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Resumé 
Titel: “Vejen til det ideelle igangsættelsestidspunkt”. Et kvantitativt bachelorprojekt om den faglige 

debat vedrørende ændring af anbefalingerne for igangsættelse af lav-risiko gravide efter termin.  

Baggrund: I de seneste to år, har der været en faglig debat i Danmark om hvorvidt man skal 

fremrykke anbefalingen om igangsættelse af lav-risiko gravide til GA 41+0. Debatten afspejles 

ligeledes i medierne hvor jordemødre og obstetrikere udtrykker en uenighed om hvorvidt 

anbefalingen bør ændres. Denne uenighed har vakt vores interesse for dette emne. Vi stiller os 

undrende for om det er de forskellige faglige baggrunde der påvirker debatten i hver sin retning og 

om dette kan få betydning for en ændring af igangsættelsestidspunktet. 

Problemformulering: Hvilken evidens foreligger for igangsættelse af lav-risiko gravide ved 

gestationsalder 41+0, og hvordan vurderer og tolker forskellige faggrupper evidensen og kan dette 

få indflydelse på en ændring af igangsættelsestidspunktet? 

Fremgangsmåde: I projektet anvendes en sundhedsvidenskabelig metode, herunder en 

naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig tilgang. Projektets empiri udgør reviewet: “Effects of 

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

randomiserede studie: “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”. Empirien danner grundlag for besvarelse af første del af 

projektets problemformulering. Gunnhild Blåka Sandviks teori om diskurser anvendes til at belyse 

hvordan forskellige faggrupper kan anskue fødslen, samt til at diskutere om disse forskellige 

diskurser kan påvirke faggruppernes vurdering og tolkning af evidens. Yderligere inddrages 

diskussionspapirerne “Effect of interpretive bias on research evidence”omhandlende subjektive 

bias i videnskaben og “Potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines“ om fordele 

og ulemper ved kliniske guidelines. I sammenhold med projektets teori benyttes empirien til at 

belyse anden del af projektets problemformulering.    

Konklusion og resultater: På baggrund af den inddragede empiri, konkluderes at evidensen bag 

igangsættelse af lav-risiko gravide i GA 41+0 er divergerende. Der er uenighed om de potentielle 

risici ved igangsættelse opvejer de mulige fordele ved igangsættelse. Vi kan på baggrund af den 

inddragede teori om den jordemoderfaglige- og fødselsvidenskabelige diskurs samt 

diskussionspapiret, konkludere at faggruppers baggrund og overbevisning kan spille en væsentlig 

rolle i vurderingen af evidens. Derfor er det relevant også at være opmærksom på forfatterne bag et 
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studie, når man vurderer og anvender studiers resultater og konklusion som evidens til at udforme 

kliniske guidelines. 

 

Tekstidentifikation: Ellen Hykkelbjerg, Nanna Hald Hermansen & Nhi Phuong Vu.  

Institution: Jordemoderuddannelsen UC Syddanmark, 2021.  

Søgeord: Igangsættelse, lav-risiko gravide, jordemoderfaglig diskurs, fødselsvidenskabelig diskurs, 

bias 
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Abstract 

Title: “The road to the ideal time of induction” - A quantitative bachelor project about the 

professional debate regarding a change of recommendation for induction of low-risk pregnancies 

after term.  

Background: In the last two years there has been a professional debate in Denmark about whether 

to change the recommendation for induction of labour for low-risk pregnancies at GW 41+0. The 

same debate is present in the media where midwives and obstetricians disagree about changing the 

recommendation. That disagreement has drawn our interest to this subject. We wonder whether the 

difference in professional backgrounds affects the debate in different directions and whether this 

can influence a change in the proper time to induce labour.  

Objective: What evidence exists for induction of labour to low-risk pregnancies at GW 41+0, and 

how do different professional groups evaluate and interpret the evidence and can this influence a 

change in the proper time to induce labour?  

Methods: We used a health scientific method including a scientific and social scientific approach in 

this project. We used a systematic review, “Effects of induction of labor prior to post-term in low-

risk pregnancies: a systematic review” and a randomised controlled trial: “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” as our empirical 

evidence. The studies mentioned above are the foundation for answering the first part of the 

objective. We used the theory about discourse by Gunnhild Blåka Sandvik to clarify how different 

professional groups view the labour and discuss whether these different discourses can influence 

how different professional groups evaluate and interpret evidence. Furthermore, we included the 

discussion papers “Effect of interpretive bias on research evidence” about subjective bias in science 

and “Potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines“ about benefits and harms in 

clinical guidelines. In combination with the theory used in the project, the empirical evidence 

clarifies the second part of the objective. 

Conclusion: Based on the included empirical evidence, we conclude that the evidence behind 

induction of low-risk pregnancies in GW 41+0 is divergent. There are disagreements about whether 

the potential risks of induction outweigh the potential benefits of induction. Based on the included 

theory about the midwifery-led and the obstetrician-led discourses and the discussion paper, we can 

conclude that the background and opinion of the professional groups can be substantial in 

influencing the evaluation of evidence. It is, therefore, relevant to consider the authors of a study 
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when evaluating and using study results and conclusions as evidence in developing clinical 

guidelines. 

