual side effects 

caused by the drug.  

Text identification: Kirstine Johanne Jensen, Trine Svanborg Lindemann Sørensen, UC 

SYD, Esbjerg, Denmark, 2020 

Search terms: Induction of labor, Angusta, Misoprostol, Midwife, Informed consent, 

Reporting requirement, quality, side effects, information, IPDAS  
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Indledning 

Antallet af fødsler, der igangsættes, har været stødt stigende, siden 

Sundhedsdatastyrelsen første gang i 1997 begyndte at registrere igangsættelser 

(Esundhed, 2019). Den stigende igangsættelsesfrekvens kan blandt andet tilskrives et 

øget antal gravide over 40 år, samt et stigende antal gravide med et BMI over 30 

(Holm, 2011; Mikkelsen, 2002). Derudover steg igangsættelsesfrekvensen, efter Dansk 

Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) i 2011 reviderede deres guideline: 

Graviditet efter termin, og fremrykkede anbefalingen for igangsættelse fra 

gestationsalder 42+0 til mellem 41+2 og 41+5 (DSOG, 2011, s. 3). 

Det diskuteres nu igen, om grænserne for hvornår igangsættelse anbefales, bør 

fremrykkes yderligere, idet DSOG i 2020 har meddelt, at de på baggrund af to store 

metaanalyser, der netop er udgivet om emnet, ønsker at udarbejde en ny National 

Klinisk Retningslinje (NKR), med opbakning fra Jordemoderforeningen og 

Jordemoderfagligt selskab (DSOG, 2020). Der har i faglige kredse, såvel som i 

mediebilledet, været en del debat om særligt Swepis-studiet (Schroll et al., 2019), hvis 

resultater har medført, at flere hospitaler i Sverige nu anbefaler lavrisikogravide 

igangsættelse allerede fra gestationsalder 41+0 (Tarpgaard, 2019). Hvis den nye NKR 

medfører en tilsvarende ændring i dansk igangsættelsespraksis, vil det medføre en 

yderligere stigning i antallet af igangsættelser. Hvis retningslinjerne ændrer sig, bør det 

ifølge Jordemoderforeningen medføre et øget fokus på at styrke fælles 

beslutningstagen, så den enkelte gravides behov og præferencer bliver inddraget, 

hvorfor det i den forbindelse er nødvendigt at udarbejde grundig og neutral 

patientinformation, der kan støtte den gravide i at tage et informeret valg om 

igangsættelse (Schroll et al., 2019). 

Skriftligt informationsmateriale om igangsættelse udleveres til den gravide som 

supplement til jordemoderens mundtlige information (Sundhedsstyrelsen, 2013 s. 57), 

i form af pjecer eller links til afdelingens hjemmeside. Ifølge Sundhedsloven har 

sundhedsprofessionelle, herunder jordemødre, pligt til at give fyldestgørende 

information i forbindelse med at opnå informeret samtykke forud for en behandling. Et 
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gyldigt samtykke skal være baseret på fyldestgørende information for at sikre, at 

patienten er i stand til at overskue konsekvenserne af behandlingen. Informationen, 

der danner baggrund for patientens samtykke, bør blandt andet indeholde information 

om behandlingens virkning, risikoen for bivirkninger, samt hvilke muligheder der er for 

alternativ behandling, herunder også ingen behandling, samt fordele og ulemper ved 

dette. Fyldestgørende information er medvirkende til at patienten bliver i stand til at 

vælge behandlingen til eller fra, på et informeret grundlag (Bekendtgørelse af 

sundhedsloven, herefter kaldet Sundhedsloven, § 16). 

Sammenlignes indholdet i den skriftlige patientinformation mellem vores kliniksteder, 

Odense og Kolding, ses en tydelig forskel i informationen om fordele og ulemper ved 

igangsættelse, og derudover blev vi, under vores klinik, opmærksomme på, at 

informationen om bivirkninger ved igangsættelse med Angusta var mangelfuld hos 

begge hospitaler. Her kan eksempelvis nævnes, at bivirkningerne; blødning post 

partum og grønt fostervand, der er angivet som meget almindelige bivirkninger i 

præparatets indlæggelsesseddel (pro.medicin, 2019a), ikke er angivet i vores 

kliniksteders patientinformation. Denne opdagelse vakte vores interesse for at se 

nærmere på indholdet i den skriftlige information, som udleveres på de resterende 

fødesteder i Danmark, herunder med fokus på hvilke bivirkninger der angives ved 

Angusta, samt hvilke kvalitetskrav der findes i forbindelse med udarbejdelse af skriftlig 

patientinformation i Danmark. 

Kvaliteten af den skriftlige patientinformation omkring igangsættelse er tidligere 

blevet vurderet i studiet; Quality assessment of patient leaflets on misoprostol-induced 

labour: does written information adhere to international standards for patient 

involvement and informed consent?, hvori 13 hospitalers patientinformation om 

igangsættelse, indgik i vurderingen (Clausen, Juhl og Rydahl, 2016). Angusta blev i 

2013, under en særlig udleveringstilladelse, introduceret på de danske fødegange, 

selvom lægemidlet endnu ikke var godkendt af Lægemiddelstyrelsen (Kjeldset, 2013). 

Sundhedsstyrelsen kan, i henhold til Lægemiddelloven, udstede en særlig 

udleveringstilladelse på medicin, hvis der er behandlingsmæssige grunde til at anvende 
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et lægemiddel, der ikke er markedsført i Danmark, under forudsætning af, at der ikke 

findes et tilsvarende lægemiddel på det danske marked (Sundhedsstyrelsen, 2015a). 

Da Clausen, Juhl og Rydahl i 2016 udgav deres studie, blev Angusta derfor kun anvendt 

på 13 hospitaler i Danmark (Clausen, Juhl og Rydahl, 2016), da Angusta først i april 

2017 blev godkendt af Lægemiddelstyrelsen til markedsføring og brug i Danmark 

(DSOG, 2017), hvilket resulterede i, at præparatet nu bliver anvendt på alle danske 

fødegange. Siden præparatets godkendelse, er der på de fleste fødesteder udarbejdet 

ny patientinformation om igangsættelse, hvorfor det nu igen er aktuelt at vurdere 

kvaliteten af den skriftlige patientinformation, som udleveres i forbindelse med 

igangsættelse. Anvendelsen af Angusta medførte, at jordemødre i 2014 blev omfattet 

af Lægemiddellovens bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger, da der var 

skærpet indberetningspligt på præparatet. Når der er skærpet indberetningspligt på et 

præparat, har jordemoderen pligt til at indberette alle formodede bivirkninger til 

Lægemiddelstyrelsen (Kjeldset, 2014).  

Fra 2017 blev Angusta en del af mange jordemødres hverdag på fødegangen, og det 

anslås, at præparatet er den hyppigst anvendte igangsættelsesmetode i Danmark 

(Clausen, Juhl og Rydahl, 2016). I løbet af vores klinikperioder har vi ofte været med til 

at udlevere præparatet og vejlede gravide om anvendelsen, men vi blev først sent i 

jordemoderuddannelsen bevidste om den skærpede indberetningspligt på præparatet, 

hvilket affødte en del spørgsmål, omkring hvad indberetningspligten indebærer. Det er 

vores oplevelse, at der, på vores kliniksteder, generelt er manglende fokus på den 

skærpede indberetningspligt på Angusta, hvilket har fået os til at undre os over, om 

andre jordemødre ligeledes har tvivlsspørgsmål vedrørende indberetningspligten. 

Manglende kendskab til indberetningspligten, eller tvivl om hvad indberetningspligten 

indebærer, kan betyde at jordemødre ikke indrapportere bivirkninger ved brug af 

præparatet til Lægemiddelstyrelsen, hvilket kan betyde, at præparatets 

bivirkningsprofil ikke kan afdækkes.  

 

Dette projekt ønsker således at undersøge kvaliteten af det skriftlige 

informationsmateriale, der udleveres til de gravide, når igangsættelse af fødsel 
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anbefales, herunder med særligt fokus på, hvilke bivirkninger ved Angusta, der 

præsenteres i patientinformationen. Derudover undersøger projektet, hvordan 

jordemoderens indrapportering af bivirkninger, ved brugen af Angusta, kan påvirke 

kvaliteten af det skriftlige informationsmateriale. 

På baggrund af ovenstående kommer vi frem til følgende problemformulering:  

Problemformulering 

Hvordan er kvaliteten af den skriftlige information, der udleveres til gravide, når 

igangsættelse af fødsel anbefales, og kan jordemoderens indberetning af bivirkninger, 

ved brugen af Angusta, påvirke kvaliteten af det skriftlige informationsmateriale? 

Problemafgrænsning 
Dette projekt undersøger kvaliteten af den skriftlige information, der udleveres til 

gravide, når igangsættelse af fødsel anbefales. I undersøgelsen indgår alt tilgængeligt 

skriftligt informationsmateriale fra de enkelte hospitaler, og der fokuseres således ikke 

på informationen til en særlig patientgruppe. Det skriftlige informationsmateriale 

omfatter både informationspjecer, samt informationen på fødeafdelingernes 

hjemmeside. Henviser afdelingerne til information fra apps, indgår disse ikke i 

vurderingen af patientinformationen. Af hensyn til projektets omfang, tages der ikke 

stilling til kvaliteten af den mundtlige information, den gravide modtager forud for 

igangsættelse. Ligeledes forholder projektet sig ikke til de gravides oplevelse af den 

skriftlige patientinformation.   

Dette projekt fokuserer særligt på den skriftlige information om bivirkninger ved 

igangsættelse med Angusta, og behandler således ikke informationsmaterialets 

angivne bivirkninger ved igangsættelse med HSP, ballonkateter og S-drop på samme 

niveau som Angusta. Projektet ser derudover nærmere på jordemoderens skærpede 

indberetningspligt ved brugen af Angusta og forholder sig således ikke til indberetning 

af bivirkninger ved andre præparater.  
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Begrebsafklaring 
 

Angusta, tablet 25 mikrogram  
Angusta indeholder det aktive stof Misoprostol og anvendes til igangsættelse af fødsel. 

Misoprostol er et syntetisk prostaglandin E1 (PGE1)-analog, der har modnende effekt på 

livmoderhalsen og forårsager uterine kontraktioner (Lægemiddelstyrelsen, 2019c). 

Én tablet af 25 mikrogram indtages oralt hver 2. time, og der må maksimalt indtages 8 

tabletter dagligt, svarende til 200 mikrogram. Tabletterne kan indtages i op til tre 

døgn. Angusta tabletten er desuden godkendt til dosering med 2 tabletter af samlet 50 

mikrogram, og indtages her hver 4. time (ibid). Det vurderes individuelt om 

igangsættelse med Angusta skal foregå under indlæggelse eller ambulant (DSOG, 2014, 

s. 29). 

 

Produktresumé 
Forud for markedsføring og godkendelse af et præparat udarbejdes et produktresumé, 

der beskriver indikation, dosering, kontraindikationer, advarsler, særlige 

forsigtighedsregler og anbefalinger for administrering samt kendte bivirkninger ved 

medicinen (Sundhedsstyrelsen, 2015b, s. 5). Produktresuméet skal godkendes af 

Lægemiddelstyrelsen og danner baggrund for informationen på pro.medicin og 

præparatets indlæggelsesseddel (pro.medicin, 2019d). Produktresumeet opdateres 

løbende, når myndighederne eller indehaveren af markedsføringstilladelsen får ny 

viden om medicinen (Sundhedsstyrelsen, 2015b, s. 5). 

 

Skærpet indberetningspligt 

På Lægemiddelstyrelsens liste over præparater med skærpet indberetningspligt har 

Angusta indgået siden 2013 (Lægemiddelstyrelsen, 2015, s. 5), hvilket betyder, at 

fagpersoner fortsat har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger og 

eksponeringsreaktioner ved lægemidlet (Kjeldset, 2014). Det vil sige, at alle 

bivirkninger skal indberettes, selvom fagpersonen blot har en mistanke om, at en 

bivirkning kan skyldes Angusta. Er der tale om en alvorlig bivirkning, skal 
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Lægemiddelstyrelsen underrettes senest 15 dage efter, at en fagperson har fået 

formodning om bivirkningen (Sundheds- og Ældreministeriet, 2015, §4, stk. 5).  

Alle præparater er underlagt skærpet indberetningspligt de første 2 år efter 

markedsføring, men denne periode kan dog forlænges, hvis Lægemiddelstyrelsen 

vurderer, at der fortsat er behov for skærpet indberetningspligt på et præparat 

(Sundheds- og Ældreministeriet, 2015, §4, stk 3.), hvilket er tilfældet med Angusta.  

Lægemiddelstyrelsens fortegnelse over lægemidler med skærpet indberetningspligt 

opdateres løbende og kan tilgås på lægemiddelstyrelsens hjemmeside 

(Lægemiddelstyrelsen, 2019b), og derudover vil information om hvorvidt et præparat 

er underlagt skærpet indberetningspligt altid være angivet på pro.medicin.dk under 

det enkelte præparat (Pro.medicin, 2019b). 

 

Særlig udleveringstilladelse af lægemidler 

I henhold til Lægemiddellovens §29, kan Sundhedsstyrelsen med en særlig 

udleveringstilladelse, tillade anvendelse af præparater, der ikke er markedsført i 

Danmark. Dette under forudsætning af, at der foreligger en behandlingsmæssig grund 

til at bruge lægemidlet, samt at lægemidlet ikke kan erstattes af andre lægemidler på 

det danske marked (Sundhedsstyrelsen, 2015a). Angusta blev i 2013 indført i Danmark 

under en særlig udleveringstilladelse, da Angusta kunne administreres oralt, i 

modsætning til Minprostin, der er et godkendt lægemiddel til vaginal administration 

(Kjeldset, 2013).   

 

Kvalitetsarbejde i obstetrikken 
Formålet med dette projekt er at vurdere kvaliteten af den skriftlige 

patientinformation om igangsættelse af fødsel. I den forbindelse er det relevant at 

henvise til Sundhedslovens §2, der har til formål at sikre det enkelte menneskets 

integritet og selvbestemmelsesret. Loven foreskriver blandt andet, at en 

sundhedsfaglig behandling, som eksempelvis igangsættelse af fødsel, skal være valgfri, 

og at patienter skal have let adgang til information om behandlingen. Dertil foreskriver 

loven, at sundhedsfaglige behandlinger, såsom igangsættelse af fødsel, skal være af høj 
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kvalitet og udføres på et evidensbaseret grundlag (Sundhedsloven § 2), hvilket blandt 

andet sikres ved anvendelse af kliniske retningslinjer (Mainz, 2016, s. 54).  

Kvalitetsudvikling sker generelt gennem en kontinuerlig proces, hvor der løbende 

implementeres forbedringer i praksis (ibid). Indenfor obstetrikken består 

kvalitetsarbejde blandt andet af udarbejdelse af kliniske retningslinjer(guidelines). 

DSOG udarbejder guidelines, på et evidensbaseret grundlag, og disse fungerer 

vejledende, når de enkelte fødesteder udarbejder deres lokale retningslinjer (DSOG, 

2016). Derudover har Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram oprettet en 

landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for fødsler, der har til formål at udvikle 

kvaliteten af den tværfaglige indsats på fødselsområdet (RKKP, u.å.a), samt sikre at de 

fødende får en ensartet og evidensbaseret behandling (RKKP, u.å.b). Yderligere foregår 

der også kvalitetsudvikling gennem audits, hvor fagpersoner i kollegialt fora vurderer 

kvaliteten af en sundhedsydelse på baggrund af konkrete patientforløb (DSKS, 2018, s. 

26). Der eksisterer også kvalitetsudvikling med patientens perspektiv i fokus, som 

eksempelvis Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP, som indenfor 

fødselsområdet består af en årlig spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at 

undersøge, hvordan kvaliteten i sundhedsvæsenet kan forbedres, ved at tage 

udgangspunkt i de fødendes oplevelser (LUP, 2020).  

Blandt de kvalitetssikrende tiltag, er der aktuelt ikke opstillet kvalitetskrav i forbindelse 

med udarbejdelse af patientinformationen i Danmark (DSKS: Lipczak, H., personlig 

kommunikation, 15. maj 2020), hvorfor det er op til det enkelte fødested at vurdere, 

om de vil anvende kvalitetssikringsværktøjer til udarbejdelse af skriftlig 

patientinformation. Det er generelt op til det enkelte fødested at tilrettelægge 

kvalitetssikringsarbejdet, men ansvaret varetages ofte af en udviklingsjordemoder eller 

kvalitetsudviklingsjordemoder, der er ansat med det formål at kvalitetssikre praksis 

(Jordemoderforeningen: Schroll, A., personlig kommunikation, 19. maj 2020). 
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Metode 
I det følgende afsnit redegøres for videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med 

projektet. Herefter redegøres for projektets søgestrategi, der har til formål at danne 

evidensmæssig baggrund for besvarelsen af problemformuleringen. Dernæst indgår en 

begrundelse for projektets empiri, samt hvilken metode der anvendes til bearbejdning 

af empirien. Afslutningsvist indgår en nærmere præsentation af disse. 

 

Videnskabsteoretiske overvejelser 

Dette projekt har afsæt i sundhedsvidenskaben, der kan inddrage metodiske tilgange 

fra natur-, human- og samfundsvidenskaben (Birkler, 2011, s. 46). Dog begrænser 

projektet sig ved at beskæftige sig metodologisk med natur- og samfundsvidenskaben. 

Gennem anvendelsen af disse tilgange fravælges samtidig perspektiver og metodiske 

tilgange, som humanvidenskaben alternativt kunne have bidraget med. De metodiske 

tilvalg baseres på videnskabsteoretiske overvejelser, som udfoldes ved en redegørelse 

for de naturvidenskabelige idealer, samt hvorledes opgaven forholder sig til disse. For 

at kunne redegøre for opgavens videnskabsteoretiske referenceramme, inddrages 

begreberne ontologi og epistemologi i det følgende afsnit. Ontologien er et metafysisk 

videnskabsteoretisk begreb, der behandler det værende og vores erkendelse heraf 

(Rønn, 2006, s. 112), hvor epistemologi undersøger hvorledes vi erkender viden i 

verden (ibid, s. 83).  

Naturvidenskabelig evidens har sit udgangspunkt i det positivistiske vidensideal, der 

bestræber objektivitet og generalisering i den videnskabelige undersøgelse. 

Positivismen er en filosofisk retning, der har videnskabelig objektivitet som ideal, og 

denne er udsprunget af naturvidenskaben og havde sit frembrud i 1800-tallet. 

Grundtanken var her, at det videnskabelige arbejde skulle indskrænkes til det positive 

for at opnå erkendelse (Birkler, 2011, s. 52-54).  Den naturvidenskabelige ontologi kan 

her forstås således, at man kan observere virkeligheden gennem det faktisk 

forekommende. Da vi i projektet har indsamlet empirisk data, mener vi, at det 

videnskabsteoretisk kan begrundes, at vi påtaler os selv som forskere. Da opgaven 
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arbejder ud fra et naturvidenskabeligt ideal, antager den derved en ontologi om, at 

verden findes uafhængigt af os som forskere.  

Et af de naturvidenskabelige kriterier for at bedrive videnskab, er at gøre 

genstandsfeltet målbart. Dette for at virkeligheden skal kunne beskrives objektivt 

gennem systematiske observationer, der, ved en metodisk indsamling af data, 

forklarer årsagssammenhænge indenfor et givent felt (ibid, s. 52-54). Nærværende 

opgave tilstræber dette kriterie ved at gøre kvaliteten af den skriftlige information om 

igangsættelse målbar via et scoringssystem. Opgavens epistemologi kommer 

herigennem til udtryk, da vi kan belyse og afdække problemformuleringen, ved 

indsamling af empirisk data, der er blevet gjort målbart.  

Yderligere indsamles data i form af et spørgeskema med overvejende binære 

svarmuligheder, hvilket afspejler opgavens epistemologi om, at viden kan erkendes 

ved kvantitativ indsamling. Herved mener vi, at statistik som redskab vil kunne 

benyttes i analysen af vores empiri. I forlængelse af de naturvidenskabelige kriterier, 

søger vi i besvarelsen af projektets problemformuleringen at tilstræbe det 

positivistiske ideal om gennemsigtighed og objektivitet i bearbejdning af projektets 

empiri.  

Udover de naturvidenskabelige metoder, der anvendes i analysen af projektet empiri, 

inddrages derudover et samfundsvidenskabeligt perspektiv, som et bidrag i 

diskussionen af opgavens resultater. Derved rummer opgaven to eklektiske 

videnskabelige retninger, der har til formål at belyse samme problemformulering.  