Authors: Ellen Hykkelbjerg, Nanna Hald Hermansen & Nhi Phuong Vu  
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1.0 Indledning 

“Til dem der har prøvet at blive igangsat, hvad er jeres erfaringer og hvordan var jeres fødsel?”. I 

facebook-gruppen Termin Marts 2022, er dette blot et af mange opslag, hvor gravide kvinder 

udtrykker tvivl og usikkerhed omkring igangsættelse af deres fødsel. Denne usikkerhed har vi 

igennem vores studietid også mødt i konsultationerne og på fødegangene op til kvindernes 

terminstidspunkt. Det lyder for mange både første- og flergangsfødende, som en ukendt verden, og 

det er et emne vi oplever at kvinderne har mange spørgsmål til. Vi hører eksempelvis: “Er det 

farligt at gå over terminen?” eller “Skal min fødsel sættes i gang?”. Det er derfor en vigtig opgave 

for jordemoderen at afklare kvindernes tvivl og usikkerhed, gennem grundig information og 

vejledning. I Danmark arbejder vi i svangreomsorgen evidensbaseret, og vejleder dermed på 

baggrund af viden ud fra gældende anbefalinger, således kvinden kan tage et informeret valg 

(Sundhedsstyrelsen, 2021, s. 11). Brugen af evidens som vidensgrundlag i svangreomsorgen vinder 

større og større indpas. Historisk set har erfaring været det bærende princip i jordemoderfaget 

gennem århundreder, men udviklingen går mod en mere moderne svangreomsorg der i højere grad 

bygger på forskning og evidensbaseret praksis (Jangaard, 2020). Når vi ser på nutidens anbefaling 

for igangsættelse, baseres denne på guidelines fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

(DSOG) og der er i dag flere forskellige årsager til at igangsætte fødsler. Specielt anbefales 

igangsættelse hvis kvinden er kendt med en sygdom eller hvis der er risiko for barnet (DSOG, 

2012), men i Danmark tilbydes også raske lav-risiko gravide igangsættelse, hvis de går over termin. 

Vi stiller os som jordemoderstuderende undrende over hvilken evidens der ligger til grund for 

anbefalingen vedrørende igangsættelse af raske gravide over termin.  

DSOG reviderede i 2011 anbefalingen om igangsættelse af fødsler til at raske gravide, anbefales 

igangsættelse ved gestationsalder (GA) 41+2 til 41+5, således at det tilstræbes at alle kvinder har 

født inden GA 42+0 (DSOG, 2011). På baggrund af denne ændring sættes lav-risiko gravide igang 

inden for den normale terminsperiode, der er defineret som perioden fra 37 til 42 fulde 

graviditetsuger (Sundheds - og Ældreministeriet, 2001). Ændringen i anbefalingen mødte, tilbage i 

2011, skepsis blandt jordemødre, der mente at denne blev vedtaget uden tungtvejende evidens 

(Beck, 2012). Tovholder for vedtagelsen af ændringen, ledende overlæge på Gynækologisk og 

Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital, Charlotte Wilken-Jensen, udtaler derimod at hun er stolt 

af at have været med til at indføre tidligere igangsættelser, fordi man efter hendes mening, kan se at 

det redder liv (Giebner; Politiken, 2021). Dette er et godt eksempel på at faggrupper der arbejder 
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inden for samme felt, kan anskue evidens forskelligt. Uenigheden omkring ændringen af 

igangsættelsestidspunktet vækker vores nysgerrighed, da vi i løbet af vores uddannelse er blevet 

præsenteret for, at vi nu står i samme situation som i 2011, hvor ønsket igen er at fremrykke 

igangsættelsestidspunktet. Baggrunden for den nuværende debat er et svensk studie (SWEPIS) der 

på baggrund af dets resultater blev stoppet, da seks børn døde i forbindelse med at afvente med 

igangsættelse af mødrenes fødsel (DR, 2019). Studiet har trukket overskrifter og startet en ny faglig 

debat om hvorvidt man bør fremrykke igangsættelsestidspunktet for raske gravide. Artiklen “Debat 

sat i gang” er et fagligt indspark fra Jordemoderforeningen i debatten. Ifølge artiklen blev 24% af 

alle fødsler i 2018 sat i gang og af disse var 41% efter GA 41+0. Artiklen fremhæver, at hvis 

igangsættelsestidspunktet rykkes frem til GA 41+0, og alle kvinder i øvrigt tager imod tilbuddet om 

igangsættelse, kan dette medføre at knap 40% af alle fødsler i Danmark sættes i gang (Kjeldset, 

2020). Vi stiller os undrende overfor hvorledes resultaterne fra ét enkelt studie har ledt til så stor en 

debat om fremrykkelse af igangsættelsestidspunktet for raske gravide kvinder over termin. Denne 

ændring af igangsættelsestidspunktet vil formentlig medføre en markant stigning i antallet af 

igangsættelser. Dette er samtidig interessant at se i relation til World Health Organization’s (WHO) 

anbefalinger for igangsættelse ved eller efter termin. Heri beskrives at igangsættelse af fødslen kun 

bør ske når der er en tydelig medicinsk indikation for dette, og når de forventede fordele opvejer de 

potentielle risici ved igangsættelse (WHO, 2018, s. 6). Vi undrer os over om den igangværende 

debat bunder i de forskellige faggruppers subjektive vurdering af hvornår fordele opvejer 

ulemperne. 

Med udgangspunkt i den nuværende debat kan vi som kommende jordemødre være bekymret for 

udviklingen mod flere igangsættelser og vi bliver i den forbindelse nysgerrige på om andre studier 

finder lignende resultater som det svenske SWEPIS studie. Bekymringen bunder i, at vi igennem 

vores uddannelse præsenteres for og uddannes ud fra Anbefalinger for svangreomsorgen. Heri 

defineres principperne for svangreomsorgen således:  

“Svangreomsorgen skal understøtte den naturlige livsproces, det er at få et barn, med de 

glæder og udfordringer det rummer…. Svangreomsorgen for gravide og fødende bør 

forebygge sygeliggørelse og overbehandling og bør fremme den spontane, normale fødsel” 

(Sundhedsstyrelsen, 2021, s. 10).  

Som det tydeligt fremgår, bør den normale og spontane fødsel understøttes. En udvikling mod flere 

igangsættelser af raske gravide, modstrider disse principper som jordemoderen arbejder og oplæres 
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ud fra. Vi har under uddannelsens kliniske semestre oplevet at jordemødre og obstetrikere, har et 

fælles mål om, at familierne skal have et godt og sikkert forløb igennem svangreomsorgen. Vi 

oplever dog at faggrupperne kan have forskellige tilgange til at nå målet og dette kan muligvis også 

afspejles i ovenstående debat. Vi stiller os undrende for om det er de forskellige faglige baggrunde 

der påvirker debatten i hver sin retning og om dette kan få betydning for en ændring af praksis for 

igangsættelsestidspunktet. Dette leder os til projektets problemformulering der lyder:  

2.0 Problemformulering 

Hvilken evidens foreligger for igangsættelse af lav-risiko gravide ved gestationsalder 41+0, og 

hvordan vurderer og tolker forskellige faggrupper evidensen og kan dette få indflydelse på en 

ændring af igangsættelsestidspunktet? 

3.0 Problemafgrænsning 

Der vil grundet projektets omfang ikke indgå overvejelser om kvindernes oplevelser af 

igangsættelse. I projektet har vi valgt udelukkende at se på igangsættelse af lav-risiko gravide med 

indikationen graviditas prolongata, og afgrænser os dermed fra alle andre indikationer for 

igangsættelse af fødsler. Yderligere er der i projektets empiri ikke skelnet mellem 

igangsættelsesmetoder i de grupper der er induceret, hvorfor vi heller ikke skelner mellem 

metoderne for igangsættelse i dette bachelorprojekt.  

4.0 Begrebsdefinition 

Diskurs: En meningssammenhæng af udsagn der udgør kernen i en måde at tænke på (Det Danske 

Sprog- og Litteraturselskab, u.å.).  

 

Lav-risiko gravide: Gravide kvinder med ét foster i hovedpræsentation, hvis terminsdato er fastsat 

ved ultralydsscanning i 1. trimester, og som er helbredsmæssigt raske samt forventes at gennemføre 

en ukompliceret graviditet og vaginal fødsel. 

 

Faggrupper: Faggrupper defineres i projektet som jordemødre og obstetrikere. 
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5.0 Metodeafsnit 
5.1 Videnskabsteori 

I dette afsnit vil der blive redegjort for projektets videnskabelige metode, samt den benyttede 

søgestrategi og begrundelsen for valg af teori og empiri vil blive præsenteret. Ud fra projektets 

problemfelt finder vi det relevant at anvende en sundhedsvidenskabelig tilgang, som inkluderer 

naturvidenskabelig- og samfundsvidenskabelig metode (Birkler, 2016, s. 46). Da vi ønsker at 

undersøge evidensen bag igangsættelse af lavrisiko gravide over termin, vil vi anvende studier der 

undersøger problemstillingen kvantitativt, således at resultaterne kan valideres og generaliseres. 

Dette kendetegner den naturvidenskabelige metode (ibid, s. 46-47). Til besvarelse af anden del af 

problemformuleringen hvor vi ønsker at belyse, hvordan forskellige faggrupper vurderer og tolker 

evidens, og om dette kan få indflydelse på en ændring af igangsættelsestidspunktet, vil det være 

oplagt at anvende den samfundsvidenskabelige metode, med en socialkonstruktivistisk tilgang. 

Denne tilgang anvender vi til at anskue individets holdninger, sprog og handlinger i sociale 

kontekster i samfundet.  

5.1.1 Naturvidenskabelig metode 

Herunder redegøres for den naturvidenskabelige metode og hvordan denne benyttes i projektet. Fra 

den naturvidenskabelige metode udspringer positivismen, hvor de centrale begreber er logik og 

empiri. Positivismen tager udgangspunkt i at der kun findes én sandhed, om alt i naturen, og at 

denne sandhed skal kunne forklares ud fra årsagsforbindelser der findes mellem grundige 

observationer og systematisk indsamling af data (ibid, s. 52). Det er ligeledes formålet med dette 

bachelorprojekt, at måle, analysere og verificere om der er kausale forhold mellem at igangsætte 

lavrisikogravide ved GA 41+0 og maternelle og perinatale outcomes.  