Den videnskabsteoretiske begrundelse for dette består i, at retningernes forskellige 

ontologier vil bidrage med en mere detaljeret belysning af problemformuleringen 

(Sonne-Ragans, 2012, s. 34). 

Den samfundsvidenskabelige ontologi om, at organisatoriske forhold påvirker det, der 

sker i praksis (Brodtkorp og Rugkåsa, 2009, s. 21-23), afspejles i opgaven ved at 

diskutere hvordan jordemoderen som aktør i en institutionel ramme, beskæftiger sig 

med den skærpede indberetningspligt på Angusta, samt hvordan jordemoderens 
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indrapportering af bivirkninger, ved brugen af Angusta, kan påvirke kvaliteten af det 

skriftlige informationsmateriale. 

Søgestrategi 

Dette projekt har særligt fokus på den skriftlige patientinformation om igangsættelse, 

samt hvilke bivirkninger ved Angusta der er angivet i patientinformationen, hvorfor vi 

finder det nødvendigt at have kendskab til nyeste evidens vedrørende bivirkninger ved 

igangsættelse med Angusta, for at kunne vurdere om patientinformationens angivne 

bivirkninger er opdateret efter nyeste evidens.  

For at udbrede søgningen søges på præparatets indholdsstof Misoprostol, frem for 

handelsnavnet Angusta. Projektet forholder sig generelt til informationen om 

bivirkninger ved igangsættelse med Angusta, uanset indikation, men den strukturerede 

søgning er udarbejdet med fokus på igangsættelse af lavrisikogravide, da studiernes 

resultater omkring bivirkninger ved Angusta herved ikke påvirkes af andre obstetriske 

risikofaktorer. Problemstillingen, der ligger til grund for projektets strukturerede 

søgning, er således: Hvilke outcomes ses ved igangsættelse med oral Misoprostol af 

lavrisiko gravide over terminsdatoen? 

 

For at lave en systematisk litteratursøgning (Glasdam, 2013, s. 37) opstilles, på 

baggrund af problemstillingen, en PEO, (P)opulation (E)xposure (O)utcome (Bettany-

Saltikov og McSherry, 2016, s. 23-24).  

• Populationen (P), der ønskes undersøgt, er lavrisikogravide over 

terminsdatoen. For at strukturere søgningen opdeles populationen i to 

søgeblokke. Disse bliver således; “lavrisiko gravide” og “gravide over 

terminsdatoen”. Søgeordet “gravide over terminsdatoen” indbefatter i denne 

søgning gravide fra gestationsalder 41+0 og frem.  

• Eksponeringen (E), der ønskes undersøgt, er igangsættelse med oral 

Misoprostol. For at undgå at søgningen blev for uspecifik, opdeles eksponering i 

to blokke: “igangsættelse” og “oral Misoprostol”.  
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• Outcomes (O), der ønskes undersøgt, er outcomes, der ses ved igangsættelse af 

lavrisikogravide over terminsdatoen med oral Misoprostol. De fem søgeblokke 

er således:  

 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 

Lavrisiko gravide Graviditet over termin Igangsættelse Oral Misoprostol Outcome 

 

Databaser 

For at opnå flest mulige resultater valgte vi at udføre bloksøgningen i tre store 

sundhedsfaglige databaser; Pubmed, Cochrane og Cinahl, der alle dækker det 

jordemoderfaglige felt. Vores søgning strakte sig fra den 25.03.2020 til den 26.03.2020. 

Pubmed er en af de største internationale databaser med studier indenfor medicin, 

sygepleje, sygdom og sundhed, og databasen indeholder over 30 millioner citationer 

(Pubmed, 2020). Cinahl er en stor engelsk sundhedsfaglig database med mere end 6 

millioner citationer, hvor der indekseres fra mere end 5300 tidsskrifter (EBSCO Health, 

u.å.). Derudover søges i Cochrane, der sammenlignet med PubMed og Cinahl er en 

forholdsvis lille database, da denne indeholder cirka 7500 cochrane reviews, men til 

gengæld ligger studierne højt i evidenshierarkiet, da disse består af en sammenfatning 

af systematiske reviews og RCT-studier (Cochrane, u.å.). 

Søgeord 

Første led i søgningen var at identificere de kontrollerede emneord for hver blok 

(Glasdam, 2013, s. 38-39). Pubmed og Cochrane anvendte MeSH-termer, og Cinahl 

anvendte Subject headings som kontrollerede emneord. Under hvert kontrollerede 

emneord knytter databaserne ord, der medvirker til at præcisere søgningen (ibid). 

Udover databasens emneord tilføjede vi yderligere synonymer, der var relevante for 

blok-søgningen. Oversigt over søgehistorik og søgeord i de enkelte databaser fremgår 

af søgeprotokollen (se bilag 1). For at fremsøge nyeste evidens på området foretages 

søgningen med et korrigeret tidsinterval på 10 år, fra den 25.03.2010 til den 
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25.03.2020. Derudover filtreres for sprog, så der kun søges på engelsk-, dansk-, norsk- 

og svensksprogede artikler. 

Søgning 

Bloksøgningen i de tre databaser resulterede i samlede 15 hits; 9 på PubMed, 5 på 

Cinahl og 1 hit på Cochrane. På baggrund af det lave antal hits vurderede vi, at vores 

søgning var for specifik, hvorfor vi valgte at ekskludere søgeblok 4 “oral Misoprostol” 

og herefter lave en ny søgning med de resterende fire blokke: 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Lavrisiko gravide Graviditet over termin Igangsættelse Outcome 

 

Den nye søgning gav efter filtrering af sprog og publikationsår 256 hits på PubMed, 100 

hits på Cinahl, og 264 hits på Cochrane. Efterfølgende foretog vi titelsortering, hvilket 

reducerede vores hits til 20 relevante artikler på PubMed, 22 på Cinahl og 10 på 

Cochrane. Herefter frasorterede vi 17 dubletartikler på tværs databaserne. Under 

vores abstractsortering ekskluderede vi yderligere 22 studier, hvoraf 12 af studierne 

vurderes at have lav overførbarhed til Danmark, da igangsættelsespraksis ikke var 

sammenlignelig med dansk praksis. Dertil ekskluderedes yderligere 6 studier, da disse 

havde fokus på igangsættelse før graviditetsuge 41, og yderligere ekskluderedes 3 

studier, fordi de ikke undersøgte effekten af igangsættelse, og endeligt frasorterede vi 

1 enkelt studie, da dette endnu ikke var færdiggjort. Dette gav os et endeligt 

søgeresultat på 13 relevante studier omhandlende igangsættelse med oral Misoprostol 

(se bilag 3); 6 fra PubMed, 7 fra Cinahl, og 0 fra Cochrane, da hitsene her var blandt 

dubletterne. Se flowchart over litteratursøgning i bilag 2. 

 

De 13 relevante studier, fra den systematiske søgning, har efter gennemlæsning 

bidraget til et samlet overblik over den nyeste evidens vedrørende bivirkninger ved 

igangsættelse med Angusta. Der foretages ikke kritisk gennemgang af studierne, da 
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disse ikke anvendes yderligere i projektet, men udelukkende bidrager til at danne 

overblik over nyeste evidens på området.  

 

Blandt de relevante studier fra den systematiske søgning i Cinahl var artiklen: Effects of 

induction of labor prior to post-term in low-risk pregnancies: a systematic review 

(Rydahl, Eriksen og Juhl, 2018). Denne artikel inspirerede os til at se nærmere på 

Rydahl som forfatter, hvorfor vi søgte på Eva Rydahl på Google og fandt en oversigt 

over hendes udgivelser på Aarhus Universitets hjemmeside (Aarhus Universitet, u.å.a). 

Iblandt disse fandt vi en relevant artikel for dette projekt: Quality assessment of 

patient leaflets on misoprostol-induced labour: does written information adhere to 

international standards for patient involvement and informed consent? (Clausen, Juhl 

og Rydahl, 2016). Dette studie indeholder en analyse af kvaliteten af den skriftlige 

information, der udleveres i Danmark, i forbindelse med igangsættelse med oral 

Misoprostol, og giver således overblik over kvaliteten af informationsmaterialet før 

præparatet Angusta blev godkendt. Der foretages ikke kritisk gennemgang af studiet, 

da dette ikke anvendes som projektets empiri. Studiet vil i stedet blive brugt som 

reference, i henhold til om kvaliteten af det skriftlige informationsmateriale er 

forbedret efter godkendelsen af Angusta i 2017. 

 

Begrundelse for den valgte empiri, samt metode til bearbejdning heraf 
 

I det følgende afsnit begrundes for den valgte empiri, samt hvilken metode der 

anvendes til bearbejdning af empirien.  

Empirien i dette projekt udgøres af det skriftlige informationsmateriale, som Danmarks 

23 fødesteder udleverer til gravide, når igangsættelse af fødsel anbefales. For at 

besvare projektets problemformulering vurderes kvaliteten af informationsmaterialet 

gennem anvendelse af IPDAS-checklisten. IPDAS (International Patient Decision Aid 

Standards instrument) er er en international sammenslutning, der på baggrund af en 

stor Cochrane metaanalyse har udarbejdet ovennævnte checkliste til scoring af 

patientinformation (IPDAS, 2005). Formålet med checklisten er at kvalitetssikre skriftlig 
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patientinformation, så den enkelte patient kan tage beslutning om en behandling, på 

baggrund af fyldestgørende information (ibid). Dette projekt anvender en revideret 

udgave af IPDAS (se bilag 4), der er udarbejdet af Picker Institute, til 

Sundhedsministeriet i England, og indeholder et struktureret scoringssystem, der gør 

checklisten mere anvendelig til at analysere patientinformation, end den originale 

IPDAS-checkliste (Coulter et al., 2006, s. 25). Den reviderede checkliste vurderes derfor 

at være et velegnet og valideret værktøj til besvarelse af projektets 

problemformulering.  

Til besvarelse af projektets problemformulering fandt vi det derudover relevant at 

udarbejde egen empiri, i form af en spørgeskemaundersøgelse, der undersøger 

jordemoderens indberetning af bivirkninger på Angusta, da der ikke findes 

eksisterende empiri på området. 

Disponering af projektet 

I det følgende vil vi kort redegøre for projektets opbygning.  

Efter dette afsnit følger en præsentation af projektets empiri, der primært består af 

fødeafdelingernes skriftlige informationsmateriale om igangsættelse. Derudover 

præsenteres metodiske overvejelser ved anvendelse af IPDAS-checklisten, til vurdering 

af patientinformationens kvalitet. Dernæst gennemgås metodiske overvejelser i 

forbindelse med udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelsen: Igangsættelse med 

Angusta, der undersøger jordemoderens indberetning af bivirkninger ved Angusta.  

Herefter følger en analyse af IPDAS-checklistens resultater, samt en analyse af 

spørgeskemaundersøgelsens resultater. På baggrund af analysens resultater diskuteres 

problematikkerne ved kvaliteten af det skriftlige informationsmateriale om 

igangsættelse, samt hvilken betydning jordemoderens indberetning, af bivirkninger 

ved Angusta, har for patientinformationens kvalitet. I diskussionen indgår der 

afslutningsvist en metodekritisk vurdering af projektet. Projektet afrundes med en 

konklusion og en perspektivering, der indeholder forslag til, hvordan det skriftlige 

informationsmateriale kan kvalitetssikres. 
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Præsentation af projektets empiri samt metode til bearbejdning 

heraf 
I det følgende afsnit uddybes vores metodiske overvejelser, i forbindelse med at 

anvende den reviderede udgave af IPDAS-checklisten til vurdering af kvaliteten af den 

skriftlige patientinformation om igangsættelse. Derudover vil vi redegøre for vores 

metodiske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af vores spørgeskema: 

Igangsættelse med Angusta.  

 

Indsamling af skriftlig patientinformation 

Vi indsamlede patientinformation fra Danmarks 23 fødesteder mellem den 6. april 

2020 og den 13. april 2020. Fødeafdelingerne i henholdsvis Herning/Holstebro og 

Odense/Svendborg behandles som ét fødested, da hospitalerne hører under samme 

afdelingsledelse, og patientinformationen derfor er den samme. Det var forskelligt, om 

afdelingerne udleverede patientinformationen i form af pjecer, links til hjemmeside og 

videoer, eller begge dele. Hvis pjecerne ikke var tilgængelige online, kontaktede vi 

afdelingen og fik materialet tilsendt. I dette projekt behandles patientinformationen 

fra pjecer, hjemmeside og videoer som én samlet pakke for det pågældende fødested, 

da informationsmaterialet samlet er mere detaljeret og fyldestgørende. I alt 

indsamlede og scorede vi 40 stykker patientinformation (se bilag 6). Al informationen i 

pjecerne og på hjemmesiderne var på dansk. 

 

Seks fødesteder (Herlev, Horsens, Skejby, Herning/Holstebro, Randers og Roskilde) 

udleverede mere end én pjece omkring igangsættelse, da informationsmaterialet var 

rettet mod forskellige patientgrupper, som eksempelvis igangsættelse af fødsel med 

Angusta eller igangsættelse efter kejsersnit. Ni fødesteder (Rigshospitalet, Herlev, 

Horsens, Skejby, Randers, Slagelse, Aalborg, Kolding og Aabenraa) udleverede både 

information via hjemmeside og pjece. Otte fødesteder (Bornholm, Herning/Holstebro, 

Holbæk, Roskilde, Nykøbing Falster, Hjørring, Thisted og Odense/Svendborg) 

udleverede kun pjecer og havde således ingen information på deres hjemmeside. 

Modsat, udleverede fire fødesteder (Esbjerg, Viborg, Hillerød og Hvidovre) ikke pjecer 
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til de gravide, men henviste derimod kun til information på deres hjemmeside. To 

fødesteder (Hvidovre og Rigshospitalet) supplerede den skriftlige patientinformation 

på deres hjemmeside med videoer. 

 

Scoring af patientinformation 

Til scoring af patientinformationen anvendte vi den reviderede IPDAS checkliste fra 

Picker Institute, som indeholder otte kriterier, med 2-7 individuelle underpunkter for 

det enkelte kriterium. De otte kriterier er følgende (Coulter et al., 2006, s. 26): 

1. Start with a clear aim 

2. Provide unbiased and detailed information about options 

3. Present probabilities of outcomes in an understandable way 

4. Contain accurate information 

5. Help patients to make appropriate decisions 

6. Disclose conflicts of interest 

7. Have a clear structure and layout 

8. Help the reader judge its reliability 

 

Vi har valgt at ekskludere kriteriet “Disclose conflicts of interest”, der foreskriver, at 

patientinformationen skal synliggøre afsenderens interessekonflikter (ibid). Det 

vurderes ikke relevant at medtage dette kriterium i vurderingen af 

informationsmaterialets kvalitet, da vi formoder, at informationen i afdelingernes 

skriftlige patientinformation, herunder både pjecer og hjemmesider, er udarbejdet af 

upartiske fagpersoner på baggrund af foreliggende evidens, hvorfor 

informationsmaterialet vurderes at være uafhængig af kommercielle og politiske 

interesser. Ekskluderingen medførte derfor, at patientinformationen blot blev vurderet 

på baggrund af de resterende syv kriterier.  

De syv resterende kriterier havde hver 2-7 underpunkter, som vi under vurderingen 

tildeler pointsymbolerne +, - eller (+) (se bilag 5).  

• + blev tildelt hvis materialet levede helt op til IPDAS-kriteriernes underpunkter 
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• (+) blev tildelt hvis materialet delvist levede op til IPDAS-kriteriernes 

underpunkter 

• - blev tildelt hvis materialet slet ikke levede op til IPDAS-kriteriernes 

underpunkter 

Underpunkternes scoring blev efterfølgende vurderet samlet og scoret på en 5-points 

skala: 

• 1 blev givet hvis materialet slet ikke levede op til IPDAS-kriterierne 

• 2, 3 og 4 blev tildelt hvis materialet delvist levede op til IPDAS-kriterierne 

• 5 blev givet hvis materialet fuldstændigt levede op til IPDAS-kriterierne 

Ud fra de 7 kriterier kunne informationsmaterialet samlet score et minimum på 7 point 

og et maksimum på 35 point. 

IPDAS-kriterierne nummereret 2, 3 og 4 omhandler, hvorvidt informationsmaterialet 

angiver korrekt information om behandlingernes virkning og bivirkning. For at vurdere 

om materialet lever op til IPDAS-kriterierne og dermed indeholder tilstrækkelig 

information om igangsættelsesmetoderne, sammenholdes patientinformationens 

indhold med DSOG’s guideline om igangsættelse (DSOG, 2014). 

For at minimere risikoen for forskerbias, og tilstræbe objektivitet, scorede vi 

patientinformationen individuelt. Efterfølgende sammenlignende vi resultaterne. 

Generelt var der stor enighed om pointgivningen, og ved eventuelle uenigheder fandt 

vi frem til enighed via diskussion.  

Scoring af patientinformationen, ved brug af den reviderede IPDAS-checkliste, 

resulterede på baggrund af ovenstående i Tabel 1, som præsenteres i projektets 

analyse.  

 

Patientinformationens angivelse af bivirkninger ved Angusta 

Da dette projekt har særligt fokus på bivirkninger ved Angusta, har vi, i forlængelse af 

vurderingen af patientinformationens kvalitet, udarbejdet en tabel (Tabel 2) over 
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hvilke bivirkninger, der angives i fødeafdelingernes informationsmateriale. Denne 

præsenteres ligeledes i projektets analyse. I Tabel 2 opstilles de 23 fødesteder, hvorfra 

vi har indsamlet skriftlig patientinformation om igangsættelse med Angusta. 

Fødeafdelingernes angivne bivirkninger, sammenholdes med angivne bivirkninger på 

pro.medicin (2019a), da denne database er udarbejdet af Dansk 

lægemiddelinformation, og dertil er det mest anvendte opslagsværk til 

lægemiddelinformation blandt sundhedsprofessionelle i Danmark (pro.medicin, 2020).  

 

Bivirkningerne ved Angusta er, på pro.medicin, opdelt med tre prævalensestimater; 

meget almindelige bivirkninger (>10%), almindelige bivirkninger (1 – 10%) og ikke 

kendte bivirkninger (pro.medicin, 2019a). Ikke kendte bivirkninger dækker over 

bivirkninger, der endnu ikke er tilstrækkelige data på til at kunne estimere 

hyppigheden (Lægemiddelstyrelsen, 2019c, s. 4). Jordemoderen har pligt til at 

informere om almindelige og meget almindelige bivirkninger, samt ikke kendte 

bivirkninger, hvis disse er alvorlige (Sundheds- og Ældreministeriet, 1998, stk. 3.3).  

 

Bivirkningerne er angivet ud fra en dosering på 25 µg Misoprostol hver anden time, 

med undtagelse af bivirkningen: Lav apgarscore, som er angivet ud fra en dosering 

med 50 µg hver fjerde time (pro.medicin, 2019a). Udover angivne bivirkninger fra 

pro.medicin, er der nederst i tabellen tilføjet ekstra bivirkninger, da disse er angivet i 

mange af fødestedernes patientinformation. 

 

Tabellen er udarbejdet med følgende scoringssystem: 

 

• + tildeles hvis patientinformationen nævner bivirkningen 

• +! tildeles hvis patientinformationen nævner bivirkningen, men har fejlangivet 

bivirkningens hyppighed med underestimering 

• (+)! tildeles hvis patientinformationen indirekte nævner bivirkningen, og har 

fejlangivet bivirkningens hyppighed med underestimering 
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Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelsen: Igangsættelse med Angusta  

I det følgende afsnit redegøres for metodiske overvejelser i forbindelse med 

udarbejdelse af spørgeskemaet: Igangsættelse med Angusta. Spørgeskemaet udgør 

ikke projektets primære empiri, men indgår som en eksplorerende undersøgelse, der 

har til formål at undersøge jordemoderens indberetning af bivirkninger ved brugen af 

Angusta, og belyse om der er behov for yderlige fokus på emnet, hvorfor dette 

spørgeskema ikke fungerer som en systematisk og udtømmende undersøgelse. 

Populationen, der ønskes undersøgt, er danske jordemødre og jordemoderstuderende, 

og for at nå ud til denne population vurderede vi, at den største svarprocent ville 

opnås ved at dele spørgeskemaet i facebookgruppen, “Jeg er Jordemoder”. Gruppen er 

for jordemødre og jordemoderstuderende og rummer mere end 3000 medlemmer, og 

det vurderes at gruppen med sine mange medlemmer og daglige opslag, er Danmarks 

største og mest aktive facebookgruppe for jordemødre. For at blive optaget i gruppen 

skal man redegøre for tilknytningen til jordemoderfaget, hvorfor det antages at 

populationen består af både privat- og offentligt ansatte jordemødre, pensionerede og 

studerende. I gruppebeskrivelsen understreges det, at der føres kontrol med, at 

gruppens medlemmer kun består af jordemødre og jordemoderstuderende (Rytter, 

2015). Da spørgeskemaet fungerer som en eksplorerende undersøgelse, vurderes 

besvarelser fra alle facebookgruppens medlemmer relevante til at kunne give et 

umiddelbart overblik over jordemoderens indberetning af bivirkninger ved brugen af 

Angusta.  