Ud fra positivismen skal alle teoretiske udsagn kunne efterprøves empirisk, hvilket vil sige, at det 

skal kunne genskabes af andre samt føres tilbage til tidligere videnskabelige erfaringer. Er dette 

muligt kan man sige at teorien er sand. Heraf kommer begrebet verifikation (ibid, s. 52-53). For at 

kunne efterprøve teoretiske udsagn empirisk, skal teorierne gøres testbare. Dette gøres ved 

deduktion, som er at bevise eller sandsynliggøre noget via fornuften. Efter deduktion når man frem 

til en testbar hypotese, også kaldet den empiriske konsekvens. Ved hjælp af induktion, som er 

observationer og/eller erfaringer, kan man nå frem til en konklusion som enten be- eller afkræfter 

hypotesen. Samlet kaldes denne proces hypotetisk deduktiv metode (ibid, s. 74). 
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I midten af 1900-tallet præsenterer Karl Popper falsifikationsprincippet, som udfordrer 

verifikationsprincippet. Popper så et problem i, at man testede hypoteser for at bevise deres 

sandhed, da han mente at enhver observation altid indebærer en risiko for fejlfortolkning, og 

dermed kan ingen videnskabelig teori siges at være sand. I stedet for at teste en hypoteses sandhed, 

verifikation, vil han derimod modbevise hypotesen for at vise den som falsk, falsifikation. Jo flere 

gange en hypotese testes, og ikke kan falsificeres, jo stærkere bliver hypotesen (ibid, s. 75-78).  

Indenfor det naturvidenskabelige felt, arbejdes der oftest ud fra en kombination af den hypotetisk 

deduktive metode og falsifikationsprincippet. Ud fra den hypotetiske deduktive metode opstilles en 

nulhypotese (H0), som udtrykker at der ikke ses nogen forskel blandt de grupper der undersøges. I 

dette projekt ville det være, at igangsættelsestidspunktet ikke vil have effekt på maternelle og føtale 

outcomes. Hypotesen testes og der indsamles data, der efterfølgende analyseres ved statistiske test 

for enten at kunne acceptere eller forkaste hypotesen, H0 (Rasmussen, 2013, s. 73-74).   

5.1.2 Samfundsvidenskabelig metode og socialkonstruktivisme 

Til belysning af problemformuleringens anden del omhandlende hvordan forskellige faggrupper 

vurderer og tolker evidens og om dette kan få indflydelse på en ændring af 

igangsættelsestidspunktet, er det relevant at anvende samfundsvidenskabelig metode og herunder en 

socialkonstruktivistisk tilgang. Socialkonstruktivismen er en nyere videnskabsteoretisk retning, 

hvor man forstår alt omkring sig som en social konstruktion, og man ser på menneskers holdninger, 

sprog og handlinger i sociale kontekster i samfundet og kulturelt. Indenfor socialkonstruktivisme 

ses individet som gennemstrømmet af diskurser, og individet har subjektive holdninger (Holm, 

2018, s. 144). Subjektiviteten belyser hvordan individet er påvirket af de sociale og kulturelle 

normer i samfundet og er samtidig med til at påvirke disse normer. De samfundsmæssige diskurser 

sætter rammerne for hvordan individet kan tænke, tale og handle og på den måde udelukker det 

også andre måder individet kan gøre dette på (ibid, s. 148-150). Socialkonstruktivismens fokus på 

diskurser indebærer, at enhver institution kan anses som en kulturel kontekst, hvor forskellige 

diskurser mødes og skaber basis for forskellige faggruppers sprogbrug og handlinger (Schmidt, 

2020, s. 4).  

Metodologisk set vil vi, med et socialkonstruktivistisk perspektiv, være optaget af at vise at der kan 

være forskellige antagelser og selvfølgeligheder, der kan eksistere i den givne institution (Holm, 

2018, s. 144), hvilket i vores projekt vil være i svangreomsorgen. Dette vil vi belyse ud fra 
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Gunnhild Blåka Sandviks (Blåka) teori om den jordemoderfaglige- og fødselsvidenskabelige 

diskurs (Sandvik, 1997, s. 64-66), med henblik på at kunne belyse disse antagelser og dermed 

hvordan disse diskurser kan influere debatten om igangsættelse. 

5.2 Søgestrategi  

I søgningen efter kvantitativ empiri søgte vi systematisk i tre forskellige sundhedsfaglige databaser; 

PubMed, Cochrane og Cinahl. I vores søgeprotokol lavede vi tre blokke, med nøgleordene 

“igangsættelse”, “ukomplicerede gravide” og “graviditas prolongata”, og fandt efterfølgende flest 

mulige engelske synonymer (Bilag 1). Herefter søgte vi efter kontrollerede emneord i de forskellige 

databaser og tilføjede de ekstra synonymer vi fandt frem til igennem denne søgning. Vi startede 

søgningen i PubMed, da det er en stor sundhedsfaglig database, og det er muligt at søge meget 

præcist ved hjælp af eksempelvis MeSH-termer (Rienecker & Jørgensen, 2017, s. 159). Da vi havde 

samlet alle tre blokke tilføjede vi filtre, således vi kun fik resultater inden for de seneste fem år og 

udelukkende artikler på dansk og engelsk. Dette gav os 125 hits, hvoraf vi fandt tre artikler 

relevante efter læsning af overskrifter og efterfølgende abstracts (Bilag 1).  Efter nærlæsning af de 

tre relevante artikler udvalgte vi meta-analysen: Effects of induction of labor prior to post-term in 

low-risk pregnancies: a systematic review, på baggrund af studiets velafgrænsede 

inklusionskriterier, overførbarhed og relevans, samt 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, da det er samfundsrelevant, har 

været diskuteret i flere medier og været med til at vække vores interesse for emnet. Herudover er 

studiet et randomiseret kontrolleret studie, og dermed ligger det højt i evidenshierarkiet (Habicht, 

2017, s. 11). Herefter brugte vi bloksøgningen til at søge på Cinahl og Cochrane for at sikre, at vi 

ikke havde overset andre relevante studier. Søgningen i de to databaser gav ikke yderligere 

relevante resultater (Bilag 1).  

 

5.3 Begrundelse for valg af teori og empiri  

Til besvarelse af første del af projektets problemformulering “Hvilken evidens foreligger for 

igangsættelse af lav-risikogravide ved gestationsalder 41+0” har vi valgt to kvantitative artikler, 

der begge undersøger fordele og ulemper for føtale og maternelle outcomes 

ved igangsættelse i GA 41+.  
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Vi har valgt at inddrage det svenske studie “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”, da det er et nyt studie, udført i Skandinavien 

og meget debatteret i medierne på baggrund af dets resultater (TV2, 2021; DR, 2020). Vi finder det 

også interessant at DSOG i analysen “DSOG’s analyse og anbefalinger vedrørende igangsættelse 

pga. svangerskabslængde (2019-2020)”, ønsker at undersøge om det er relevant at revidere allerede 

eksisterende anbefalinger blandt andet på baggrund af resultaterne fra SWEPIS studiet (DSOG, 

2020). 

Der synes at være divergerende evidens på området, hvorfor vi også har valgt at inddrage reviewet 

“Effects of induction of labor prior to post-term in low-risk pregnancies: A systematic review”, der 

er et nyere dansk review, med en forholdsvis modsatrettet konklusion på baggrund af dets 

resultater. Vi ønsker med dette at belyse evidensen fra flere vinkler, samt at holde studierne op 

imod hinanden i projektets analyse. Til besvarelse af anden del af projektets problemformulering 

“og hvordan vurderer og tolker forskellige faggrupper evidensen og kan dette få indflydelse på en 

ændring af igangsættelsestidspunktet?”, har vi valgt at inddrage Blåkas diskurstænkning indenfor 

svangreomsorgen. Vi finder det oplagt at se den kvantitative empiri i lyset af Blåkas teori om 

diskurser, da dette kan bidrage til, at belyse om faggruppernes forskellige diskurser kan påvirke 

deres måde at vurdere evidens. 

Derudover anvendes diskussionspapirerne “Effect of interpretive bias on research evidence” af Ted 

J Kaptchuk samt “Potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines” af Steven H 

Woolf, et al., til at belyse hvorledes evidens vurderes subjektivt ud fra læserens baggrund og 

hvordan dette kan få betydning for klinisk praksis.  

 

5.4 Disponering af projektet  

I dette afsnit vil vi kort redegøre for projektets opbygning. Vi redegør i det følgende for projektets 

teori hvor vi har anvendt Gunnhild Blåkas teori om diskurser i svangreomsorgen, og risikobegrebet 

i det moderne samfund. Risikobegerebet i det moderne samfund er inddraget, for at få en 

grundlæggende forståelse for udviklingen mod det mere risikofyldte samfund i fødselsvidenskaben. 

Efterfølgende præsenteres projektets udvalgte empiri, “Effects of induction of labor prior to post-

term in low-risk pregnancies: A systematic review” og “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”. Der laves på baggrund af begge 
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studier en kritisk gennemgang af metode og resultater. Til sidst præsenteres teorien fra de to 

inddragede diskussionspapirer “Effect of interpretive bias on research evidence”omhandlende 

subjektive bias i videnskaben og dernæst “Potential benefits, limitations, and harms of clinical 

guidelines“ om fordele og ulemper ved kliniske guidelines. Herefter analyseres de to studiers 

resultater op imod hinanden med henblik på besvarelse af første del af problemformuleringen. 

Derefter belyses projektets empiri ved hjælp af Blåkas diskursteori og teorien om subjektiv bias for 

at kunne besvare anden del af problemformuleringen. Det efterfølgende afsnit er 

diskussionsafsnittet, hvor analysens fund anvendes som led i diskussion af relevante perspektiver 

indenfor projektets problemfelt. Diskussionen er opdelt i tre afsnit omhandlende studiets resultater, 

faggruppernes debat på igangsættelsesområdet, med inddragelse af mediernes dækning af 

problemet, samt betydningen af dette for klinisk praksis. Til sidst følger en metodekritisk vurdering 

af projektet.  

Det ovenstående leder op til projektets konklusion, hvor vi forsøger at besvare 

problemformuleringen ved hjælp af den inddragede teori og empiri. Til sidst er der lavet en 

perspektivering, med andre relevante synspunkter indenfor dette område, som vi ikke har haft 

mulighed for at inddrage i projektet.  

6.0 Præsentation af teori  
I det følgende afsnit vil vi præsentere den relevante teori for projektets problemformulering. Vi har 

i projektet valgt at anvende Blåkas teori om diskurser, til at belyse hvordan forskellige faggrupper 

kan tolke og vurdere evidens. 

 

6.1 Fødselsvidenskabelig diskurs 

Den fødselsvidenskabelige diskurs bygger, ifølge Blåka, på det tekniske, teknologiske og 

instrumentelle. Den læner sig op ad naturvidenskaben og har fokus på objektivitet og fakta. 