For at belyse emnet udarbejdede vi, efter en brainstorm, nogle korte og neutrale 

spørgsmål, der ikke lægger op til fortolkning, og disse er formuleret således, at alle 

jordemødre burde forstå spørgsmålene på samme måde. Ligeledes var 

svarmulighederne formuleret ensartet, så der ikke lægges op til fortolkning: Ja, Nej, 

Ønsker ikke at svare. 

Ifølge Metodeguiden fra Aarhus Universitet (Aarhus Universitet, u.å.c) giver et online 

spørgeskema respondenterne en større følelse af anonymitet, hvilket øger 
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sandsynligheden for, at respondenterne svarer mere ærligt. Derfor udformede vi et 

online anonymt spørgeskema gennem anvendelse af spørgeskemaplatformen 

SurveyMonkey (SurveyMonkey, u.å.). 

En høj svarprocent øger sandsynligheden for, at resultaterne er repræsentative for den 

befolkningsgruppe man ønsker at undersøge (Kristensen og Hussein, 2019, s. 212), 

hvorfor vi forsøgte at øge denne, ved at gøre det hurtigt og nemt for respondenterne 

at svare, ved at holde spørgeskemaet kort. Dette resulterede i seks nedenstående 

spørgsmål:  

1. Vidste du, at jordemødre fortsat har skærpet indberetningspligt på Angusta? 

2. Vidste du, at jordemødre har pligt til at indberette bivirkninger på Angusta, 

selvom det blot er en formodet mistanke? 

3. Ved du, hvor du skal indberette bivirkninger på Angusta? 

4. Har du oplevet en bivirkning, som du mistænker kunne skyldes Angusta? 

(Eksempelvis: grønt fostervand, blødning post partum, hyperstimulation eller 

andet?) 

5. Hvis ja, indberettede du bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen? 

6. Hvis nej, hvorfor indberettede du ikke bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen? 

Spørgeskemaet er udformet således, at alle respondenter besvarer til og med 

spørgsmål fire, hvorefter spørgeskemaet forgrener sig, så respondenterne, afhængig af 

besvarelsen, bliver ledt videre til næste spørgsmål eller til spørgeskemaets afslutning. 

Ved spørgsmål fem var respondenternes besvarelse igen afgørende for, om de blev 

ledt videre til næste spørgsmål eller til spørgeskemaets afslutning. På denne måde 

sikrede vi os, at de respondenter, som blev ledt til sjette og sidste spørgsmål, var 

respondenter, der havde oplevet en formodet bivirkning ved Angusta, men ikke 

indberettet denne til Lægemiddelstyrelsen, på trods af den skærpede 

indberetningspligt. For at undersøge årsagssammenhængene til hvorfor denne gruppe 

ikke indberettede bivirkningen, tilføjede vi, udover fire svarmuligheder, en 

kommentarboks, hvor respondenten kunne angive andre årsager til den manglende 

indberetning, og derved uddybe sit svar. 
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Forud for indsamling af besvarelser, lavede vi en pilotundersøgelse blandt 16 

jordemoderstuderende på 7. semester, hvor vi efterspurgte feedback på 

spørgeskemaet. Ingen respondenter havde rettelser eller kommentarer til 

spørgeskemaundersøgelsen og deres besvarelser indgår ikke i undersøgelsens endelige 

resultater. 

Som introduktion til spørgeskemaet: Igangsættelse med Angusta, formulerede vi en 

kort information omkring formålet med undersøgelsen. Spørgeskemaet blev 

offentliggjort i facebookgruppen “Jeg er Jordemoder” den 2. april 2020 kl. 17, hvilket 

resulterede i 176 besvarelser.  For at øge svarprocenten yderligere, delte vi 

spørgeskemaundersøgelsen igen fire dage senere, den 6. april 2020 kl. 18.15, hvilket 

bidrog med yderligere 48 besvarelser, og dermed resulterede i et samlet antal på 224 

besvarelser.  

Spørgeskemaundersøgelsen var anonym, og indeholdt ikke personfølsomme 

oplysninger. I henhold til Persondataloven har vi slettet indsamlet data efter projektets 

afslutning (Datatilsynet, u.å.). 

 

Analyse 

For at besvare projektets problemformulering, er projektets analyseafsnit opdelt i tre 

dele. I første del analyseres hospitalernes patientinformation om igangsættelse 

gennem anvendelse af IPDAS-checklisten. I anden del rettes fokus mod 

patientinformationens angivne bivirkninger ved Angusta, og i tredje del analyseres, 

afslutningsvist, resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen: Igangsættelse med 

Angusta. 

IPDAS-analyse af hospitalernes patientinformation om igangsættelse 

Projektets problemformulering belyses gennem en kvalitetsvurdering af 

patientinformationen vedrørende igangsættelse fra Danmarks 23 fødeafdelinger. Vi 

har enkeltvist foretaget en vurdering af patientinformationens kvalitet, ud fra de 7 
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IPDAS-kriterier (Coulter et al., 2006, s. 26), og efterfølgende sammenlignet vores 

resultater. Ved eventuelle uenigheder nåede vi til enighed via diskussion. IPDAS-

analysens resultater illustreres i Tabel 1. 

Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt havde hospitalerne en gennemsnitsscore på 23,9 ud af 35 mulige point, men 

der var stor variation imellem de enkelte hospitaler, hvor det skriftlige 

informationsmateriale scorede mellem 18-31 point ud af 35 mulige.  

Den gennemsnitlige score, under hvert af de syv IPDAS-kriterier, varierer mellem 2,6 - 

4,9 ud af 5 point, hvilket illustrerer at, der er stor variation i, hvordan hospitalerne 

samlet set lever op til det enkelte IPDAS-kriterie. Nedenfor gennemgås resultaterne for 

de syv kriterier enkeltvist. 

IPDAS kriterium nr 1 - Start with a clear aim 

19 ud af 21 hospitaler lever helt op til IPDAS-kriteriet, der har til formål at sikre, at 

informationsmaterialet indledningsvist starter med et tydeligt formål (ibid), og 

hospitalerne scorer gennemsnitligt 4,9 ud af 5 point. Kun to hospitaler lever ikke op til 
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kriteriet om et klart formål, idet der i informationsmaterialet er uklarhed om, hvilken 

målgruppe materialet henvender sig til.  

 

IPDAS kriterium nr 2 - Provide unbiased and detailed information about options 

Patientinformationen bør, jævnfør dette IPDAS-kriterium, formuleres i et neutralt 

sprog, med detaljeret information omkring behandlingsmulighederne, herunder en 

beskrivelse af behandlingernes virkning og bivirkninger samt information om 

alternative behandlinger, herunder også ingen behandling (ibid).  

Under dette kriterium scorer hospitalerne gennemsnitligt 3,4 ud af 5 point, hvilket 

blandt andet skyldes, at 12 ud af 21 hospitaler ikke informerer den gravide om, at der 

er mulighed for en individuel plan for det videre forløb, hvis hun ønsker at fravælge 

igangsættelse og afvente spontan fødsel. Uanset om indikationen for igangsættelse er 

meget alvorlig, som svær præeklampsi, eller mindre alvorlig, som graviditet over 

terminen, bør patientinformationen ifølge IPDAS-kriteriet (ibid) informere den gravide 

om, at behandlingen er valgfri. 

Jævnfør IPDAS-kriteriernes underpunkter, bør patientinformationen angive, hvis der er 

usikkerhed om foreliggende evidens ved en given behandling (ibid). Da der i mange år 

har været usikkerhed omkring, hvornår igangsættelse af lavrisikogravide over termin 

bør anbefales, vurderes det at patientinformationen, der udleveres til denne 

patientgruppe, bør angive usikkerheden ved evidensen bag denne anbefaling, så den 

gravide selv kan veje fordele og ulemper ved igangsættelse. Dog angiver 16 ud af 21 

hospitaler ikke, at der er usikkerhed omkring foreliggende evidens ved igangsættelse 

over termin.  

Detaljeret information om igangsættelsesbehandlingerne er vigtig for, at den gravide 

forstår, hvad behandlingerne indebærer, samt hvilke risici den enkelte behandling kan 

medføre, og det vurderes at 9 ud af 21 hospitalers patientinformation, vedrørende 

udførelse af igangsættelsesmetoderne, ikke lever fyldestgørende op til dette IPDAS-

kriterie. Eksempelvis undlader flere hospitaler en detaljeret beskrivelse af, hvordan 

HSP, og oplægning af ballonkateter, udføres. Derudover synes særligt informationen 
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om Angusta at være mangelfuld, hvorfor dette behandles yderligere i afsnittet: 

Analyse af hospitalernes angivne bivirkninger ved Angusta. 

 

IPDAS kriterium nr 3 - Present probabilities of outcomes in an understandable way 

Jævnfør dette IPDAS-kriterium, bør hospitalerne præsentere sandsynligheden for risici 

ved en given behandling på en ensartet og forståelig måde (ibid). Hospitalerne scorer 

her et forholdsvis lavt gennemsnit på 2,9 ud af 5 point. Kun få hospitaler nævner, at 

igangsættelse ofte er en flertrinsbehandling, og det fremstår derfor ikke tydeligt, at 

den gravide skal tage stilling til, at alle behandlingstrin kan blive aktuelle. Det vurderes, 

at relevant information her kunne være angivelse af sandsynligheden for succesfuld 

igangsættelse, sandsynligheden for HSP efter Angusta, eller sandsynligheden for S-

drop efter HSP, samt et estimat på hvor lang tid en igangsættelse kan strække sig over. 

To hospitaler lever helt op til dette kriterium, hvorimod de resterende 19 hospitaler 

mangler tilstrækkelig information, omhandlende behandlingernes tidsperspektiv og 

risici, hvilket gør det svært for den gravide at gennemskue sandsynligheden for 

behandlingernes forskellige outcomes. Generelt præsenteres sandsynligheden for 

igangsættelsesmetodernes outcome med upræcise ord som: få, ofte, nogle gange, 

eller sjældent. Her kunne man med fordel have angivet sandsynlighederne i absolutte 

tal eller procent, for at gøre informationen mere ensartet og forståelig for den 

gravide.  

 

IPDAS kriterium nr 4 - Contain accurate information 

Under dette kriterium stilles der krav til patientinformationens nøjagtighed i forhold til 

foreliggende evidens (ibid), og her scorer hospitalerne gennemsnitligt 2,6 ud af 5 point, 

hvilket udgør den laveste score af alle kriterierne. Ifølge IPDAS-kriteriet, bør 

informationen angive, hvor hyppig en tilstand er (ibid), men kun 5 ud af 21 hospitaler 

angiver hvor stor en procentdel af gravide, der årligt igangsættes i Danmark, og 

derudover fratrækkes point, da ingen hospitaler tydeligt angiver, hvilken evidens der 

danner baggrund for patientinformationens indhold, hvilket ifølge IPDAS-kriteriet bør 

være tydeligt angivet (ibid). 
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Derudover vurderes det, at ingen hospitaler er opdateret i forhold til foreliggende 

evidens vedrørende bivirkninger ved de forskellige igangsættelsesbehandlinger. Dette 

gør sig særligt gældende ved patientinformationens listede bivirkninger ved Angusta, 

hvilket vil blive udfoldet yderligere i analysens anden del, der uddyber hospitalernes 

mangelfulde information om bivirkninger ved Angusta.  

 

IPDAS kriterium nr 5 - Help patients to make appropriate decisions 

Ifølge dette IPDAS-kriterium, bør informationsmaterialet anerkende, at patienten kan 

vælge behandlingen til eller fra, og støtte patienten i at træffe det valg, der føles rigtigt 

for den enkelte (ibid). Det vurderedes, at der generelt er stor variation i detaljegraden 

og mængden af information, der støtter den gravide i at mærke efter, og derved blive i 

stand til at tage den beslutning som føles rigtig. Hospitalerne scorer gennemsnitligt 3,1 

ud af 5 point, og det vurderes, at kun 2 hospitaler lever helt op til dette kriterium. 8 ud 

af 21 hospitaler vurderes, hverken explicit eller implicit, at anerkende, at den gravide 

skal træffe et valg om igangsættelse, da informationen er formuleret som om, at 

beslutningen om igangsættelse allerede er taget. Eksempelvis indleder Nykøbing 

Falster deres informationspjece med overskriften: “Fødslen skal sættes igang”, og det 

italesættes ikke i pjecen, at den gravide har et valg om igangsættelse (se bilag 10). 

I tillæg til at anerkende den gravides valg, bør patientinformationen også hjælpe den 

gravide med at tage en passende beslutning om igangsættelse. Det vurderes her 

relevant, at patientinformationen beskriver, hvordan det kan føles at være igennem et 

igangsættelsesforløb, som ofte kan være meget langvarigt og kræve tålmodighed. Det 

vurderes, at 13 ud af 21 hospitaler lever op til dette, mens de resterende 8 hospitaler 

kun delvist hjælper den gravide med at forestille sig, hvordan et igangsættelsesforløb 

føles.  

Jævnfør IPDAS kriteriet, bør informationsmaterialet derudover informere patienten 

om hvilke faktorer, der kan påvirke behandlingen (ibid). Faktorer der fremmer et godt 

igangsættelsesforløb kan være hvile, rigelig mad og drikke, mobilisering efter HSP med 

mere. Det vurderes at 12 ud af 21 hospitaler ikke lever fyldestgørende op til dette. 
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IPDAS kriterium nr 6 - Have a clear structure and layout 

Under dette IPDAS-kriterium vurderes patientinformationens struktur og layout, i 

forhold til om materialet er opdelt i tydelige afsnit, anvender relevante illustrationer 

og billeder, samt fremhæver vigtige pointer, så informationsmaterialet bliver 

læsevenligt (ibid). Hospitalerne scorer gennemsnitligt 3,3 ud af 5 point, men det 

vurderes, at der generelt er stor variation i, hvor struktureret og gennemskuelig 

patientinformationen er. 

Det vurderes, at 15 ud af 21 hospitaler mangler struktur i indholdet, i form af resumeer 

eller punktopstilling, der opsummerer de vigtigste pointer vedrørende fordele og 

ulemper ved igangsættelsesmetoderne. Informationsmaterialet kunne eksempelvis 

liste fordele og ulemper ved hver igangsættelsesmetode, i korte resumér eller 

punktform, for at give den gravide et gennemskueligt overblik over hvad igangsættelse 

indebærer. For at hjælpe den gravide med at forstå, hvad de forskellige 

igangsættelsesmetoder indebærer, anvender 14 ud af 21 hospitaler illustrationer som 

supplement til tekst-information. Dog vurderes kvaliteten af de anvendte billeder at 

variere en del. Enkelte hospitaler anvender grynede billeder uden farve, og uden 

relevant billedbeskrivelse, hvilket gør det svært for den gravide at gennemskue, hvad 

billedet skal forestille. To hospitaler supplerer deres informationsmateriale med 

videoer, hvilket bidrager med mere detaljeret information om emnet. Videoerne er 

opdelt i overskuelige afsnit, og der anvendes relevante og tydelige illustrationer.  

 

IPDAS kriterium nr 7 - Help the reader judge its reliability 

Ifølge dette kriterium, bør patientinformationen angive publikationsdato, samt kilder 

til yderligere information, for at styrke patientinformationens pålidelighed (ibid). 

Gennemsnitligt scorer hospitalerne under dette kriterium 3,7 ud af 5 point. Der 

fratrækkes blandt andet point hos fem hospitaler, da de ikke angiver 

kontaktoplysninger til afdelingen, i tilfælde af at de gravide har spørgsmål til 

igangsættelsen. Derudover vurderes to hospitaler helt at mangle publikationsdato, 

mens syv hospitaler kun angiver publikationsdato på noget af deres materiale. Ni 

hospitaler lever helt op til IPDAS-kriteriet, mens et enkelt hospital hverken angiver 
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publikationsdato eller kilder til yderligere information, hvorfor det vurderedes, at 

hospitalet slet ikke imødekommer IPDAS-kriteriet. 

 

Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse vurderes det, at ingen fødesteders 

patientinformation lever fuldstændigt op til alle IPDAS-kriterierne. Overordnet er den 

største mangel, at informationsmaterialet, ikke er opdateret efter foreliggende 

evidens, samt at der ikke angives hvilken evidens, der danner baggrund for 

informationsmaterialets indhold. Gennem vurderingen af patientinformationen, fandt 

vi en gennemgående mangel i materialets information om bivirkninger ved Angusta, 

hvorfor dette bliver udfoldet yderligere i det følgende afsnit. Derudover informerer 

over halvdelen af hospitalerne ikke om, at igangsættelse, er en anbefaling, den gravide 

kan vælge til eller fra. Dertil mangler de fleste hospitalers informationsmateriale 

fyldestgørende information, som hjælper den gravide til at forstå, hvad igangsættelse 

indebærer, samt hvilke risici for bivirkninger der er ved den enkelte behandling. 

 

Analyse af hospitalernes angivne bivirkninger ved Angusta 
 

I analysens foregående afsnit, fandt vi under bearbejdning af patientinformationen en 

gennemgående mangel i hospitalernes information om bivirkninger ved Angusta, 

hvorfor vi i forlængelse heraf vurderer det relevant at udarbejde en tabel over 

fødestedernes bivirkningsliste på Angusta. Se Tabel 2 på næste side. 
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Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen sammenligner bivirkninger ved Angusta, angivet i fødeafdelingernes 

patientinformation, med bivirkningslisten på pro.medicin (2019a), der er en 

fyldestgørende oversigt over mulige bivirkninger ved Angusta. Bivirkningerne er, 

jævnfør pro.medicin (ibid), klassificeret på tre måder; meget almindelige bivirkninger 

(>10%), almindelige bivirkninger (1 – 10%) og ikke kendte bivirkninger. 

 

Forud for en behandling bør patienten informeres om alle ofte forekommende 

bivirkninger, samt alle alvorlige bivirkninger, uanset hvor sjældent disse forekommer 

(Sundheds- og Ældreministeriet, 1998, stk. 3.3). Hospitalernes informationen om 
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bivirkninger ved Angusta vurderes generelt mangelfuld, og ingen hospitaler angiver 

alle de angivne bivirkninger på pro.medicin, som jordemoderen har pligt til at 

informere patienten om.  

Samlet angives der på pro.medicin 10 almindelige og meget almindelige bivirkninger 

(pro.medicin, 2019a), og ud af disse angiver hospitalerne gennemsnitligt kun 4 ud af de 

10. Heriblandt angiver ét hospital ingen af de 10 bivirkninger, mens et andet hospital 

kun angiver 1 af de 10 bivirkninger. Ingen hospitaler angiver alle 10 bivirkninger, og det 

hospital, der angiver flest bivirkninger, angiver 8 ud af 10.  

På pro.medicin angives lav apgarscore og ændret føtal hjertefrekvens som almindelige 

bivirkninger (ibid). Dog angiver kun 1 ud af 21 hospitaler disse bivirkninger, på trods af 

at disse kan være tegn på komplikationer, der kan medføre alvorlige neonatale 

konsekvenser. Dertil angiver 19 ud af 21 hospitaler ikke risikoen for post partum 

blødning over 500 ml, på trods af at denne bivirkning er klassificeret som meget 

almindelig, og kan være alvorlig og behandlingskrævende. Derudover nævnes 

bivirkningen; mekonium i fostervandet, ligeledes kun af to hospitaler, på trods af at 

bivirkningen kan være alvorlig, da det kan skyldes en stressreaktion hos barnet, og i 

værste fald medføre mekoniumaspiration.  

 

To hospitaler angiver desuden bivirkninger indirekte, hvilket gør det uklart for den 

gravide, hvad der menes med bivirkningen. Eksempelvis vurderer vi ,at Koldings 

informationspjece indirekte nævner bivirkningen; hyperstimulation: 

 

”Derudover er der en lille risiko (mindre end 1 ud af 100) for at fødslen går 

meget hurtigt, hvilket kan stresse barnet og i sjældne tilfælde (1 ud af 10.000) 

kan påvirke livmoderen uhensigtsmæssigt.” (se bilag 6). 