Gennem indsamling af videnskabelige observationer, har mennesket forsøgt at forstå de principper 

naturen dikterer, for dermed at få kontrol over naturen. Det handler altså om at fænomener, og 

dermed menneskekroppen, skal kunne gøres fast, målbar og kunne bevises. I nyere tid er 

kvindekroppen kommet i centrum for forskning i medicinsk sammenhæng, herunder funktioner der 

er tilknyttet graviditet og fødsel. Naturvidenskaben har sat et aftryk på fødselsvidenskaben, hvor 

teknologiens indpas har gjort os klogere på kvindekroppen, teorier om denne og hvordan denne skal 

forstås og forklares (Sandvik, 1997, s. 65-66).  
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6.2 Jordemoderfaglig diskurs 

Den fødselsvidenskabelige diskurs opfatter den jordemoderfaglige diskurs som noget subjektivt og 

uvidenskabeligt, og noget der tillægges fornuft, følelser og værdier (ibid, s. 65). Blåka opfatter 

derimod den jordemoderfaglige diskurs som vigtigheden af at belyse hvad der egentlig står på spil i 

det jordemoderfaglige arbejde, som efter hendes mening bygger på erfaringer (ibid, s. 61-62). Blåka 

opstiller karakteriserende træk i den jordemoderfaglige diskurs, hvoraf et af trækkene er nærhed. 

Jordemoderen kan med nærhed, observere den fødende kvindes kropssprog og tilgang til fødslen, 

og få erfaringer som hun kan bruge i sit fremtidige virke. Et andet træk er helheden i at fornemme 

fødslens fremgang ud fra erfaringer og subjektive observationer. Et sidste træk som Blåka 

præsenterer er kontinuitet i arbejdet, og i denne sammenhæng er det en vigtig opgave for 

jordemoderen at være i fødslens udvikling og kunne se potentialet, frem for at opstille mål på 

forhånd. Vi har procedurer og guidelines der kan bruges, men de skal ifølge Blåka anvendes til 

understøttelse af naturen og de processer der her sker (ibid, s. 64-65). 

 

6.3 Risikobegrebet 

Ifølge Blåka er risikobegrebet som regel knyttet til et uønsket udfald, men inden for medicin anses 

risiko, som noget objektivt, der skal kunne måles og forklares (ibid, s. 67). Det er forskelligt om 

man synes at et udfald er godt eller dårligt. Dette afhænger af øjnene der ser, altså vedkommendes 

interesser, baggrund og viden. Opfattelsen af risiko bliver en social proces som forankres i 

samfundet. Det er samfundet der definerer hvad der er trygt og hvad der er risikofyldt (ibid). Blåka 

ønsker at belyse risikobegrebet, og hvordan dette påvirkes af modernisering af samfundet, og her 

mener hun at man skal kunne forstå hvordan strukturelle ændringer påvirker den 

fødselsvidenskabelige- og jordemoderfaglige diskurs (ibid s. 68).  

 

6.4 Diskurser og risikobegrebet i moderne kontekst 

I det moderne samfund, er det ifølge Blåka eksperter der tilbyder sikkerhed og tryghed, baseret på 

risikoberegninger, der er udviklet videnskabeligt. Disse kan beregne sandsynligheden for at en 

bestemt situation opstår. Målet i det moderne samfund er at minimere risikoen og opnå optimal 

sikkerhed ud fra beregninger (ibid, s. 71). I 1960’erne og -70’erne blev svangreomsorgen i Norge 

ændret af eksperter inden for fødselsvidenskaben. Dette medførte at det ikke længere kun kvinden 

med en risikofyldt graviditet, men også kvinden med en ukompliceret graviditet der behandles som 

en risikopatient. Ifølge eksperterne bør fødslerne centraliseres til hospitaler med obstetriske 
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specialafdelinger og dermed minimere risikoen og optimere sikkerheden for svangreomsorgen i det 

moderne samfund (ibid, s. 71-72).  Blåka påpeger at når fødslerne centraliseres ved disse 

specialafdelinger, sættes rammerne for fødselskulturen af eksperterne. De gør sig på baggrund af 

den fødselsvidenskabelige diskurs, ansvarlige for normerne, der karakteriserer en forsvarlig 

fødselshjælp og disse normer afspejles i  procedurer og guidelines inden for svangreomsorgen (ibid, 

s. 72).  

7.0 Præsentation og vurdering af empiri 

Til besvarelse af første del af problemformuleringen: “Hvilken evidens foreligger for igangsættelse 

af lav-risikogravide ved gestationsalder 41+0” vil vi anvende to kvantitative studier. I følgende 

afsnit vil vi lave en gennemgang af disse artikler. Til vurdering af artiklerne er der benyttet CASP-

tjeklister (OUH, 2018).  

7.1 Effects of induction of labor prior to post-term in low-risk pregnancies: A systematic 

review 

7.1.1 Formål og baggrund 

I det systematiske review “Effects of induction of labor prior to post-term in low-risk pregnancies: 

A systematic review”, har forskerne haft som formål at vurdere den bedst tilgængelige evidens bag 

effekten af igangsættelse af fødslen før graviditeten er overbåren. De undersøger maternelle og 

føtale outcomes, efter igangsættelse af lav-risiko gravide ved gestationsalder 41+0 – 41+6 

sammenlignet med igangsættelse ved gestationsalder 42+0 – 42+6. Der er en generel konsensus om, 

at det er uhensigtsmæssigt at gå langt over termin, da man ser øget risiko for forskellige maternelle 

og føtale outcomes (Sundhedsstyrelsen, 2021, s. 201). Derfor er proceduren i mange lande ændret 

således igangsættelsestidspunktet er tidligere end førhen. Ifølge reviewet bør man dog være 

opmærksom på at igangsættelse også giver en øget risiko for komplikationer for mor og barn 

(Rydahl, et al., 2018, s. 170). Baggrunden for dette review er dermed at undersøge om risiciene ved 

igangsættelse opvejer risiciene ved at fortsætte graviditeten frem til overbårenhed.  

7.1.2 Artiklens ramme 

Reviewet er udført af hovedforfatteren Eva Rydahl jordemoder, Can. Scient.San, lektor og Ph.d. 

Derudover er det udført af medforfattere og jordemødre, Lena Eriksen og Mette Juhl. Rydals 

anerkendte status, udgivelsen ved publikationsinstituttet JBI og det faktum at der ikke er en 
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interessekonflikt, da reviewet ej er sponsoreret (ibid, s. 170) er med til at højne reviewets validitet 

(Habicht, 2017, s. 14).  

7.1.3 Design  

Et systematisk review, er en metaanalyse af flere studier, og dette design ligger øverst i 

evidenshierarkiet (ibid s. 11). Forfatterne bag studiet har søgt bredt efter relevante studier i mange 

forskellige databaser. Der er søgt blandt publicerede studier og grå litteratur (Rydahl, et al., 2018, s. 

177). Forskerne har meget velafgrænsede inklusionskriterier for at opnå bedst mulige 

sammenlignelige data og minimere eventuelle confounders og bias (ibid, s. 176-177). Ved at lave et 

review inkluderer forskerne et stort antal deltagere i studiet, da de har mulighed for at inkludere 

flere større studier. Der er inkluderet tre kohortestudier, to RCT’er og to quasi-eksperimentelle 

undersøgelser. Sammenlagt har kohortestudierne en population på 356.338. De resterende fire 

studier i reviewet har tilsammen en population på 5.119 (ibid, s. 178).    

Ved gennemlæsning af de forskellige studier ser forfatterne at den nuværende evidens omkring 

rutinemæssig igangsættelse bygger på forskellige tilgange i forhold til hvilke grupper der skal 

sammenlignes i studierne. Forfatterne finder tre forskellige måder at inddele kvinderne i de grupper 

de ønsker at observere, og hver metode ser ud til at påvirke resultaterne forskelligt (ibid s. 173).  

• “The index week method” sammenligner igangsættelse ved GA 41+0-6 med graviditeter der 

går spontant i fødsel ved samme GA. Udfaldet ved denne sammenligning af gravide vil i 

højere grad tale imod igangsættelse, men man “overser” risikoen ved den fortsatte graviditet 

(ibid, s. 173-174). 

• “The next week method” sammenligner igangsættelse ved GA 41+0-6 med alle fødsler fra 

GA 42+0 og efter. Denne metode finder generelt ikke en øget risiko for uhensigtsmæssige 

outcomes ved igangsættelse i GA 41+0-6, men her inkluderes ikke de spontane fødsler i GA 

41+0-6 (ibid, s. 174-175). Udfaldet ved denne sammenligning vil i højere grad tale for 

tidligere igangsættelser. 

• “The index + next week method” sammenligner igangsættelse i GA 41+0-6 med alle ikke-

igangsatte fødsler samt alle fødsler fra GA 42+0-6. Her bliver både risikoen ved den 

fortsatte graviditet samt fødselsforløbene for de kvinder der føder spontant i GA 41+0-6 

inkluderet, hvilket gør resultaterne mere repræsentative (ibid, s. 175).  
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Forskerne bag reviewet har valgt udelukkende at inkludere studier, der benytter sidstnævnte 

metode, “the index + next week method”. Yderligere er analyseværktøjet JBI SUMARI anvendt for 

at kvalitetssikre studierne, før disse inkluderes af forfatterne (ibid, s. 177).  

7.1.4 Redegørelse for resultater  

Herunder præsenteres relevante resultater der er fremkommet i studiets beregning af de føtale 

outcomes. For præsentation af alle resultater, se tabel 3 i artiklen (ibid, s. 182). 

Føtale outcomes:  

Outcome Studiedesign Antal studier Antal deltagere Risikomåling Effektstørrelse, 95% CI 

pH < 7.10 RCT 2 4071 RR 1.90 [1.48, 2.43] 

Grønt fostervand RCT 3 4671 RR 0.82 [0.75, 0.91] 

Oligohydramnios RCT 1 508 RR 0.40 [0.24, 0.67] 

Perinatal død RCT 4 5099 RR 0.22 [0.04, 1.32] 

Forfatterne konkluderer selv at resultaterne viser statistisk signifikant reduceret risiko for 

oligohydramnios og grønt fostervand i interventionsgruppen. Derimod ser de en næsten fordoblet 

risiko for lav pH < 7,10. Sidst fremhæver forskerne at perinatal død hverken er associeret med 

igangsættelse eller afventende tilgang, men dette outcome er her fremhævet i tabellen med 

resultater, da det er et outcome der fokuseres på i yderligere empiri i projektet.  