 

Det er dertil meget uklart, hvad der menes med, at livmoderen kan påvirkes 

uhensigtsmæssigt, da det ikke fremgår tydeligt, om der menes hyperstimulation eller 

uterusruptur. Er der tale om sidstnævnte, er det især vigtigt, at det formuleres, så 

læseren ikke er i tvivl om, hvad der menes, da denne bivirkning er meget alvorlig. I 
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ovenstående eksempel er det ligeledes uklart, hvordan barnet bliver stresset hvis 

fødslen går hurtigt, hvorfor det ikke har været muligt at vurdere, om der indirekte 

hentydes til én eller flere af disse bivirkninger; mekonium i fostervandet, lav 

apgarscore eller ændret føtal hjertefrekvens.  

 

18 ud af 21 hospitaler angiver bivirkninger ved Angusta, der ikke er listet på 

pro.medicin, hvilket vidner om, at informationsmaterialet ikke er opdateret efter 

nyeste evidens. Derudover har tre hospitaler underestimeret bivirkningers hyppighed, 

hvilket ligeledes tyder på, at patientinformationen ikke er opdateret i henhold til 

nyeste evidens. Generelt synes der at være en skæv fordeling mellem hvilke 

bivirkninger der bør angives, og hvilke der faktisk er angivet, hvilket ikke stemmer 

overens med Sundhedslovens §16 omhandlende informeret samtykke, der foreskriver, 

at hyppige samt alvorlige bivirkninger er en del af fyldestgørende information forud for 

en behandling (Sundheds- og Ældreministeriet, 1998, stk. 3.3).  

 

Delkonklusion 

Analysen viser, at hospitalernes patientinformationen om bivirkninger ved Angusta i 

høj grad er mangelfuld. Ingen hospitaler angiver alle de bivirkninger, patienten ifølge 

Sundhedslovens §16 har ret til at blive informeret om forud for behandlingen. 

Herunder havde hovedparten af hospitalerne undladt at informere om potentielt 

alvorlige bivirkninger, som eksempelvis post partum blødning og mekonium i 

fostervandet, på trods af at risikoen for disse bivirkninger er højere end 10%. 

 

Analyse af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen: Igangsættelse med Angusta 

Problemformuleringens anden del belyses her gennem en analyse af resultaterne fra 

spørgeskemaet: Igangsættelse med Angusta. Spørgeskemaundersøgelsen indgår i 

projektet som en eksplorerende undersøgelse, der har til formål at undersøge, 

hvorledes jordemoderen indberetter bivirkninger ved Angusta, da dette muligvis kan 

påvirke kvaliteten af patientinformationen. Gennem vores uddannelse oplevede vi 

generelt manglende fokus på den skærpede indberetningspligt på Angusta, hvorfor vi 
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fandt det relevant at undersøge, om der generelt blandt jordemødre er manglende 

kendskab til, eller tvivl om, hvad indberetningspligten indebærer. Den skærpede 

indberetningspligt på Angusta har til formål at sikre patientsikkerheden gennem en 

kortlægning af præparatets bivirkningsprofil, hvorfor indberetninger er afgørende i 

forbindelse med at etablere viden om bivirkningernes prævalensestimater 

(pro.medicin, 2019b). Jordemoderens indberetning af bivirkninger kan derfor have 

betydning for, om bivirkningernes angivne hyppighed, i patientinformationen, er 

nøjagtige og stemmer overens med virkeligheden. 

Spørgeskemaundersøgelsen om jordemoderens indberetning af bivirkninger ved 

Angusta omfatter 224 besvarelser.  I det følgende gennemgås og analyseres 

resultaterne for hvert af undersøgelsens 6 spørgsmål. 

Spørgsmål 1: Vidste du, at jordemødre fortsat har skærpet indberetningspligt på 

Angusta? 

 

Besvarelserne fordelte sig på 223 respondenter, hvoraf 75%, svarede Ja til 

spørgsmålet, og 22% svarede Nej. Dette viser, at næsten en fjerdedel af 

respondenterne ikke er bevidste om, at der er skærpet indberetningspligt på Angusta, 

selvom præparatet er hyppigt administreret af jordemødre. 2% af respondenterne 

ønskede ikke at svare.  
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Spørgsmål 2: Vidste du, at jordemødre har pligt til at indberette bivirkninger på 

Angusta, selvom det blot er en formodet mistanke? 

  

Besvarelserne fordelte sig på 219 respondenter, hvoraf 79% svarede Ja til spørgsmålet. 

De resterende 21% svarede Nej, hvilket viser, at mere end en femtedel af 

jordemødrene ikke er bevidste om, hvad den skærpede indberetningspligt indebærer.  

Spørgsmål 3: Ved du, hvor du skal indberette bivirkninger på Angusta? 
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De 210 besvarelser var her ligeligt fordelt, hvilket illustrerer, at halvdelen af 

jordemødrene ikke ved, at de skal indberette bivirkninger ved Angusta til 

Lægemiddelstyrelsen. 

Spørgsmål 4: Har du oplevet en bivirkning, som du mistænker kunne skyldes Angusta? 

(Eksempelvis: grønt fostervand, blødning post partum, hyperstimulation eller andet?) 

 

Besvarelserne fordelte sig over 204 respondenter, hvoraf 55% svarede Ja til 

spørgsmålet, og 43% svarede Nej. Over halvdelen af respondenterne angiver således, 

at de har oplevet en bivirkning, der kunne skyldes Angusta. De respondenter der havde 

mistanke om, at de havde oplevet en bivirkning ved Angusta, blev efter denne 

besvarelse ledt videre til 5. spørgsmål. De resterende respondenter blev ført til 

spørgeskemaets afslutning. 
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Spørgsmål 5: Hvis ja, indberettede du bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen? 

 

De 112 respondenter, der i spørgsmål 4, angav at have oplevet en formodet bivirkning 

ved Angusta, svarer her på, om de efterfølgende indberettede bivirkningen til 

Lægemiddelstyrelsen. 18% svarede Ja, mens hele 81% af respondenterne svarede Nej, 

hvilket viser, at der formentlig er en tendens til underrapportering af bivirkninger ved 

brugen af Angusta. Respondenter der angav, at de ikke indberette bivirkningen, blev 

ledt videre til spørgsmål 6, mens de resterende respondenter blev ført til 

spørgeskemaundersøgelsens afslutning. 

Spørgsmål 6: Hvis nej, hvorfor indberettede du ikke bivirkningen til 

Lægemiddelstyrelsen? 

Ved dette spørgsmål havde respondenterne mulighed for at afkrydse mere end én 

svarmulighed. Hvis respondenten ikke kunne identificere sig med de angivne 

svarmuligheder, var det muligt at tilføje en uddybende kommentar, i en 

kommentarboks markeret “andet”. 

Ud af de 83 respondenter, der har besvaret dette spørgsmål, har 26 respondenter 

besvaret spørgsmålet ved at kommentere i kommentarboksen “andet”. Derudover har 
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53 respondenter afkrydset én svarmulighed, mens 6 respondenter har afkrydset flere 

svarmuligheder. De fire svarmuligheder var:  

• Jeg havde ikke tid i arbejdstiden 

• Jeg vidste ikke, at jeg havde skærpet indberetningspligt 

• Jeg vidste ikke, at jeg skulle indberette bivirkningen blot på formodet mistanke 

• Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle indberette bivirkningen 

Besvarelserne fordelte sig således: 

 

Derudover har 26 ud af 83 respondenter (31%) kommenteret i kommentarboksen 

“andet” (se bilag 11), hvor de uddyber andre årsager til, at de ikke indberettede den 

oplevede bivirkning til Lægemiddelstyrelsen. For at skabe overblik over de 26 

respondenters besvarelser, opdelte vi besvarelser der mindede om hinanden, i 

kategorier. De kondenserede besvarelser, resulterede i følgende kategorier: 

• Respondenten indberettede ikke, da bivirkningen allerede er kendt: 13 (15%) 

• Respondenten var i tvivl, om bivirkning skyldes Angusta: 3 (4%) 
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• Anden fagperson indberettede bivirkningen istedet for respondenten: 4 (5%) 

• Respondenten var ikke behandlingsansvarlig, da bivirkningen indtraf: 3 (4%) 

• Respondenten glemte at indberette bivirkningen: 2 (2%) 

• Kan ikke vurderes: 1 (1%) 

Her ses det, at 15% af respondenterne ikke ved, at en bivirkning skal indberettes til 

Lægemiddelstyrelsen, på trods af at bivirkningen allerede er almen kendt og angivet på 

pro.medicin, hvilket tyder på, at disse respondenter har misforstået, hvad skærpet 

indberetningspligt indebærer. Sammenlægges dette med besvarelserne fra 

ovenstående svarmulighed “Jeg vidste ikke, at jeg skulle indberette bivirkningen blot på 

formodet mistanke”, der er afkrydset af 29% af respondenterne, viser resultaterne, at 

hele 44% af respondenterne formodentlig har misforstået, hvad den skærpede 

indberetningspligt indebærer. 

Derudover beskrev 5% af respondenterne at årsagen til, at de ikke indberettede 

bivirkningen, var at en anden fagperson havde indberettet bivirkningen, og dertil var 

der 4% af respondenterne der angav, at de ikke var behandlingsansvarlige, da 

bivirkningen indtraf. Yderligere angav 4% af respondenterne, at de var i tvivl om, om 

den oplevede bivirkning skyldes Angusta, og 2% angav, at de glemte at indberette 

bivirkningen. Til sidst var der en enkelt besvarelse, der ikke kunne vurderes, da 

respondenten blot havde skrevet: “Jeg var ikke”. 

Delkonklusion 

Mere end en femtedel af respondenterne vidste ikke, at der er skærpet 

indberetningspligt på Angusta, og en femtedel vidste ligeledes ikke, at bivirkninger skal 

indberettes blot på formodet mistanke. Derudover viste resultaterne, at halvdelen af 

respondenterne ikke vidste, hvordan man indberetter en bivirkning.  

Hele 55% af respondenterne angav, at de havde oplevet en bivirkning ved Angusta, og 

hele 81% af disse angav, at de ikke indberettede den oplevede bivirkning til 

Lægemiddelstyrelsen, hvilket vidner om, at der er en stor underrapportering på 

bivirkninger ved Angusta. Næsten halvdelen af respondenterne angav, at årsagen til 
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den manglende indberetning til Lægemiddelstyrelsen var, at de havde misforstået, 

hvad den skærpede indberetningspligt indebærer. 

Diskussion 

I det følgende afsnit diskuteres, hvorfor vi mener, at det er vigtigt, at det skriftlige 

informationsmateriale om igangsættelse er af høj kvalitet, samt hvordan kvaliteten af 

patientinformationen påvirker den gravides mulighed for at tage et informeret valg. 

Dertil diskuteres spørgeskemaundersøgelsens resultater, samt mulige 

årsagssammenhænge og løsningsforslag. Afslutningsvist vil der indgå en metodekritisk 

vurdering af projektet.  

 

Et vigtigt supplement til jordemoderens mundtlige information om igangsættelse 

Svangreomsorgen anbefaler, at det sidste jordemoderbesøg i graviditetsuge 41 

indeholder information om igangsættelse, samt fordele og ulemper ved dette 

(Sundhedsstyrelsen, 2013, s. 57). En almindelig jordemoderkonsultation strækker sig, 

på vores kliniksteder, over 20 minutter, og på denne tid skal jordemoderen nå at 

foretage en helbredsundersøgelse, der omfatter vurdering af fostertilvækst, 

fosterstilling og hjertelyd, samt risikoopsporing for præeklampsi og gestationel 

diabetes og derudover gøres der eventuelt vaginal eksploration, med henblik på 

hindeløsning. Dertil taler jordemoderen med kvinden om hendes trivsel og hendes 

tanker om den forestående fødsel (ibid), og ud over dette har jordemoderen også pligt 

til journalføre konsultationen. Jordemoderen skal altså omkring mange ting i løbet af 

de 20 minutter, og tidsrammen kan derfor udfordre jordemoderens mulighed for at 

give fyldestgørende information om igangsættelse, hvorfor det vurderes yderst 

relevant, at der udleveres skriftligt informationsmateriale af høj kvalitet, som 

supplement til den mundtlige information. 

Selvom jordemoderen giver en god og fyldestgørende mundtlig information om 

igangsættelse, er der mange ting, den gravide skal forholde sig til, og det kan derfor 

formodes, at det for nogle gravide kan være svært at overskue og huske 



38 
 

informationen, hvis denne udelukkende gives mundtligt. En igangsættelse består ofte 

af flere behandlingstrin, og for en del gravide kan alle fire behandlingstrin blive 

aktuelle, hvorfor den gravide både skal forholde sig til fordele og ulemper ved at 

afvente spontan fødsel, samt fordele og ulemper ved igangsættelse, og eventuelle 

bivirkninger ved hvert enkelt behandlingstrin.  

Ved igangsættelse på tungtvejende indikationer vil anbefalingen ofte være at inducere 

fødslen med det samme, da fordelene ved at inducere fødslen, for de fleste, opvejer 

ulemperne ved at afvente spontan fødsel, hvilket ofte betyder, at den gravide ikke har 

behov for længere betænkningstid. Den mundtlige patientinformation er i disse 

situationer tilpasset den enkelte patients situation, og er dermed mere specifik end 

den skriftlige patientinformation, der er rettet mod en bredere målgruppe. Modsat har 

lavrisikogravide, som anbefales igangsættelse over termin, god tid til at sætte sig ind i 

forløbet ved at læse det skriftlige informationsmateriale, som supplement til den 

mundtlige information. Det vurderes, at patientinformation af høj kvalitet støtter den 

gravides mulighed for at forholde sig til den omfattende information i ro og mag, på 

hendes egne præmisser, hvilket kan være med til at sikre, at valget om igangsættelse 

træffes på et velinformeret grundlag. Udleveres den skriftlige patientinformation om 

igangsættelse ved sidste jordemoderbesøg, giver det den gravide god tid til at læse det 

igennem med hendes partner, og tage stilling til om hun ønsker igangsættelse over 

termin eller ej, og dertil vil den gravide møde forberedt op til overbårenhedskontrollen 

på hospitalet, hvor hun kan få besvaret eventuelle spørgsmål til igangsættelse af 

jordemoderen. Vi formoder desuden, at fyldestgørende skriftlig information om 

igangsættelse reducerer sandsynligheden for, at den gravide opsøger information om 

igangsættelse på hjemmesider, som ikke fører kontrol med indholdets validitet, samt 

på sociale medier. Fyldestgørende skriftlig information af høj kvalitet vurderes derfor 

yderst relevant, til at støtte den gravide i at tage et informeret valg om igangsættelse.  
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Den skriftlige patientinformation lever ikke op til IPDAS-kriterierne 

Gennem analysen vurderes det, at kvaliteten af den skriftlige patientinformation om 

igangsættelse fra Danmarks 23 fødeafdelinger ikke lever op til IPDAS-kriteriernes 

kvalitetskrav. Særligt er det en mangel, at over halvdelen af hospitalerne ikke 

informerer om, at igangsættelse er en anbefaling, og dermed et tilbud den gravide kan 

fravælge, hvis hun alternativt ønsker at afvente spontan fødsel. 

Afhængig af hvilke risici der er forbundet med at afvente spontan fødsel, er der forskel 

på, hvor kraftig anbefalingen for igangsættelse er. Ifølge WHO (2018, s. 6), bør 

igangsættelse kun tilbydes, hvis der er en tydelig indikation, og de forventede fordele 

ved igangsættelse opvejer potentielle ulemper. I situationer hvor der er tungtvejende 

indikation for at igangsætte fødslen, som eksempelvis svær præeklampsi eller udtalt 

IUGR (DSOG, 2011, s. 8), er fordelene ved at inducere fødslen betydeligt større end 

ulemperne, hvorfor vi vurderer, at valget om igangsættelse først bliver vanskeligt at 

træffe for den gravide, når der ikke er entydig evidens, der viser at fordelene ved 

igangsættelse opvejer de potentielle ulemper. Denne problemstilling gør sig særligt 

gældende for lavrisikogravide, der anbefales igangsættelse over termin, og da denne 

gruppe af gravide udgør en stor patientgruppe, kunne man med fordel udarbejde 

særskilt informationsmateriale til denne gruppe. I tillæg til dette kan det være 

vanskeligt for gravide, der anbefales igangsættelse over termin at adressere den 

divergerende evidens, hvis informationsmaterialet er henvendt til flere grupper. 

Hvornår igangsættelse bør indiceres efter termin, har været diskuteret i mange år, og 

der er stadig ikke entydig evidens, der præciserer, hvornår igangsættelse af 

lavrisikogravide bør anbefales (DSOG, 2020). Ifølge IPDAS-kriterierne, bør 

informationsmaterialet angive hvilken evidens, der danner baggrund for 

informationens indhold (Coulter et al. 2006, s. 26), hvilket kun to hospitalers 

patientinformation delvist angiver. Information om at evidensen ikke er entydig på 

området, kan have indflydelse på den gravides valg, da der er stor forskel på, hvordan 

de gravide, som anbefales igangsættelse efter termin, vægter fordele og ulemper ved 

igangsættelse og afventende behandling. Vi mener derfor, at det bør være tydeligt 
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angivet i patientinformationen, at det er op til den gravide selv at træffe det valg, som 

føles rigtig for hende, hvorfor det vurderes relevant at udarbejde fyldestgørende 

patientinformation, specifikt til denne gruppe, der beskriver fordele og ulemper 

vedrørende igangsættelse på en neutral og forståelig måde. 

Gennem IPDAS-analysen af patientinformationen fandt vi, at information om 

igangsættelsesmetodernes bivirkninger generelt var meget mangelfuld, og ikke var 

opdateret efter foreliggende evidens. Den mangelfulde information om 

igangsættelsesmetodernes bivirkninger gjorde sig særligt gældende ved Angusta, 

hvilket tydeligt illustreres i analysens Tabel 2. I analysen fandt vi, at ingen hospitaler 

angiver alle de bivirkninger, den gravide, ifølge sundhedslovens §16, har ret til at blive 

informeret om forud for igangsættelse, hvorfor vi mener, at det i høj grad er 

nødvendigt at opdatere informationsmaterialet efter foreliggende evidens. 

I 2016 udgav Clausen, Juhl og Rydahl studiet Quality assessment of patient leaflets on 

misoprostol-induced labour: does written information adhere to international 

standards for patient involvement and informed consent?, der på baggrund af IPDAS-

kriterierne undersøger kvaliteten af den skriftlige patientinformation, der udleveres til 

gravide forud for igangsættelse. Studiet konkluderede blandt andet, at centrale 

punkter fra IPDAS-kriterierne ikke blev mødt i patientinformationen, samt at 

patientinformationens indhold, vedrørende igangsættelse med Misoprostol, ikke var 

opdateret efter nyeste evidens (Clausen, Juhl og Rydahl, 2016). De fleste hospitaler har 

siden studiets publikation opdateret patientinformationen om igangsættelse, hvorfor 

det er interessant at sammenligne dette projekts resultater med resultaterne fra 

Clausens studie, da studiet analyserede patientinformationen, før Angusta blev 

godkendt af Lægemiddelstyrelsen, og dette projekt har analyseret 

patientinformationen efter godkendelsen. Sammenlignes studiets konklusion med 

dette projekts resultater, vurderes hospitalernes patientinformation om igangsættelse 

fortsat ikke at være af tilstrækkelig høj kvalitet, da patientinformationen flere steder 

fortsat er mangelfuld og ikke opdateret efter foreliggende evidens. Da Clausens studie 

i 2016 konkluderede, at patientinformationen var mangelfuld (ibid), og dette projekt 
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fortsat når frem til den samme konklusion, vurderer vi, at Sundhedsmyndighederne 

med fordel kunne se nærmere på, om der bør være kvalitetskrav til skriftlig 

patientinformation. Under udarbejdelse af dette projekt rettede vi derfor henvendelse 

til formanden for Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS), Henriette 

Lipczak, for at undersøge, om der i Danmark findes generelle kvalitetskrav til skriftlig 

patientinformation. Lipczak meddelte (personlig kommunikation, 15. maj 2020), at der 

aktuelt ikke findes sådanne krav, hvorfor vi mener, at det er relevant, at 

sundhedsmyndighederne stiller krav til, at der under udarbejdelse af skriftlig 

patientinformation, anvendes et kvalitetssikringsværktøj, som eksempelvis IPDAS, da 

dette vil være med til at sikre kvaliteten af informationsmaterialet. Ved hjælp af et 

kvalitetssikringsværktøj, ville det være lettere for de enkelte afdelinger, at sikre 

fyldestgørende patientinformationen, der lever op til nationale kvalitetskrav. 

 

Formodet underrapportering af bivirkninger ved Angusta 
Resultaterne fra projektets eksplorerende spørgeskemaundersøgelse viste, at kun 20 

ud af 112 respondenter indberettede en bivirkning, de mistænkte kunne skyldes 

Angusta, hvilket viser, at der formentlig er en underrapportering på præparatet. Vi er 

bevidste om, at undersøgelsens begrænsede omfang ikke kan føre til en generalisering, 

men spørgeskemaundersøgelsen vidner dog om, at der er behov for øget fokus på 

indberetning af bivirkninger ved Angusta. Det er derfor afgørende for 

patientsikkerheden, at indberetning af bivirkninger sker jævnfør den skærpede 

indberetningspligt (Lægemiddelstyrelsen, 2019a).  

 

Indberettes bivirkningerne på Angusta ikke, kan det medføre, at hyppigheden på 

præparatets angivne bivirkninger ikke stemmer overens med virkeligheden, hvilket er 

problematisk, da informationen om præparatets bivirkninger og sandsynligheden for 

at de indtræder, må formodes at være vigtig information for den gravide, når hun skal 

træffe et valg om igangsættelse. Når Lægemiddelstyrelsen vurderer at præparatets 

bivirkningsprofil endnu ikke er fuldt afdækket (Lægemiddelstyrelsen, 2014; 

Lægemiddelstyrelsen, 2019b), er det af stor betydning, at bivirkninger indberettes, da 

indberetningerne medvirker til, at der indimellem tilføjes nye bivirkninger til 
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præparatets produktresume (Lægemiddelstyrelsen, 2019a). Hvis jordemødrene ikke 

indberetter bivirkninger ved Angusta til Lægemiddelstyrelsen, er det derfor ikke muligt 

at afdække nye bivirkninger, eller afdække om allerede kendte bivirkninger 

forekommer hyppigere eller sjældnere end først antaget. Hvis jordemødre og læger, 

jævnfør den skærpede indberetningspligt (Sundheds- og Ældreministeriet, 2015, §8 ; 

Lægemiddelstyrelsen, 2019b), indberettede hver eneste gang, de formodede at en 

fødende, igangsat med Angusta, oplevede bivirkninger, ville bivirkningernes hyppighed 

måske være anderledes angivet. Dette kan i værste tilfælde potentielt lede til en 

erkendelse af, at en alvorlig bivirkning forekommer hyppigere end først antaget. Ved 

en underrapportering af bivirkningerne kan vi derfor ikke være sikre på, at 

patientinformationens angivne forekomst af bivirkninger er pålidelig og stemmer 

overens med virkeligheden, hvilket betyder, at den gravide ikke har mulighed for at få 

klarhed over, hvilke risici hun samtykker til i forbindelse med igangsættelse. 

 

Mulige årsager til den formodede underrapportering 

Der kan være mange årsager til den formodede underrapportering ved brugen af 

Angusta, men spørgeskemaundersøgelsens resultater tyder i høj grad på, at 

underrapporteringen skyldes, at en del jordemødre er i tvivl om, hvad den skærpede 

indberetningspligt indebærer. Halvdelen af respondenterne angav enten, at de ikke 

vidste, at bivirkningerne skulle indberettes blot på formodet mistanke, eller at årsagen 

til den manglende indberetning var, at bivirkningen allerede var angivet i 

indlæggelsessedlen, hvilket viser, at jordemødrene har misforstået den skærpede 

indberetningspligt. Det vurderes derfor at jordemødrenes manglende viden om, hvad 

den skærpede indberetningspligt indebærer, er den primære årsag til 

underrapporteringen. Dette, mener vi, også kan være årsagen til, at der i 2014, ifølge 

Lægemiddelstyrelsen (2015, s. 9), kun blev indberettet 18 bivirkninger på Angusta. 

 

Hertil bør det også nævnes, at det kan være vanskeligt for jordemoderen at vurdere, 

om en bivirkning skyldes Angusta. Dette gør sig eksempelvis gældende i situationer, 

hvor Angusta ikke er den eneste intervention, den gravide har modtaget. Under forløb 

hvor den fødende har modtaget Angusta som eneste intervention, er det mere 
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indiskutabelt, om en bivirkning må formodes at skyldes Angusta. Dette kunne 

eksempelvis være tilfældet, hvis en fødende, efter indtagelse af Angusta tabletter, 

oplever en styrtfødsel med efterfølgende post partum blødning, hvorfor bivirkningen 

her bør indberettes. 

Derudover er bivirkninger, som grønt fostervand og ændret føtal hjertefrekvens, højst 

sandsynligt ikke direkte bivirkninger ved præparatet, men indirekte bivirkninger til 

præparatets uteruskontraherende effekt, hvorfor det kan være vanskeligt for 

jordemoderen at vurdere, om grønt fostervand og ændret føtal hjertefrekvens er en 

naturlig konsekvens af fødslen eller om det skyldes Angustas uteruskontraherende 

effekt.  

 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsens resultater, angiver 23% af respondenterne, at de 

ikke indberettede en oplevet bivirkning grundet manglende tid i arbejdstiden. Når en 

lægemiddelbivirkning skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen, skal jordemoderen 

udfylde mange felter i en omfattende indberetningsskabelon, der blandt andet bør 

indeholde identifikation af det mistænkte lægemiddel, oplysninger om lægemidlets 

navn og batchnummer, en uddybende beskrivelse af den formodede bivirkning, 

oplysninger om den berørte patient, samt identifikation af den fagperson der 

indberetter (Lægemiddelstyrelsen, 2018). Indberetning af bivirkninger bliver således 

en tidskrævende handling, der ofte er svær at finde tid til i en travl arbejdsdag, hvorfor 

dette kan være en væsentlig faktor i forhold til den formodede underrapportering.  

På nogle hospitaler er der ansat en bivirkningsmanager, hvis opgave det er at samle og 

melde de bivirkninger, som sundhedspersonale registrerer. Det eneste jordemoderen 

skal oplyse til bivirkningsmanageren, i forbindelse med indberetning, er patientens 

navn og CPR- nummer, mistænkt lægemiddel, dosis og bivirkning, samt jordemoderens 

afdeling, hvorefter manageren klarer resten (pro.medicin, 2019c). Jordemoderen kan 

således spare en del tid ved at kontakte bivirkningsmanageren, frem for selv at 

indberette bivirkningen. Formålet med bivirkningsmanageren er at øge antallet af 

indberetninger til Lægemiddelstyrelsen (ibid), da underrapportering af bivirkninger er 

et generelt problem (pro.medin, 2019b). Dog findes disse bivirkningsmanagere ikke på 
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alle hospitaler, hvorfor vi opfordrer til, at der bliver ansat en bivirkningsmanager på 

alle hospitaler. Derudover er det yderst vigtigt, at jordemødrene informeres om 

muligheden for at henvende sig til bivirkningsmanageren, hvis en sådan person er 

tilgængelig, da det formentlig vil være med til at øge frekvensen af indberetninger. 

Så længe der ikke er fuldt kendskab til Angustas bivirkningsprofil, kan det i værste fald 

betyde, at præparatet synes mere sikkert at anvende, end det i realiteten er, hvorfor 

det er af afgørende betydning for patientsikkerheden, at bivirkninger indberettes. Da 

spørgeskemaundersøgelsens resultater tyder på, at en del jordemødre er i tvivl om 

hvad den skærpede indberetningspligt indebærer, finder vi det derfor relevant, at der 

på fødeafdelingerne rettes særligt fokus mod emnet, så alle ansatte, der håndterer 

Angusta i hverdagen, bliver oplyst omkring, hvad den skærpede indberetningspligt 

indebærer, og på den måde får mulighed for at leve op til deres indberetningspligt. For 

at undersøge hvem der har ansvaret for at oplyse jordemødrene om den skærpede 

indberetningspligt, kontaktede vi Jordemoderforeningens forsknings- og 

udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll. Hun orienterede os om, at kvalitetsudvikling 

og kvalitetssikring overordnet er et ledelsesansvar, samt at det varierer meget mellem 

afdelingerne, hvordan kvalitetssikringsarbejdet udføres. Flere steder uddelegeres 

kvalitetsarbejdet til en eller flere kvalitetsudviklingsjordemødre (personlig 

kommunikation, 19. maj 2020). Det er således vanskeligt, at konkludere hvem, der på 

de enkelte afdelinger, bør påtage sig ansvaret for at oplyse jordemødrene omkring, 

hvad den skærpede indberetningspligt indebærer, men uanset hvem der på den 

enkelte afdeling har ansvaret for kvalitetsudviklingsarbejdet, så tyder resultaterne fra 

vores spørgeskemaundersøgelse på, at der er et stort behov for, at afdelingerne retter 

fokus på indberetningspligten, så indberetningsfrekvensen og dermed 

patientsikkerheden øges. Da Lægemiddellovens bekendtgørelse om indberetning af 

bivirkninger, herunder den skærpede indberetningspligt, er direkte rettet mod blandt 

andet jordemødre (Sundheds- og Ældreministeriet, 2015), mener vi desuden, at 

jordemoderuddannelserne bør undervise de studerende, så de allerede under 

uddannelsen får kendskab til indberetningspligten. Vi finder det tankevækkende, at vi, 

som snart færdiguddannede jordemødre, først er blevet bevidste om den skærpede 
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indberetningspligt på Angusta under udarbejdelsen af dette projekt, da vi som 

nyuddannede, fra første arbejdsdag, bør kende vores lovbestemte forpligtelser. 

Sammenfattende vurderes det skriftlige informationsmateriale om igangsættelse, i 

henhold til IPDAS-kriterierne, generelt at være mangelfuldt. Derfor finder vi det 

problematisk, at Sundhedsmyndighederne aktuelt ikke stiller krav til kvaliteten af den 

skriftlige patientinformation.  

Derudover kan en underrapportering af bivirkninger ved Angusta i værste fald betyde, 

at præparatet synes mere sikkert at anvende, end det i realiteten er. Dette kan påvirke 

kvaliteten af det skriftlige informationsmateriale, og dermed den gravides mulighed for 

at få et tilstrækkeligt indblik i, hvilke risici der er for bivirkninger ved igangsættelse 

med Angusta, da patientinformationens angivne bivirkninger, samt hyppigheden af 

disse, muligvis ikke stemmer overens med præparatets reelle bivirkningsprofil.  

 

Metodekritik 

Formålet med dette projekt var at undersøge kvaliteten af den skriftlige 

patientinformation om igangsættelse, ved brug af IPDAS-kriterierne, samt at 

undersøge hvordan jordemoderens indberetning af bivirkninger ved Angusta kan 

påvirke kvaliteten af patientinformationen. I følgende afsnit foretages der en kritisk 

vurdering af projektets anvendte metoder til belysning af problemformuleringen. 

 

Metodekritisk refleksion over IPDAS-analysen  

For at undersøge kvaliteten af den skriftlige patientinformation, fandt vi det relevant at 

anvende den reviderede udgave af IPDAS-checklisten, da dette er et 

kvalitetssikringsværktøj af høj validitet, der er udviklet på baggrund af en stor 

Cochrane-metaanalyse(IPDAS, 2005). Vi kunne alternativt have valgt et andet 

kvalitetssikringsværktøj til at score patientinformationen, som eksempelvis DISCERN, 

der også er et anerkendt værktøj til vurdering af patientinformation (Charnock et al., 

1999, s. 105), men vi valgte at anvende IPDAS, da det, udover at være et 

kvalitetssikringsværktøj af høj validitet, også muliggjorde en sammenligning med 
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resultaterne fra studiet: Quality assessment of patient leaflets on misoprostol-induced 

labour: does written information adhere to international standards for patient 

involvement and informed consent? (Clausen, Juhl og Rydahl, 2016), da dette studie 

ligeledes anvender den reviderede udgave af IPDAS-checklisten, fra Picker Institute, til 

vurdering af kvaliteten af den skriftlige patientinformation.  

Under udarbejdelse af IPDAS-analysen søgte vi objektivitet, ved at score 

patientinformationen hver for sig, hvorefter vi sammenlignede vores scoring. Ved 

eventuelle uenigheder, opnåede vi enighed gennem diskussion. Forud for IPDAS-

analysen havde vi en formodning om, at informationsmaterialet generelt var 

mangelfuldt på de danske hospitaler, og for at mindske risikoen for forskerbias har vi 

forsøgt at tilstræbe objektivitet gennem analysen, ved at være bevidste om denne 

forforståelse.  

Det kunne under scoringen have været en fordel, hvis vi ikke havde haft kendskab til, 

hvilke hospitaler patientinformationen kom fra, da dette ville mindske risikoen for, at 

vores forforståelse påvirkede scoringen af patientinformationen. Dette kunne særligt 

være relevant under scoringen af patientinformationen fra vores egne kliniksteder.  

En del hospitaler havde patientinformation om igangsættelse tilgængelig på 

hjemmesider, og i form af pjecer, hvorfor vi valgte at score alt informationsmateriale 

fra samme hospital som én samlet pakke. Derudover har nogle hospitaler valgt at 

opdele deres patientinformation, så den blev mere målrettet forskellige 

patientgrupper, hvorfor det vurderes mest retfærdigt at medtage al 

patientinformation i en samlet vurdering, da det bidrager til en mere detaljeret og 

fyldestgørende information. Dette betyder dog, at enkelte stykker patientinformation 

måske har haft en ringere kvalitet, end informationsmaterialernes samlede IPDAS-

score angiver. 

Metodekritisk refleksion over spørgeskemaundersøgelsen 

For yderligere besvarelse af projektets problemformulering udarbejdede vi egen 

empiri, i form af en eksplorerende spørgeskemaundersøgelse, der undersøger 
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jordemoderens indberetning af bivirkninger ved Angusta. Den eksplorerende 

undersøgelse fungerer ikke som en udtømmende undersøgelse af emnet, men giver 

blot et indblik i jordemoderens indberetning af bivirkninger. Spørgeskemaet blev 

offentliggjort i facebook-gruppen Jeg er jordemoder, der rummer mere end 3000 

medlemmer. Vi er bevidste om, at data indsamlet på facebook ikke har samme 

validitet, som data indhentet i en mere systematisk undersøgelse, men det vurderes 

dog at være et fordelagtigt forum at dele spørgeskemaundersøgelsen i, da gruppen er 

Danmarks største og mest aktive facebookgruppe for jordemødre, hvilket kan bidrage 

til en høj svarprocent. Det formodes at respondenterne udgør den ønskede 

population, da vi på baggrund af gruppebeskrivelsen (Rytter, 2015) antager, at 

medlemmerne består af både privat- og offentligt ansatte jordemødre, pensionerede 

og studerende. 

Besvarelser fra privatpraktiserende jordemødre vurderes relevante, da de bør kende til 

indberetningspligten, selvom de ikke arbejder med præparatet i hverdagen, da de kan 

komme i kontakt med kvinder, som har spørgsmål vedrørende 

igangsættelsesbehandling. Derudover vurderes besvarelser fra pensionerede 

jordemødre ligeledes relevante, da de i deres jordemodervirke tidligere kan have 

været i kontakt med Angusta. Spørgeskemaets titel: Igangsættelse med Angusta, 

formodes at være med til at filtrere, hvem der besvarer undersøgelsen, hvorfor det 

antages, at pensionerede jordemødre, der ikke har anvendt Angusta, ikke vil vurdere 

spørgeskemaets emne relevant at besvare. Vi formoder derfor, at spørgeskemaets 

respondenter har anvendt Angusta, men det vides dog ikke med sikkerhed. 

Spørgeskemaundersøgelsen kunne med fordel have bedt respondenterne oplyse 

dette, samt efterspørge demografisk data, for at mindske risikoen for selektionsbias, 

da vi ikke med sikkerhed ved, om respondenterne udgør den ønskede population. 

Derudover er det vores erfaring, at der generelt er meget indhold og stimuli på 

facebook, hvorfor der er en sandsynlighed for, at det kun er facebookbrugere, som er 

interesseret i emnet, igangsættelse med Angusta, der har besvaret spørgeskemaet. 

Dette kan medføre en risiko for, at respondenterne i overvejende grad består af 
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jordemødre, som er interesseret i emnet og dermed i højere grad kender til 

indberetningspligten, hvilket kan være med til at skævvride resultaterne, så de viser en 

højere grad af indberetninger ved Angusta, end der i realiteten forekommer. Hvis 

antallet af jordemødre, som indberetter bivirkninger, i realiteten er lavere, end 

spørgeskemaundersøgelsens resultater viser, understøtter det blot vores formodning 

om, at der er behov for at rette fokus mod emnet. 

Vi gør derudover opmærksom på, at der i undersøgelsen er risiko for recall bias, da 

undersøgelsens fjerde spørgsmål beder respondenterne huske, hvorvidt de har oplevet 

en bivirkning, de mistænker kunne skyldes Angusta. Når respondenter skal huske 

tilbage på noget, der er sket i fortiden, er der en risiko for, at respondenterne ikke 

husker hændelsen præcist (Catalogue of bias, 2017), hvilket kan betyde, at antallet af 

jordemødre, der angav at have oplevet en bivirkning på Angusta, måske ikke stemmer 

overens med virkeligheden. 

I tillæg til ovenstående er der i undersøgelsen spørgsmål om gode og dårlige vaner, 

hvilket medfører en risiko for, at respondenterne ubevidst fremstiller sig selv på en 

socialt attraktiv måde. Dette kaldes social desirability-effekten, og dette kan påvirke 

resultaterne, så de ikke reflekterer de faktiske forhold, men snarere hvordan 

respondenterne ønsker at fremstille sig selv (Aarhus Universitet, u.å.b). I 

undersøgelsen skal jordemødrene eksempelvis besvare spørgsmålet: Vidste du, at 

jordemødre fortsat har skærpet indberetningspligt på Angusta? Ved dette spørgsmål er 

der derfor en sandsynlighed for, at social desirability-effekten påvirker undersøgelsens 

resultater, så antallet af jordemødre der har svaret “Ja” er højere end antallet af 

jordemødre, der i realiteten kender til indberetningspligten. 

Sammenfattende vurderer vi, at bearbejdningen af projektets empiri, ved brug af 

IPDAS-checklisten, giver et indblik i, hvordan kvaliteten af den skriftlige information om 

igangsættelse er på de danske fødesteder. Derudover vurderes resultaterne fra den 

eksplorerende undersøgelse at være brugbare til at give indblik i jordemoderens 

indberetning af bivirkninger ved brugen af Angusta. For en mere udtømmende 

undersøgelse af emnet, vurderes det dog nødvendigt at udføre en mere systematisk 
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undersøgelse, hvor der blandt andet er kendskab til demografiske data på 

spørgeskemaundersøgelsens respondenter.  

Konklusion 
Formålet med dette projekt var at undersøge kvaliteten af den skriftlige information, 

der udleveres til gravide, når igangsættelse af fødsel anbefales, samt at undersøge 

hvordan jordemoderens indberetning af bivirkninger, ved brugen af Angusta, kan 

påvirke kvaliteten af det skriftlige informationsmateriale. 

På baggrund af projektets analyse konkluderes at ingen hospitalers 

informationsmateriale møder alle IPDAS-kriterierne. Graden af mangler i 

patientinformationen varierer mellem hospitalerne, men overordnet er den største 

mangel, at størstedelen af informationsmaterialet ikke er opdateret efter foreliggende 

evidens, hvilket særligt gør sig gældende i forhold til patientinformationens angivne 

bivirkninger ved Angusta. Derudover informerer over halvdelen af hospitalernes 

patientinformation ikke om, at igangsættelse er en anbefaling, den gravide kan vælge 

til eller fra, hvilket er særlig relevant for gravide, der tilbydes igangsættelse efter 

termin, da der er divergerende evidens på området. Da patientinformationen ikke 

møder alle IPDAS-kriterier, fordrer det en revidering af den skriftlige 

patientinformation om igangsættelse, så informationen ensrettes og opdateres efter 

nyeste evidens.  

 

Resultaterne fra den eksplorerende spørgeskemaundersøgelse viser, at der formentlig 

er en høj grad af underrapportering af bivirkninger ved brugen af Angusta, hvilket er 

problematisk, da Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at præparatets bivirkningsprofil 

endnu ikke er afdækket, hvorfor der fortsat er behov for skærpet indberetningspligt på 

præparatet. Så længe der ikke er fuldt kendskab til Angustas bivirkningsprofil, kan det i 

værste fald betyde, at præparatet synes mere sikkert at anvende, end det i realiteten 

er, hvorfor det er af afgørende betydning for patientsikkerheden, at bivirkninger 

indberettes. Derudover kan en underrapportering af bivirkninger ved Angusta i værste 

fald betyde, at præparatet synes mere sikkert at anvende, end det i realiteten er. Dette 

kan påvirke kvaliteten af det skriftlige informationsmateriale, og dermed den gravides 
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mulighed for at få et tilstrækkeligt indblik i, hvilke risici der er for bivirkninger ved 

igangsættelse med Angusta, da patientinformationens angivne bivirkninger, samt 

hyppigheden af disse, muligvis ikke stemmer overens med præparatets reelle 

bivirkningsprofil.  

Perspektivering 

Vi ønsker, at dette projekt kan sætte opmærksomhed på kvaliteten af den skriftlige 

patientinformation om igangsættelse, der udleveres til gravide. Det er essentielt, at 

den gravide informeres grundigt forud for behandling, så hun bliver i stand til at træffe 

valg om behandlingen på et velinformeret grundlag. Der kunne med fordel udarbejdes 

særskilt informationsmateriale, til gruppen af gravide der tilbydes igangsættelse efter 

termin, da evidensen på området er divergerende, og det derfor i højere grad er op til 

den gravide at veje fordele og ulemper ved igangsættelse. Den skriftlige 

patientinformation er et vigtigt værktøj, der supplerer jordemoderens mundtlige 

information om igangsættelse, og det er dermed i høj grad med til at bidrage til, at den 

gravide modtager fyldestgørende information, og dermed sikre den gravides 

selvbestemmelsesret. Vi håber, at dette projekt kan sætte fokus på kvalitetssikring af 

patientinformationen og inspirere de ansvarlige fagpersoner til at anvende et 

kvalitetssikringsværktøj, som eksempelvis IPDAS-checklisten, under udarbejdelse af 

skriftlig patientinformation, da et kvalitetssikringsværktøj kan sikre fyldestgørende og 

neutral patientinformation, der støtter fælles beslutningstagen.  

Dertil ønsker vi med dette projekt at opfordre til at der rettes fornyet fokus på den 

skærpede indberetningspligt på Angusta, da det tyder på, at der i høj grad er en 

underrapportering af bivirkninger ved brugen af Angusta. Der kunne med fordel 

udarbejdes en større og mere dybdegående undersøgelse af emnet, der kan præcisere 

årsagen til underrapporteringen, og derved danne baggrund for at udforme en 

passende løsning på problemet. Indtil en sådan undersøgelse har fundet sted, håber vi, 

at dette projekt kan inspirere hospitalernes afdelingsledelse, eller den 

kvalitetsansvarlige jordemoder, til at rette større fokus på at oplyse jordemødrene om, 

at de fortsat er underlagt skærpet indberetningspligt ved brugen af Angusta, samt 
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oplyse om hvad indberetningspligten indebærer. I tillæg til dette opfordrer vi til, at 

jordemødrene med fordel kan anvende en bivirkningsmanager, hvis en sådan person 

er til rådighed på hospitalet. 
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Bilag 1: Søgeprotokol 

 

Studie nr. Navn Hold  Dato 

3012161 Trine Svanborg Lindemann Sørensen JM17V 23.03.20 

3012162 Kirstine Johanne Jensen JM17V 23.03.20 

 
 

Jordemoderfaglig problemstilling: 
Hvilke outcomes ses ved igangsættelse med oral Misoprostol af lav risiko gravide over 
terminsdatoen? 

Problemformulering: 
Hvordan er kvaliteten af den skriftlige information, der udleveres til gravide, når igangsættelse af 
fødsel anbefales, og kan jordemoderens indberetning af bivirkninger, ved brugen af Angusta, påvirke 
kvaliteten af det skriftlige informationsmateriale? 

 
Søgeord og inddeling i blokke: 
   

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 

Søgeord Lavrisiko 
gravide 

Graviditet over 
termin 

Igangsættelse Oral 
Misoprostol 

Outcome 

Engelske 
synonymer, 
overtermer 
og 
underterme
r såfremt 
der søges i 
internationa
le databaser 
Overvej 
også evt. 
latinske 
udtræk 

Low risk 
pregnancy, 
Low risk 
pregnancies, 
Pregnancy low 
risk, 
Pregnancies 
low risk, Low 
risk, Normal 
pregnancy, 
Normal 
pregnancies, 
pregnancy 
normal, 
pregnancies 
normal, 
Uncomplicate
d pregnancy, 
Uncomplicate
d pregnancies, 
pregnancy 
uncomplicated
, 
pregnancies 
uncomplicated
, 
Low risk 
pregnancies, 
Pregnancy low 
risk, 
Pregnancies 

Graviditas 
prolongata, 
Grav. prolong., 
Prolonged, 
Prolonged 
pregnancy, 
Prolonged 
pregnancies, 
Pregnancy 
prolonged, 
Pregnancies 
prolonged, 
Late term, Late 
term 
pregnancy, 
Late term 
Pregnancies, 
Pregnancy 
Late term, 
Pregnancies 
late term, Late 
term birth, 
late term 
births, Births 
late term, 
Birth later 
term, Post 
term, Post 
term 
pregnancy, 
Post term 

Induction of 
labour, 
Induction of 
labor, Induced 
labour, 
Induced labor, 
Labour 
induction, 
Labor 
induction, 
Labour 
inductions, 
Labor 
inductions, 
Labour 
induced, Labor 
induced, 
Induction, 
Induce, 
Induced, 
Partus 
provocatus, 
Induction of 
birth, Induced 
birth, Birth 
induction, 
Birth 
inductions, 
Birth induced, 
Births induced 

Oral 
misoprostol, 
Misoprostol, 
Angusta, E-
prostaglandin, 
PGE1 analog, 
Misoprostol 
PGE1 analog, 
Prostaglandin 
E1 

Outcome, 
Outcomes, 
Treatment 
outcome, 
Effect, Effects, 
Treatment 
effect, 
Treatment 
effects, Side 
effect, Side 
effects, Result, 
Results, 
Treatment 
result, 
Treatment 
results, Patient 
outcome 
assessment 
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low risk, Low 
risk, 
Normal 
pregnancy, 
Normal 
pregnancies, 
pregnancy 
normal, 
pregnancies 
normal, 
Uncomplicate
d pregnancy, 
Uncomplicate
d pregnancies, 
pregnancy 
uncomplicated
, 
pregnancies 
uncomplicated 

pregnancies, 
Pregnancy 
post term, 
Pregnancies 
post term, 
Post term 
birth, Birth 
post term, 
Births post 
term, 41 
weeks, GA 41, 
Gestational 
week 41, 
Gestational 
age 41, 42 
weeks, GA 42, 
Gestational 
week 42, 
Gestational 
age 42 

Kontrollered
e emneord  
 

MeSH-termer i 
Pubmed og 
Cochrane: 
Ingen 
Subjectheadin
gs i Cinahl: 
Ingen 

MeSH-termer i 
Pubmed og 
Cochrane: 
Pregnancy, 
Prolonged 
Subjectheadin
gs i Cinahl: 
Pregnancy, 
Prolonged 

 

MeSH-termer i 
Pubmed og 
Cochrane: 
Labor, induced 
Subjectheadin
gs i Cinahl: 
Labor, 
Induced+ 

MeSH-termer i 
Pubmed og 
Cochrane: 
Misoprostol 
Subjectheadin
gs i Cinahl: 
Misoprostol 

MeSH-termer i 
Pubmed og 
Cochrane: 
Outcome 
Assesment, 
Healt Care 
Outcome and 
Process 
Assessment, 
Health Care 
Patient 
Outcome 
Assessment 
Subjectheadin
gs i Cinahl: 
Outcome 
Assessment 
Outcomes, 
Health Care 
Treatment 
Outcomes+ 
Nursing 
Outcomes 
Outcomes 
Research 

 
 
Informationskilder: 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 

Pubmed Pubmed er en af de største internationale databaser med studier indenfor 
medicin, sygepleje, sygdom og sundhed, og databasen indeholder over 30 
millioner citationer (Pubmed, 2020). 
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Cinahl Cinahl er en stor engelsk sundhedsfaglig database, med mere end 6 millioner 
citationer, hvor der indekseres fra mere end  5300 tidsskrifter (EBSCO 
Health). 

Cochrane Cochrane er en sundhedsfaglig database, der indeholder ca 7500 cochrane 
reviews. Studierne ligger højt i evidenshierarkiet, da disse består af en 
sammenfatning af systematiske reviews og RCT studier (Cochrane). 

 
 
Søgninger:  
Nedenfor er søgninger fra de forskellige databaser listet. Den boolske operator OR anvendes mellem 
søgeordene i de enkelte blokke, for at sikre en bred søgning, og for at samle alle blokkene i søgningen, 
anvendes den boolske operator AND (Glasdam, 2013, s. 39). Søgningen med 5 blokke, resulterede i et 
meget smalt søgeresultat, hvorfor søgeblok 4: Oral Misoprostol ekskluderes, for at udbrede søgningen. 
Nedenfor listes først søgningen med 5 blokke og efterfølgende søgningen med 4 blokke: 
 

Database: 
Pubmed 
Dato: 25.03.20 
 
Antal hits efter 
filtre for sprog 
og udgivelsesår: 
9 
 
Antal relevante 
hits efter 
titelsortering: 
ikke relevant, da 
søgningen 
vurderedes for 
specifik 
 
Antal relevante 
hits efter 
abstractsorterin
g: ikke relevant, 
da søgningen 
vurderedes for 
specifik 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 
Lavrisiko gravide Graviditet over 

termin 
Igangsættelse Oral Misoprostol Outcome 

(((((((((((((((((((((((
((Low risk 
pregnancy) Low 
risk pregnancies) 
Pregnancy low 
risk) Pregnancies 
low risk) Low 
risk) Normal 
pregnancy) 
Normal 
pregnancies) 
pregnancy 
normal) 
pregnancies 
normal) 
Uncomplicated 
pregnancy) 
Uncomplicated 
pregnancies) 
pregnancy 
uncomplicated) 
pregnancies 
uncomplicated) 
Low risk 
pregnancies) 
Pregnancy low 
risk) Pregnancies 
low risk) Low 
risk) Normal 
pregnancy) 
Normal 
pregnancies) 
pregnancy 
normal) 
pregnancies 
normal) 

(Pregnancy, 
prolonged 
[MeSH Terms]) 
OR 
(((((((((((((((((((((((
(((((((“Graviditas 
prolongata”) OR 
“Grav. prolong.”) 
OR Prolonged) 
OR “Prolonged 
pregnancy”) OR 
“Prolonged 
pregnancies”) OR 
“Pregnancy 
prolonged”) OR 
“Pregnancies 
prolonged”) OR 
“Late term”) OR 
“Late term 
pregnancy”) OR 
“Late term 
Pregnancies”) OR 
“Pregnancy Late 
term”) OR 
“Pregnancies late 
term”) OR “Late 
term birth*”) OR 
“Birth* late 
term”) OR “Post 
term”) OR “Post 
term 
pregnancy”) OR 
“Post term 
pregnancies”) OR 
“Pregnancy post 
term”) OR 

((induced, 
labor[MeSH 
Terms]) OR 
((((((((((((((((Induc
tion of labour) 
OR Induction of 
labor) OR 
Induced labour) 
OR Induced 
labor) OR Labour 
induction*) OR 
Labor 
induction*) OR 
Labour induced) 
OR Labor 
induced) OR 
Induction) OR 
Induce) OR 
Induced) OR 
Partus 
provocatus) OR 
Induction of 
birth) OR 
Induced birth) 
OR Birth 
induction*) OR 
Birth* OR 
induced))) 

(((((((Oral 
misoprostol) OR 
Misoprostol) OR 
Angusta) OR E-
prostaglandin) 
OR PGE1 analog) 
OR Misoprostol 
PGE1 analog) OR 
Prostaglandin E1) 
OR Misoprostol 
[MeSH Terms] 
 

(((((((((Outcome*
) OR Treatment 
outcome*) OR 
Effect*) OR 
Treatment 
effect*) OR Side 
effect*) OR 
Result*) OR 
Treatment 
result*)) OR 
((((outcome and 
process 
assessment, 
health 
care[MeSH 
Terms])) OR 
outcome 
assessment, 
health 
care[MeSH 
Terms]) OR 
patient outcome 
assessment[MeS
H Terms]))) 
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Uncomplicated 
pregnancy) 
Uncomplicated 
pregnancies) 
pregnancy 
uncomplicated) 
pregnancies 
uncomplicated) 

“Pregnancies 
post term”) OR 
“Post term 
birth*”) OR 
“Birth* post 
term”) OR “41 
weeks”) OR “GA 
41”) OR 
“Gestational 
week* 41”) OR 
“Gestational age 
41”) OR “42 
weeks”) OR “GA 
42”) OR 
“Gestational 
week* 42”) OR 
“Gestational age 
42”)) 

 

Database: Pubmed 
Dato: 25.03.20 
 
Antal hits efter 
filtre for sprog og 
udgivelsesår: 256 
 
Antal relevante 
hits efter 
titelsortering: 20  
 
Antal relevante 
hits efter 
abstractsortering: 
6 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Lavrisiko gravide Gravid over termin Igangsættelse Outcome 

(((((((((((((((((((((((((Lo
w risk pregnancy) 
Low risk pregnancies) 
Pregnancy low risk) 
Pregnancies low risk) 
Low risk) Normal 
pregnancy) Normal 
pregnancies) 
pregnancy normal) 
pregnancies normal) 
Uncomplicated 
pregnancy) 
Uncomplicated 
pregnancies) 
pregnancy 
uncomplicated) 
pregnancies 
uncomplicated) 
Low risk pregnancies) 
Pregnancy low risk) 
Pregnancies low risk) 
Low risk) Normal 
pregnancy) Normal 
pregnancies) 
pregnancy normal) 
pregnancies normal) 
Uncomplicated 
pregnancy) 
Uncomplicated 
pregnancies) 
pregnancy 
uncomplicated) 

(Pregnancy, 
prolonged[MeSH 
Terms]) OR 
(((((((((((((((((((((((((((((
(“Graviditas 
prolongata”) OR 
“Grav. prolong.”) OR 
Prolonged) OR 
“Prolonged 
pregnancy”) OR 
“Prolonged 
pregnancies”) OR 
“Pregnancy 
prolonged”) OR 
“Pregnancies 
prolonged”) OR “Late 
term”) OR “Late term 
pregnancy”) OR “Late 
term Pregnancies”) 
OR “Pregnancy Late 
term”) OR 
“Pregnancies late 
term”) OR “Late term 
birth*”) OR “Birth* 
late term”) OR “Post 
term”) OR “Post term 
pregnancy”) OR “Post 
term pregnancies”) 
OR “Pregnancy post 
term”) OR 
“Pregnancies post 
term”) OR “Post term 
birth*”) OR “Birth* 

((induced, 
labor[MeSH Terms]) 
OR 
((((((((((((((((Induction 
of labour) OR 
Induction of labor) 
OR Induced labour) 
OR Induced labor) OR 
Labour induction*) 
OR Labor induction*) 
OR Labour induced) 
OR Labor induced) OR 
Induction) OR Induce) 
OR Induced) OR 
Partus provocatus) 
OR Induction of birth) 
OR Induced birth) OR 
Birth induction*) OR 
Birth* OR induced))) 

(((((((((Outcome*) OR 
Treatment 
outcome*) OR 
Effect*) OR 
Treatment effect*) 
OR Side effect*) OR 
Result*) OR 
Treatment result*)) 
OR ((((outcome and 
process assessment, 
health care[MeSH 
Terms])) OR outcome 
assessment, health 
care[MeSH Terms]) 
OR patient outcome 
assessment[MeSH 
Terms]))) 
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pregnancies 
uncomplicated) 

post term”) OR “41 
weeks”) OR “GA 41”) 
OR “Gestational 
week* 41”) OR 
“Gestational age 41”) 
OR “42 weeks”) OR 
“GA 42”) OR 
“Gestational week* 
42”) OR “Gestational 
age 42”)) 

 
 
 

Database: Cinahl 
Dato: 25.03.20 
 
Antal hits efter 
filtre for sprog og 
udgivelsesår: 5 
 
Antal relevante 
hits efter 
titelsortering: ikke 
relevant, da 
søgningen 
vurderedes for 
specifik 
 
Antal relevante 
hits efter 
abstractsortering: 
ikke relevant, da 
søgningen 
vurderedes for 
specifik 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 

Lavrisiko gravide Graviditet over 
termin 

Igangsættelse Oral Misoprostol Outcome 

Low risk 
pregnancy OR 
Low risk 
pregnancies OR 
Pregnancy low 
risk OR 
Pregnancies low 
risk OR Low risk 
OR Normal 
pregnancy OR 
Normal 
pregnancies OR  
pregnancy 
normal OR 
pregnancies 
normal OR 
Uncomplicated 
pregnancy OR 
Uncomplicated 
pregnancies OR 
pregnancy 
uncomplicated 
OR 
pregnancies 
uncomplicated 
OR 
Low risk 
pregnancies OR 
Pregnancy low 
risk OR 
Pregnancies low 
risk OR Low risk 
OR Normal 
pregnancy OR 
Normal 
pregnancies OR 
pregnancy 
normal OR 

(MH“Pregnancy, 
prolonged”) OR 
Graviditas 
prolongata OR 
Grav. prolong. 
OR Prolonged OR 
Prolonged 
pregnancy OR 
Prolonged 
pregnancies OR 
Pregnancy 
prolonged OR 
Pregnancies 
prolonged OR 
Late term OR 
Late term 
pregnancy OR 
Late term 
Pregnancies OR 
Pregnancy Late 
term OR 
Pregnancies late 
term OR Late 
term birth* OR 
Birth* late term 
OR Post term OR 
Post term 
pregnancy OR 
Post term 
pregnancies OR 
Pregnancy post 
term OR 
Pregnancies post 
term OR Post 
term birth* OR 
Birth* post term 
OR 41 weeks OR 
GA 41 OR 

(MH "Labor, 
Induced+") OR 
Induction of 
labour OR 
Induction of 
labor OR 
Induced labour 
OR Induced 
labor OR Labour 
induction* OR 
Labor induction* 
OR Labour 
induced OR 
Labor induced 
OR Induction OR 
Induce OR 
Induced OR 
Partus 
provocatus OR 
Induction of 
birth OR Induced 
birth OR Birth 
induction* OR 
Birth* induced 

 

(MH 
"Misoprostol") O
R Oral 
misoprostol OR 
Misoprostol OR 
Angusta OR E-
prostaglandin OR 
PGE1 analog OR 
Misoprostol 
PGE1 analog OR 
Prostaglandin E1 

 

(MH "Outcome 
Assessment") OR 
(MH "Outcomes 
(Health Care)+") 
OR (MH 
"Treatment 
Outcomes+") OR 
(MH "Nursing 
Outcomes") OR 
(MH "Outcomes 
Research") OR 
Outcome* OR 
Treatment 
outcome* OR 
Effect* OR 
Treatment 
effect* OR Side 
effect* OR 
Result* OR 
Treatment 
result* OR 
Patient outcome 
assessment 
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pregnancies 
normal OR 
Uncomplicated 
pregnancy OR 
Uncomplicated 
pregnancies OR 
pregnancy 
uncomplicated 
OR 
pregnancies 
uncomplicated 

Gestational 
week* 41 OR 
Gestational age 
41 OR 42 weeks 
OR GA 42 OR 
Gestational 
week* 42 OR 
Gestational age 
42 

 
 

Database: Cinahl 
Dato: 25.03.20 
 
Antal hits efter 
filtre for sprog og 
udgivelsesår: 100 
 
Antal relevante hits 
efter titelsortering: 
20 
 
Antal relevante hits 
efter 
abstractsortering: 7 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Lavrisiko gravide Gravid over 
termin 

Igangsættelse Outcome 

Low risk 
pregnancy OR 
Low risk 
pregnancies OR 
Pregnancy low 
risk OR 
Pregnancies low 
risk OR Low risk 
OR Normal 
pregnancy OR 
Normal 
pregnancies OR  
pregnancy 
normal OR 
pregnancies 
normal OR 
Uncomplicated 
pregnancy OR 
Uncomplicated 
pregnancies OR 
pregnancy 
uncomplicated 
OR 
pregnancies 
uncomplicated 
OR 
Low risk 
pregnancies OR 
Pregnancy low 
risk OR 
Pregnancies low 
risk OR Low risk 
OR Normal 
pregnancy OR 
Normal 
pregnancies OR 
pregnancy 
normal OR 

(MH“Pregnancy, 
prolonged”) OR 
Graviditas 
prolongata OR 
Grav. prolong. OR 
Prolonged OR 
Prolonged 
pregnancy OR 
Prolonged 
pregnancies OR 
Pregnancy 
prolonged OR 
Pregnancies 
prolonged OR 
Late term OR Late 
term pregnancy 
OR Late term 
Pregnancies OR 
Pregnancy Late 
term OR 
Pregnancies late 
term OR Late 
term birth* OR 
Birth* late term 
OR Post term OR 
Post term 
pregnancy OR 
Post term 
pregnancies OR 
Pregnancy post 
term OR 
Pregnancies post 
term OR Post 
term birth* OR 
Birth* post term 
OR 41 weeks OR 
GA 41 OR 
Gestational 

(MH "Labor, 
Induced+") OR 
Induction of 
labour OR 
Induction of 
labor OR Induced 
labour OR 
Induced labor OR 
Labour 
induction* OR 
Labor induction* 
OR Labour 
induced OR 
Labor induced 
OR Induction OR 
Induce OR 
Induced OR 
Partus 
provocatus OR 
Induction of 
birth OR Induced 
birth OR Birth 
induction* OR 
Birth* induced 

 

(MH "Outcome 
Assessment") OR 
(MH "Outcomes 
(Health Care)+") 
OR (MH 
"Treatment 
Outcomes+") OR 
(MH "Nursing 
Outcomes") OR 
(MH "Outcomes 
Research")  

Outcome* OR 
Treatment 
outcome* OR 
Effect* OR 
Treatment 
effect* OR Side 
effect* OR 
Result* OR 
Treatment 
result* OR 
Patient outcome 
assessment 
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pregnancies 
normal OR 
Uncomplicated 
pregnancy OR 
Uncomplicated 
pregnancies OR 
pregnancy 
uncomplicated 
OR 
pregnancies 
uncomplicated 

week* 41 OR 
Gestational age 
41 OR 42 weeks 
OR GA 42 OR 
Gestational 
week* 42 OR 
Gestational age 
42 

 
 

Database: 
Cochrane 
Dato: 26.03.20 
 
Antal hits efter 
filtre for sprog 
og udgivelsesår: 
1 
 
Antal relevante 
hits efter 
titelsortering: 
ikke relevant, da 
søgningen 
vurderedes for 
specifik 
 
Antal relevante 
hits efter 
abstractsortering
: ikke relevant, 
da søgningen 
vurderedes for 
specifik 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 

Lavrisiko 
gravide 

Graviditet over 
termin 

Igangsættels
e 

Oral 
Misoprostol 

Outcome 

“Low risk 
pregnancy” OR 
OR “Low risk 
pregnancies” 
OR “Pregnancy 
low risk” OR 
“Pregnancies 
low risk” OR 
“Low risk” OR 
“Normal 
pregnancy” OR 
“Normal 
pregnancies” 
OR “pregnancy 
normal” OR 
“pregnancies 
normal” OR 
“Uncomplicate
d pregnancy” 
OR 
“Uncomplicate
d pregnancies” 
OR “pregnancy 
uncomplicated
” OR 
“pregnancies 
uncomplicated
”  OR “Low risk 
pregnancies” 
OR “Pregnancy 
low risk” OR 
“Pregnancies 
low risk” OR 
“Low risk” OR 
“Normal 
pregnancy” OR 
“Normal 
pregnancies” 

[Pregnancy, 
prolonged] OR 
“Graviditas 
prolongata” 
OR “Grav. 
prolong.” 
OR  Prolonged 
OR “Prolonged 
pregnancy” OR 
“Prolonged 
pregnancies” 
OR “Pregnancy 
prolonged” OR 
“Pregnancies 
prolonged” OR 
“Late term” 
OR “Late term 
pregnancy” OR 
“Late term 
Pregnancies” 
OR  “Pregnanc
y Late term” 
OR 
“Pregnancies 
late term”  OR 
“Late term 
birth” 
OR  “Births 
late term” OR 
“Births Post 
term” 
OR  "Post 
term" 
OR  “Post term 
pregnancy” 
OR  “Post term 
pregnancies” 
OR “Pregnancy 

[Labor, 
Induced] OR 
“Induction of 
labour” OR 
“Induction of 
labor” OR 
“Induced 
labour” OR 
“Induced 
labor” OR 
“Labour 
induction” 
OR “Labor 
induction” 
OR “Labour 
inductions” 
OR “Labor 
inductions” 
OR “Labour 
induced” OR 
“Labor 
induced” OR 
Induction OR 
Induce OR 
Induced OR 
“Partus 
provocatus” 
OR 
“Induction of 
birth” OR 
“Induced 
birth” OR 
“Birth 
induction” 
OR “Birth 
inductions“ 
OR “Birth 
induced” OR 

[Misoprostol] 
OR “Oral 
misoprostol” 
OR  
Misoprostol  
OR  
Angusta OR  
“E-
prostaglandin
”  OR “PGE1 
analog” OR 
“Misoprostol 
PGE1 analog” 
OR 
“Prostaglandi
n E1” 

[Outcome 
Assesment, 
Healt Care] 
OR 
[Outcome 
and Process 
Assessment
, Health 
Care] OR 
[Patient 
Outcome 
Assessment
] OR 
Outcome* 
OR 
"Treatment 
outcome" 
OR Effect* 
OR 
“Treatment 
effect” OR 
“Treatment 
effects” OR 
“Side 
effect” OR 
“Side 
effects” OR 
Result* OR 
“Treatment 
result” OR 
“Treatment 
results” OR 
“Patient 
outcome 
assessment
” 
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OR “pregnancy 
normal” OR 
“pregnancies 
normal” OR 
“Uncomplicate
d pregnancy” 
OR 
“Uncomplicate
d pregnancies” 
OR “pregnancy 
uncomplicated
” 
OR“pregnancie
s 
uncomplicated
” 
 

post term” OR 
“Pregnancies 
post term” OR 
“Post term 
birth” OR 
“Birth post 
term” OR 
“Births post 
term” OR “41 
weeks” OR 
“GA 41” OR 
“Gestational 
week 41” OR 
“Gestational 
age 41” OR 
“42 weeks” OR 
“GA 42” OR 
“Gestational 
week 42” OR 
“Gestational 
age 42” 

“Births 
induced” 

 
 

Database: Cochrane 
Dato: 26.03.20 
 
Antal hits efter 
filtre for sprog og 
udgivelsesår: 264 
 
Antal relevante hits 
efter titelsortering: 
10 
 
Antal relevante hits 
efter 
abstractsortering: 0 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Lavrisiko gravide Gravid over 
termin 

Igangsættelse Outcome 

“Low risk 
pregnancy” OR 
“Low risk 
pregnancy” OR 
“Low risk 
pregnancies” OR 
“Pregnancy low 
risk” OR 
“Pregnancies low 
risk” OR “Low 
risk” OR “Normal 
pregnancy” OR 
“Normal 
pregnancies” OR 
“pregnancy 
normal” OR 
“pregnancies 
normal” OR 
“Uncomplicated 
pregnancy” OR 
“Uncomplicated 
pregnancies” OR 
“pregnancy 
uncomplicated” 
OR “pregnancies 
uncomplicated”  
OR “Low risk 
pregnancies” OR 

[Pregnancy, 
prolonged] OR 
“Graviditas 
prolongata” OR 
“Grav. prolong.” 
OR  Prolonged 
OR “Prolonged 
pregnancy” OR 
“Prolonged 
pregnancies” OR 
“Pregnancy 
prolonged” OR 
“Pregnancies 
prolonged” OR 
“Late term” OR 
“Late term 
pregnancy” OR 
“Late term 
Pregnancies” 
OR  “Pregnancy 
Late term” OR 
“Pregnancies late 
term”  OR “Late 
term birth” 
OR  “Births late 
term” OR “Births 
Post term” 
OR  "Post term" 

[Labor, Induced] 
OR “Induction of 
labour” OR 
“Induction of 
labor” OR 
“Induced labour” 
OR “Induced 
labor” OR 
“Labour 
induction” OR 
“Labor 
induction” OR 
“Labour 
inductions” OR 
“Labor 
inductions” OR 
“Labour induced” 
OR “Labor 
induced” OR 
Induction OR 
Induce OR 
Induced OR 
“Partus 
provocatus” OR 
“Induction of 
birth” OR 
“Induced birth” 
OR “Birth 

[Outcome 
Assesment, 
Healt Care] OR 
[Outcome and 
Process 
Assessment, 
Health Care] OR 
[Patient 
Outcome 
Assessment] OR 
Outcome* OR 
"Treatment 
outcome" OR 
Effect* OR 
“Treatment 
effect” OR 
“Treatment 
effects” OR 
“Side effect” OR 
“Side effects” 
OR Result* OR 
“Treatment 
result” OR 
“Treatment 
results” OR 
“Patient 
outcome 
assessment” 
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“Pregnancy low 
risk” OR 
“Pregnancies low 
risk” OR “Low 
risk” OR “Normal 
pregnancy” OR 
“Normal 
pregnancies” OR 
“pregnancy 
normal” OR 
“pregnancies 
normal” OR 
“Uncomplicated 
pregnancy” OR 
“Uncomplicated 
pregnancies” OR 
“pregnancy 
uncomplicated” 
OR“pregnancies 
uncomplicated” 

OR  “Post term 
pregnancy” 
OR  “Post term 
pregnancies” OR 
“Pregnancy post 
term” OR 
“Pregnancies 
post term” OR 
“Post term birth” 
OR “Birth post 
term” OR “Births 
post term” OR 
“41 weeks” OR 
“GA 41” OR 
“Gestational 
week 41” OR 
“Gestational age 
41” OR “42 
weeks” OR “GA 
42” OR 
“Gestational 
week 42” OR 
“Gestational age 
42” 

induction” OR 
“Birth 
inductions“ OR 
“Birth induced” 
OR “Births 
induced” 

 

 
 
Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen: 

Inklusion / eksklusion Begrundelse  

Publikationsår / tidsperiode: For at fremsøge nyeste evidens på området, søges 
indenfor en tidsperiode på 10 år, fra den 25. marts 
2010 til den 25.-26. marts 2020.  

Sprog: Engelsk, dansk, norsk, svensk 

Studiedesign: Metaanalyser og RCT studier 

Geografi: 
 

Søgningen er ikke filtreret geografisk. Hvis en 
artikel vurderes relevant for projektet, blev det 
vurderet, om obstetrisk praksis i det pågældende 
land, var sammenlignelig med dansk praksis.  

Andre specifikke afgrænsninger: Der inkluderes udelukkende studier omhandlende 
igangsættelse af lavrisikogravide over termin. 

 
De fremsøgte studier efter abstractsortering, kan findes under bilag 3.  
 

 

 

  



70 
 

Bilag 2: Flowchart over litteratursøgning  
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Bilag 3: Fremsøgte studier af relevans  

Pubmed  
Keulen, J.K. et al., 2019, Induction of labour at 41 weeks versus expectant management 
until 42 weeks (INDEX): multicentre, randomised non-inferiority trial. 
 
Jacquemyn Y., Michiels I., Martens G., 2012, Elective induction of labour increases 
caesarean section rate in low risk multiparous women. 
 
Alfirevic Z., Aflaifel N., Weeks A., 2014, Oral misoprostol for induction of labour. 
 
Middleton P., Shepherd E., Crowther C.A., 2018, Induction of labour for improving birth 
outcomes for women at or beyond term. 
 
Wennerholm U.B. et al., 2019, Induction of labour at 41 weeks versus expectant 
management and induction of labour at 42 weeks (SWEdish Post-term Induction Study, 
SWEPIS): multicentre, open label, randomised, superiority trial. 
 
Oros, D. et al., 2012, Low-risk pregnancy at 41 weeks: when should we induce labor? 
  
Cinahl 
Wood, S., Cooper, S., Ross,S., 2014, Does induction of labour increase the risk of 
caesarean section? A systematic review and meta-analysis of trials in women with 
intact membranes. 
 
Rydahl, E., Eriksen, L., Juhl, M., 2019, Effects of induction of labor prior to post-term in 
low-risk pregnancies: a systematic review. 
 
Wolff, S.L., et al., 2016, Has perinatal outcome improved after introduction of a 
guideline in favour of routine induction and increased surveillance prior to 42 weeks of 
gestation?: A cross-sectional population-based registry study. 
 
Walker, N., Gan, J. H., 2017, Prolonged pregnancy. 
 
Jowitt, M., 2012, Should Labour be Induced for Prolonged Pregnancy? 
 
Keulen, J.K. et al., 2018, Timing induction of labour at 41 or 42 weeks? A closer look at 
time frames of comparison: A review. 
 
Berger, B., Schwarz, C., Heusser, P., 2015, Watchful waiting or induction of labour - a 
matter of informed choice: identification, analysis and critical appraisal of decision aids 
and patient information regarding care options for women with uncomplicated 
singleton late and post term pregnancies: a review. 
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Bilag 4: Revideret udgave af IPDAS-checklisten 
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Bilag 5: Scoringsoversigt over patientinformations tildelte point 
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Bilag 6: Liste over indsamlet patientinformation om igangsættelse 

Hillerød (Nordsjællands Hospital - Hillerød) 

Hjemmeside: Igangsættelse af fødsel, u.å. Tilgængelig fra: 

<https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-foedsel-og-

barsel/graviditet/graviditetsforloebet/Sider/Igangsaettelse-af-foedsel.aspx > 

[Lokaliseret 13. apr. 2020]. 

Pjece: Igangsættelse af fødsel på Nordsjællands Hospital, når du IKKE tidligere har født 

ved kejsersnit, 2020. Tilgængelig fra: <https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-

15246/igangsaettelse-af-foedslen-paa-nordsjaellands-hospital-naar-du-ikke-tidligere-

har-foedt-ved-kejsersnit.pdf> [Lokaliseret 13. apr. 2020]. 

Herlev (Herlev Hospital) 

Hjemmeside: Igangsættelse af fødsel, u.å. Tilgængelig fra: 

<https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-

foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Igangsaettels

e-af-foedslen.aspx> [Lokaliseret 13. apr. 2020]. 

Hjemmeside: Gravid efter termin, u.å. Tilgængelig fra: 

<https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-

foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Gravid-efter-

terminen.aspx> [Lokaliseret 13. apr. 2020]. 

Pjece: Igangsættelse af fødslen, 2019. Tilgængelig fra: 

<https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-1102/igangsaettelse-af-foedslen.pdf> 

[Lokaliseret 13. apr. 2020] 

Pjece: Igangsættelse af fødslen med Angusta, 2019. Tilgængelig fra: 

<https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-15404/igangsaettelse-af-foedslen-med-

angusta.pdf> [Lokaliseret 13. apr. 2020]. 

 

 

https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-foedsel-og-barsel/graviditet/graviditetsforloebet/Sider/Igangsaettelse-af-foedsel.aspx
https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-foedsel-og-barsel/graviditet/graviditetsforloebet/Sider/Igangsaettelse-af-foedsel.aspx
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-15246/igangsaettelse-af-foedslen-paa-nordsjaellands-hospital-naar-du-ikke-tidligere-har-foedt-ved-kejsersnit.pdf
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-15246/igangsaettelse-af-foedslen-paa-nordsjaellands-hospital-naar-du-ikke-tidligere-har-foedt-ved-kejsersnit.pdf
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-15246/igangsaettelse-af-foedslen-paa-nordsjaellands-hospital-naar-du-ikke-tidligere-har-foedt-ved-kejsersnit.pdf
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-15246/igangsaettelse-af-foedslen-paa-nordsjaellands-hospital-naar-du-ikke-tidligere-har-foedt-ved-kejsersnit.pdf
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Igangsaettelse-af-foedslen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Igangsaettelse-af-foedslen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Igangsaettelse-af-foedslen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Igangsaettelse-af-foedslen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Igangsaettelse-af-foedslen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Igangsaettelse-af-foedslen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Gravid-efter-terminen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Gravid-efter-terminen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Gravid-efter-terminen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Igangsaettelse-af-foedslen.aspx
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/foedsel/Sider/Hvis%20foedslen%20skal%20saettes%20i%20gang/Igangsaettelse-af-foedslen.aspx
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-1102/igangsaettelse-af-foedslen.pdf
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-15404/igangsaettelse-af-foedslen-med-angusta.pdf
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-15404/igangsaettelse-af-foedslen-med-angusta.pdf
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Rigshospitalet (Rigshospitalet) 

Hjemmeside: Igangsættelse af fødsel, u.å. Tilgængelig fra: 

<https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/obstetrisk-

klinik/foedslen/Sider/igangsaettelse-af-foedsel.aspx> [Lokaliseret 13. apr. 2020]. 

Pjece: Igangsættelse af fødsel, 2019. Tilgængelig fra: 

<https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-3052/igangsaettelse-af-foedslen.pdf> 

[Lokaliseret 13. apr. 2020]. 

Hvidovre (Hvidovre Hospital) 

Hjemmeside: Hvis fødslen skal sættes igang, u.å. Tilgængelig fra: 

<https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-

klinikker/foedeomraadet/Foedslen/Sider/Hvis-foedslen-skal-saettes-i-gang.aspx> 

[Lokaliseret 13. apr. 2020]. 

Bornholm (Bornholms Hospital)  

Pjece: Igangsættelse af fødslen, 2019. Tilgængelig fra: (bilag 7) [Tilsendt 10. apr. 2020]. 

Holbæk (Holbæk sygehus)  

Pjece: Igangsættelse af fødsel, 2018. Tilgængelig fra: (bilag 8) [Tilsendt 10. apr. 

2020].          

Roskilde (Sjællands Universitetshospital) 

Pjece: Igangsættelse af fødsel, 2018. Tilgængelig fra: 

<https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/

graviditet/Documents/igangs%C3%A6ttelse%20af%20f%C3%B8dslen.pdf> [Lokaliseret 

10. apr. 2020]. 

Pjece: Igangsættelse med Angusta, 2018. Tilgængelig fra: 

<https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/

graviditet/Documents/Igangs%C3%A6ttelse%20med%20Angusta-tabletter.pdf> 

[Lokaliseret 10. apr. 2020]. 

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/obstetrisk-klinik/foedslen/Sider/igangsaettelse-af-foedsel.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/obstetrisk-klinik/foedslen/Sider/igangsaettelse-af-foedsel.aspx
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-3052/igangsaettelse-af-foedslen.pdf
https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/foedeomraadet/Foedslen/Sider/Hvis-foedslen-skal-saettes-i-gang.aspx
https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/foedeomraadet/Foedslen/Sider/Hvis-foedslen-skal-saettes-i-gang.aspx
https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/foedeomraadet/Foedslen/Sider/Hvis-foedslen-skal-saettes-i-gang.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/graviditet/Documents/igangs%C3%A6ttelse%20af%20f%C3%B8dslen.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/graviditet/Documents/igangs%C3%A6ttelse%20af%20f%C3%B8dslen.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/graviditet/Documents/Igangs%C3%A6ttelse%20med%20Angusta-tabletter.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/graviditet/Documents/Igangs%C3%A6ttelse%20med%20Angusta-tabletter.pdf
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Pjece: Igangsættelse af fødsel ved hjælp af ballonkateter, 2018. Tilgængelig fra: 

<https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/

graviditet/Documents/Igangs%C3%A6ttelse%20af%20f%C3%B8dsel%20ved%20hj%C3

%A6lp%20af%20ballonkateter.pdf> [Lokaliseret 10. apr. 2020]. 

Slagelse (Slagelse Sygehus)  

Hjemmeside: Fødsel ved igangsættelse, 2019. Tilgængelig fra: 

<https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/Afdelinger/gynaekolo

gisk-obstetrisk-afdeling/gravid/foedsel/typer-af-foedsler/Sider/foedsel-ved-

igangsaettelse.aspx> [Lokaliseret: 10. apr. 2020]. 

Pjece: Igangsættelse af fødsel, 2018. Tilgængelig fra: (bilag 9) [Tilsendt 10. apr. 2020]. 

Nykøbing Falster (Nykøbing Falster Sygehus) 

Pjece: Fødslen skal sættes igang, 2018. Tilgængelig fra: (bilag 10) [Tilsendt 10. apr. 

2020]. 

Odense/Svendborg (Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus) 

Pjece: Igangsættelse af fødsel, 2020. Tilgængelig fra: 

<http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/D

___Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling/113197/?page=2> [Lokaliseret 3. apr. 2020]. 

Pjece: Graviditet efter termin, 2018. Tilgængelig fra: 

<http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/D

___Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling/115933/?page=2> [Lokaliseret 3. apr. 2020]. 

Kolding (Sygehus Lillebælt) 

Hjemmeside: Igangsættelse af fødsel, 2019. Tilgængelig fra: 

<http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm388742> [Lokaliseret 3. apr. 2020]. 

Pjece: Igangsættelse af fødsel, 2018. Tilgængelig fra: 

<http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Sygehus_Lillebaelt/Kliniske_Afdeling

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/graviditet/Documents/Igangs%C3%A6ttelse%20af%20f%C3%B8dsel%20ved%20hj%C3%A6lp%20af%20ballonkateter.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/graviditet/Documents/Igangs%C3%A6ttelse%20af%20f%C3%B8dsel%20ved%20hj%C3%A6lp%20af%20ballonkateter.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Afdelinger/graviditet/graviditet/Documents/Igangs%C3%A6ttelse%20af%20f%C3%B8dsel%20ved%20hj%C3%A6lp%20af%20ballonkateter.pdf
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/Afdelinger/gynaekologisk-obstetrisk-afdeling/gravid/foedsel/typer-af-foedsler/Sider/foedsel-ved-igangsaettelse.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/Afdelinger/gynaekologisk-obstetrisk-afdeling/gravid/foedsel/typer-af-foedsler/Sider/foedsel-ved-igangsaettelse.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/Afdelinger/gynaekologisk-obstetrisk-afdeling/gravid/foedsel/typer-af-foedsler/Sider/foedsel-ved-igangsaettelse.aspx
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/D___Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling/113197/?page=2
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/D___Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling/113197/?page=2
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/D___Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling/115933/?page=2
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/D___Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling/115933/?page=2
http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm388742
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Sygehus_Lillebaelt/Kliniske_Afdelinger/Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling__Kolding/103311/?page=2
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er/Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling__Kolding/103311/?page=2> [Lokaliseret 3. apr. 

2020]. 

Esbjerg (Sydvestjysk Sygehus) 

Hjemmeside: Igangsættelse af fødsel, 2020. Tilgængelig fra: 

<http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm399559> [Lokaliseret 3. apr. 2020].  

Aabenraa (Sygehus Sønderjylland) 

Hjemmeside: Igangsættelse af fødslen, 2018. Tilgængelig fra: 

<http://www.sygehussonderjylland.dk/wm356991> [Lokaliseret 3. apr. 2020].            

Pjece: Igangsættelse af fødslen, 2017. Tilgængelig fra: 

<http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Sygehus_Sonderjylland/Familiecente

r/104432/?page=2> [Lokaliseret 3. apr. 2020].       

Horsens (Regionshospitalet Horsens) 

Hjemmeside: Igangsættelse, u.å.. Tilgængelig fra: <http://www.regionshospitalet-

horsens.dk/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler/fodsel/igangsaettelse/> 

[Lokaliseret 6. apr. 2020].                 

Pjece: Igangsættelse af fødslen, 2015. Tilgængelig fra: <https://e-

dok.rm.dk/edok/editor/600603.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-

A73JVA/$FILE/Igangs%C3%A6ttelse%20_patientinformation_.pdf> [Lokaliseret 6. apr. 

2020].       

Pjece: Igangsættelse med tablet Misoprostol, 2016. Tilgængelig fra: <https://e-

dok.rm.dk/edok/editor/600603.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-

AEPFAM/$FILE/Igangs%C3%A6ttelse%20med%20Misoprostol%20(patientinf.pdf> 

[Lokaliseret 6. apr. 2020].      

Skejby (Aarhus Universitetshospital)  

Hjemmeside: Igangsættelse af fødsel, 2017. Tilgængelig fra: <https://www.auh.dk/om-

auh/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler/graviditet-og-fodsler/graviditet/din-

http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Sygehus_Lillebaelt/Kliniske_Afdelinger/Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling__Kolding/103311/?page=2
http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm399559
http://www.sygehussonderjylland.dk/wm356991
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Sygehus_Sonderjylland/Familiecenter/104432/?page=2
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/Sygehus_Sonderjylland/Familiecenter/104432/?page=2
http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler/fodsel/igangsaettelse/
http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler/fodsel/igangsaettelse/
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/600603.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-A73JVA/$FILE/Igangs%C3%A6ttelse%20_patientinformation_.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/600603.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-A73JVA/$FILE/Igangs%C3%A6ttelse%20_patientinformation_.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/600603.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-A73JVA/$FILE/Igangs%C3%A6ttelse%20_patientinformation_.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/600603.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-AEPFAM/$FILE/Igangs%C3%A6ttelse%20med%20Misoprostol%20(patientinf.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/600603.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-AEPFAM/$FILE/Igangs%C3%A6ttelse%20med%20Misoprostol%20(patientinf.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/600603.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-AEPFAM/$FILE/Igangs%C3%A6ttelse%20med%20Misoprostol%20(patientinf.pdf
https://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler/graviditet-og-fodsler/graviditet/din-graviditet-forlober-ikke-helt-som-forventet/igangsattelse-af-fodsel/
https://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/kvindesygdomme-og-fodsler/graviditet-og-fodsler/graviditet/din-graviditet-forlober-ikke-helt-som-forventet/igangsattelse-af-fodsel/
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graviditet-forlober-ikke-helt-som-forventet/igangsattelse-af-fodsel/> [Lokaliseret 6. 

apr. 2020].      

Pjece: Hvis du går over termin, 2020. Tilgængelig fra: <https://e-

dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/XDDB84A72BDC6F9F5C1257FBF0022C4AE

/$file/GOF%20-%20Hvis%20du%20g%C3%A5r%20over%20termin%20-

%20060320.pdf?open&_dc=74737 > [Lokaliseret 6. apr. 2020].    

Pjece: Hvordan sættes en fødsel igang?, 2016. Tilgængelig fra: <https://e-

dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/XA3D99D7D6749B8B8C1257FBF0022E657

/$file/GOF%20-

%20Hvordan%20s&aelig;ttes%20en%20f&oslash;dsel%20i%20gang%20-

%20310316.pdf?open&_dc=11131 > [Lokaliseret 6. apr. 2020].    

Pjece: Når din fødsel skal igangsættes med Angusta, 2017. Tilgængelig fra: <https://e-

dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X92D88D35916A154AC1257FBF00237E6A

/$file/GOF%20-

%20N&aring;r%20din%20f&oslash;dsel%20skal%20s&aelig;ttes%20igang%20med%20

Angusta%20-%20040417.pdf?open&_dc=17316f> [Lokaliseret 6. apr. 2020].  

Herning/Holstebro (Hospitalsenheden Vest) 

Pjece: Information til dig, som er gravid over termin, u.å.. Tilgængelig fra: <https://e-

dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X820A8121EF30C0BDC12580DC00355DC5

/$file/Gravid%20over%20termin%20-%20informationspjece.pdf?open&_dc=54931> 

[Lokaliseret 6. apr. 2020].  

Pjece: Information til dig som skal have sat fødslen igang, 2017. Tilgængelig fra: 

<https://e-

dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X49527BD50F18C94DC1257FE2002CD12E

/$file/Igangsaettelse%20af%20foedsel%20ikke%20tidl%20%20sectio%20-

%20informationspjece.pdf?open&_dc=24988> [Lokaliseret 6. apr. 2020].            
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https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/XDDB84A72BDC6F9F5C1257FBF0022C4AE/$file/GOF%20-%20Hvis%20du%20g%C3%A5r%20over%20termin%20-%20060320.pdf?open&_dc=74737
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/XA3D99D7D6749B8B8C1257FBF0022E657/$file/GOF%20-%20Hvordan%20s&aelig;ttes%20en%20f&oslash;dsel%20i%20gang%20-%20310316.pdf?open&_dc=11131
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/XA3D99D7D6749B8B8C1257FBF0022E657/$file/GOF%20-%20Hvordan%20s&aelig;ttes%20en%20f&oslash;dsel%20i%20gang%20-%20310316.pdf?open&_dc=11131
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https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X92D88D35916A154AC1257FBF00237E6A/$file/GOF%20-%20N&aring;r%20din%20f&oslash;dsel%20skal%20s&aelig;ttes%20igang%20med%20Angusta%20-%20040417.pdf?open&_dc=17316
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X92D88D35916A154AC1257FBF00237E6A/$file/GOF%20-%20N&aring;r%20din%20f&oslash;dsel%20skal%20s&aelig;ttes%20igang%20med%20Angusta%20-%20040417.pdf?open&_dc=17316
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X92D88D35916A154AC1257FBF00237E6A/$file/GOF%20-%20N&aring;r%20din%20f&oslash;dsel%20skal%20s&aelig;ttes%20igang%20med%20Angusta%20-%20040417.pdf?open&_dc=17316
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X92D88D35916A154AC1257FBF00237E6A/$file/GOF%20-%20N&aring;r%20din%20f&oslash;dsel%20skal%20s&aelig;ttes%20igang%20med%20Angusta%20-%20040417.pdf?open&_dc=17316
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X92D88D35916A154AC1257FBF00237E6A/$file/GOF%20-%20N&aring;r%20din%20f&oslash;dsel%20skal%20s&aelig;ttes%20igang%20med%20Angusta%20-%20040417.pdf?open&_dc=17316
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/600603.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-AEPFAM/$FILE/Igangs%C3%A6ttelse%20med%20Misoprostol%20(patientinf.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X820A8121EF30C0BDC12580DC00355DC5/$file/Gravid%20over%20termin%20-%20informationspjece.pdf?open&_dc=54931
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X820A8121EF30C0BDC12580DC00355DC5/$file/Gravid%20over%20termin%20-%20informationspjece.pdf?open&_dc=54931
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X820A8121EF30C0BDC12580DC00355DC5/$file/Gravid%20over%20termin%20-%20informationspjece.pdf?open&_dc=54931
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X49527BD50F18C94DC1257FE2002CD12E/$file/Igangsaettelse%20af%20foedsel%20ikke%20tidl%20%20sectio%20-%20informationspjece.pdf?open&_dc=24988
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X49527BD50F18C94DC1257FE2002CD12E/$file/Igangsaettelse%20af%20foedsel%20ikke%20tidl%20%20sectio%20-%20informationspjece.pdf?open&_dc=24988
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X49527BD50F18C94DC1257FE2002CD12E/$file/Igangsaettelse%20af%20foedsel%20ikke%20tidl%20%20sectio%20-%20informationspjece.pdf?open&_dc=24988
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/X49527BD50F18C94DC1257FE2002CD12E/$file/Igangsaettelse%20af%20foedsel%20ikke%20tidl%20%20sectio%20-%20informationspjece.pdf?open&_dc=24988
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Viborg (Hospitalsenheden Midt) 

Hjemmeside: Hvis din fødsel skal sættes igang, u.å. Tilgængelig fra: 

<https://www.hospitalsenhedmidt.dk/patientvejledninger/kvindesygdomme-og-

fodsler/hvis-din-fodsel-skal-sattes-i-gang/> [Lokaliseret 6. apr. 2020].            

Randers (Regionshospitalet Randers) 

Pjece: Igangsættelse af fødsel, u.å. Tilgængelig fra: <https://www.regionshospitalet-

randers.dk/om-os/randersbaby/fodsel/> [Lokaliseret 6. apr. 2020].         

Pjece: Information til dig som skal have sat fødslen igang, 2018. Tilgængelig fra: 

<https://e-

dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/XC34AEA174DB0EA1AC1257FBC00482935

/$file/Igangsaettelse%20af%20foedslen%20-%20pjece.pdf?open&_dc=86830 > 

[Lokaliseret 6. apr. 2020]. 

Pjece: Igangsættelse af fødsel - hvis du tidligere har født ved kejsersnit, 2016. 

Tilgængelig fra: <https://e-

dok.rm.dk/edok/editor/700504.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-

ACABA9/$FILE/Igangsaettelse%20af%20foedslen%20ved%20tidligere%20kejsersnit%2

0-%20pjece.pdf> [Lokaliseret 6. apr. 2020]. 

Aalborg (Aalborg Universitetshospital) 

Hjemmeside: Igangsættelse af fødsel, u.å. Tilgængelig fra: 

<https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/gynaekologi-graviditet-og-

foedsel-aalborg/gynaekologi-graviditet-og-foedsel?rnid=kbua02-115 > [Lokaliseret 3. 

apr. 2020].     

Hjørring (Regionshospitalet Nordjylland) 

Pjece: Igangsættelse af fødsel, 2018. Tilgængelig fra: 

<https://rhnordjylland.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/graviditet-og-foedsel/-

/media/Hospitaler/Regionshospital-Nordjylland/Undersoegelser-og-behandlinger_nye-

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/patientvejledninger/kvindesygdomme-og-fodsler/hvis-din-fodsel-skal-sattes-i-gang/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/patientvejledninger/kvindesygdomme-og-fodsler/hvis-din-fodsel-skal-sattes-i-gang/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/patientvejledninger/kvindesygdomme-og-fodsler/hvis-din-fodsel-skal-sattes-i-gang/
https://www.regionshospitalet-randers.dk/om-os/randersbaby/fodsel/
https://www.regionshospitalet-randers.dk/om-os/randersbaby/fodsel/
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/XC34AEA174DB0EA1AC1257FBC00482935/$file/Igangsaettelse%20af%20foedslen%20-%20pjece.pdf?open&_dc=86830
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/XC34AEA174DB0EA1AC1257FBC00482935/$file/Igangsaettelse%20af%20foedslen%20-%20pjece.pdf?open&_dc=86830
https://e-dok.rm.dk/edok/media/Media.nsf/vUpload/XC34AEA174DB0EA1AC1257FBC00482935/$file/Igangsaettelse%20af%20foedslen%20-%20pjece.pdf?open&_dc=86830
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/700504.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-ACABA9/$FILE/Igangsaettelse%20af%20foedslen%20ved%20tidligere%20kejsersnit%20-%20pjece.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/700504.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-ACABA9/$FILE/Igangsaettelse%20af%20foedslen%20ved%20tidligere%20kejsersnit%20-%20pjece.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/700504.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-ACABA9/$FILE/Igangsaettelse%20af%20foedslen%20ved%20tidligere%20kejsersnit%20-%20pjece.pdf
https://e-dok.rm.dk/edok/editor/700504.nsf/vLookupUpload/ATTACH-RMAP-ACABA9/$FILE/Igangsaettelse%20af%20foedslen%20ved%20tidligere%20kejsersnit%20-%20pjece.pdf
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/gynaekologi-graviditet-og-foedsel-aalborg/gynaekologi-graviditet-og-foedsel?rnid=kbua02-115
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/gynaekologi-graviditet-og-foedsel-aalborg/gynaekologi-graviditet-og-foedsel?rnid=kbua02-115
https://rhnordjylland.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/graviditet-og-foedsel/-/media/Hospitaler/Regionshospital-Nordjylland/Undersoegelser-og-behandlinger_nye-pjecer/Graviditet-og-f%C3%B8dsel_Obstetrik/Jordemodercenter/Igangsaettelse-af-foedsel_KBUV41-109.ashx
https://rhnordjylland.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/graviditet-og-foedsel/-/media/Hospitaler/Regionshospital-Nordjylland/Undersoegelser-og-behandlinger_nye-pjecer/Graviditet-og-f%C3%B8dsel_Obstetrik/Jordemodercenter/Igangsaettelse-af-foedsel_KBUV41-109.ashx
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pjecer/Graviditet-og-f%C3%B8dsel_Obstetrik/Jordemodercenter/Igangsaettelse-af-

foedsel_KBUV41-109.ashx/> [Lokaliseret 3. apr. 2020].   

Thisted (Aalborg Universitetshospital) 

Hjemmeside: Igangsættelse af fødsel, Thisted, u.å. Tilgængelig fra: 

<https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/gynaekologi-graviditet-og-

foedsel-thisted/gynaekologi-graviditet-og-foedsel?rnid=fklt31-119> [Lokaliseret 3. apr. 

2020].   

Pjece: Igangsættelse af fødsel, 2019. Tilgængelig fra: 

<https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/igangsaettelse-af-foedsel-thisted/fklt31-119-

pdf.ashx> [Lokaliseret 3. apr. 2020].  

  

https://rhnordjylland.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/graviditet-og-foedsel/-/media/Hospitaler/Regionshospital-Nordjylland/Undersoegelser-og-behandlinger_nye-pjecer/Graviditet-og-f%C3%B8dsel_Obstetrik/Jordemodercenter/Igangsaettelse-af-foedsel_KBUV41-109.ashx
https://rhnordjylland.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/graviditet-og-foedsel/-/media/Hospitaler/Regionshospital-Nordjylland/Undersoegelser-og-behandlinger_nye-pjecer/Graviditet-og-f%C3%B8dsel_Obstetrik/Jordemodercenter/Igangsaettelse-af-foedsel_KBUV41-109.ashx
http://ipaper.ipapercms.dk/RegionSyddanmark/OUH/Odense_Universitetshospital/D___Gynaekologisk_Obstetrisk_Afdeling/113197/#/
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/gynaekologi-graviditet-og-foedsel-thisted/gynaekologi-graviditet-og-foedsel?rnid=fklt31-119
https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/gynaekologi-graviditet-og-foedsel-thisted/gynaekologi-graviditet-og-foedsel?rnid=fklt31-119
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/igangsaettelse-af-foedsel-thisted/fklt31-119-pdf.ashx
https://aalborguh.rn.dk/~/media/sxi/igangsaettelse-af-foedsel-thisted/fklt31-119-pdf.ashx
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Bilag 7: Pjece fra Bornholms Sygehus: Igangsættelse af fødsel, 

2019  
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Bilag 8: Pjece fra Holbæk Sygehus: Igangsættelse af fødsel, 2018 
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Bilag 9: Pjece fra Slagelse Sygehus: Igangsættelse af fødsel, 2018 
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Bilag 10: Pjece fra Nykøbing Falster Sygehus: Fødslen skal sættes i 

gang, 2018 
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Bilag 11: Respondenternes besvarelser i kommentarboksen til 

spørgsmål 6 

Besvarelserne er nedenfor opdelt i kategorierne: 

Indberettede ikke, da bivirkningen allerede er kendt: 

Jeg troede, at det var en kendt bivirkning 
09-04-2020 17:58 

Det er ofte bivirkninger som vi allerede kender... jeg oplyser jo altid kvinden om at der 
er en risiko for hyperstimulation ved brug af angusta.. når det så sker i ny og næ får jeg 
ikke meldt det nogensteder hen.. desværre. 
11-04-2020 11:00 

Hyperstimulation er allerede en kendt bivirkning 
05-04-2020 23:12 

Bivirkningen er allerede angivet 
04-04-2020 00:28 

Allerede kendt bivirkning. 
02-04-2020 23:48 

Jeg har ikke tænkt over, at jeg skulle indberette på kendte bivirkninger 
02-04-2020 22:12 

Allerede angivet som bivirkning på indlægssedlen 
02-04-2020 19:12 

Den er indberettet, så tænkte ikke at jeg skulle gøre det. 
02-04-2020 19:06 

Det er kendte bivirkninger 
02-04-2020 18:34 

Overvejede ikke at indberette bivirkningen (hyperstinulation), da den jo er almen 
kendt blandt fagfolk.. 
02-04-2020 18:00 

Fordi jeg har set kendte bivirkninger og derfor ikke følt der nødvendigt da der er så 
presset på fødegangen og aldrig er tid. 
02-04-2020 17:44 

Pp blødning, som er en bivirkning. Der er angivet på indlægssedlen. 
02-04-2020 17:32 

Fordi hyperstimulation allerede er en kendt bivirkning. 
02-04-2020 17:16 
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Anden fagperson indberettede bivirkningen: 
Indberettet af en anden fagperson der deltog i forløbet 
10-04-2020 06:37 

Kollega indberettede 
06-04-2020 18:30 

Jeg bad vores læge gøre det 
02-04-2020 22:49 

Det blev gjort af min kollega 
02-04-2020 19:07 

Tvivl om bivirkning skyldes Angusta: 
Svært at skælne meget hurtig progression med lav pH (6,97) som følge af pp.med 
angusta eller ekstremt stam NS (stranguleret i NS under pressefase formodes), og er 
dét så en bivirkning ved hurtig partus? 
10-04-2020 01:40 

Hvis man skal inberette samtlige hypoteser man får/kan have som jordemoder skulle vi 
indberette dagligt. For mig handler det om, har jeg en reelt begrundet mistanke. Eller 
er det bare en hypotese. Når jeg har voteret med mig selv indberetter jeg det. 
03-04-2020 14:08 

Ofte er der en supervisor/afd. jdm der indberetter. Det er svært at sige om.det kan 
være en bivirkning af medicinen eller en kendt bagomlæggende årsag (oftest 
postterm) 
02-04-2020 18:11 

Respondenten var ikke behandlingsansvarlig da bivirkningen indtraf: 
Jeg var studerende - nu nyuddannet og har i min tid som uddannet heldigvis ikke 
oplevet bivirkninger 
03-04-2020 01:14 

Patienten var ikke mit behandlingsansvar, det var en anden afdeling der havde det. 
02-04-2020 17:41 

Jeg havde ikke patienten da bivirkningerne viste sig 
02-04-2020 17:16  

Forglemmelse: 
Jeg vidste at jeg burde, men fik det ikke gjort. Ved faktisk ikke hvorfor 
02-04-2020 18:15 

Jeg glemte det på daværende tidspunkt 
02-04-2020 17:59 

Kan ikke vurderes: 
Jeg var ikke 
03-04-2020 13:25 