Herefter præsenteres relevante resultater blandt de primære og sekundære maternelle outcomes. For 

præsentation af alle resultater, se tabel 4 i artiklen (ibid, s. 183-184). 
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Maternelle outcomes: 

Outcome Studiedesign Antal studier Antal deltagere Risikomåling Effektstørrelse, 95% CI 

Sectio (overall) Kohorte 1 74.860 RR 1.11 [1.09, 1.14] 

Sectio (overall) RCT 4 5109 RR 1.11 [0.98, 1.26] 

Sectio (dystoci) RCT 2 1038 RR 1.43 [1.01, 2.03] 

Sectio (efter vaginal fødsel) Kohorte 1 3156 RR 1.56 [1.05, 2.34] 

Instrumentel vaginal fødsel Kohorte 1 49.628 RR 1.30  [1.24,1.36] 

Chorioamnionitis Kohorte 1 75.218 RR 1.13  [1.05,1.21] 

Indlæggelse (dage) RCT 1 438 MD 0.10 [-0.04, 0.24] 

Dystoci Kohorte 1 51.473 RR 1.29 [1.22, 1.37] 

Dystoci RCT 1 508 RR 0.55 [0.20, 1.45] 

Lynfødsel RCT 1 508 RR 2.75  [1.45,5.20] 

Uterus ruptur Kohorte 1 277.964 RR 1.97 [1.54, 2.52] 

RR: relative risk 

MD: mean difference 

Forfatterne konkluderer at der generelt er en let forøget risiko for sectio i interventionsgruppen, 

herunder sectio pga. manglende progression og sectio efter tidligere vaginal fødsel. Derudover ses 

der øget risiko for instrumentel forløsning, chorioamnionitis, dystoci, lynfødsel og uterusruptur. 

Forskerne fremhæver at der ses en forskel i resultaterne afhængig af studiedesignet. Ved generel 

risiko for sectio og ved dystoci ser man at kohorte-studierne viser en signifikant øget risiko i 

interventionsgruppen, mens der ved  RCT studierne ikke vises nogen statistisk signifikans på 

samme outcomes (ibid).  

Forfatterne af dette review finder ikke den samme evidens som tidligere reviews for at igangsætte 

kvinder før GA 42+0, men konkluderer samtidig at der er behov for yderligere forskning på 

området (ibid, s. 186). Dette begrunder forfatterne i reviewet med, at de har anvendt velafgrænsede 

inklusionskriterier i forhold til gestationsalder, terminsfastsættelse og igangsættelsesmetode, med 

henblik på at kunne sammenligne de inkluderede studier bedst muligt (ibid, s. 187-189). 
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7.1.5 Intern validitet 

Herunder præsenteres vurderingen af studiets interne og eksterne validitet. Da der er en risiko for at 

en overvægt af studier der viser statistisk signifikante resultater, bliver hurtigere publiceret 

(Habicht, 2017, s. 83), har forfatterne af reviewet forsøgt at minimere risikoen for publikationsbias, 

ved at søge efter både publicerede studier samt grå litteratur. En anden vigtig bias, der er forsøgt 

minimeret i reviewet, er selektionsbias. Dette har forfatterne gjort ved at opstille velafgrænsede 

inklusions- og eksklusionskriterier ved studiets start, for at sikre et optimalt 

sammenligningsgrundlag mellem de inkluderede studier (ibid).  

Derudover har forfatterne forsøgt at minimere heterogenitet mellem studiernes effektmål ved at 

anvende I2 og Chi2 -test. De har opsat følgende grænseværdier der fastsætter en betydelig statistisk 

heterogenitet hvis I2 > 50% og p-værdi <0,10 i Chi2-testen (Rydahl, et al., 2018, s. 178). 

Sammenfattende vurderer vi at det er en styrke for reviewets validitet, at de har taget højde for 

ovenstående bias og heterogenitet. 

Det systematiske review ligger højest på evidenshierarkiet (Habicht, 2017 s. 11), og samtidig har de 

inkluderet RCT’er og kohortestudier, og vi vurderer at dette højner studiets validitet. Derudover ser 

vi det som en styrke for studiet at der er gennemsigtighed og grundig gennemgang af metode og 

resultater. Vi vurderer det som en styrke for studiet at de har anvendt velafgrænsede 

inklusionskriterier for de sammenlignede studier, og at de tager højde for metodiske fejl og 

mangler, som har vist sig i tidligere systematiske reviews (Rydahl, et al., 2018, s. 172-175). De 

velafgrænsede inklusionskriterier medfører dermed at der kun er inkluderet syv studier i reviewet. 

Omvendt kan man overveje om det er en svaghed for reviewets resultater, at det kun inkluderer syv 

studier, da den samlede population bliver lille, særligt hvis man kigger på de outcomes der viser 

statistisk signifikans baseret på RCT’erne.  

 

7.1.6 Ekstern validitet 

Formålet i reviewet er relevant for og sammenlignelig med dansk praksis, og vi vurderer at studiets 

resultater kan overføres til dansk praksis, da både population, intervention og øvrige 

inklusionskriterier er sammenlignelige med danske forhold. Derfor vurderer vi at studiet har en god 

ekstern validitet. 
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7.2 SWEPIS 

7.2.1 Formål og baggrund 

I det randomiserede kontrollerede studie (RCT) “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”,  ønsker forskerne at undersøge om 

igangsættelse i GA 41 kan forbedre føtale og maternelle outcomes, sammenlignet med afventende 

tilgang og igangsættelse i GA 42, for lav-risiko gravide. Baggrunden for dette studie er at undersøge 

evidensen for det mest gunstige igangsættelsestidspunkt for lav-risiko gravide over termin, for at 

forebygge overbårenhed og de formodede negative outcomes ved dette. Forskerne pointerer at der 

endnu ikke er enighed om, hvornår det bedste tidspunkt for igangsættelse af fødslerne efter termin 

er (Wennerholm, et al., 2019, s. 1).  

 
7.2.2 Artiklens ramme 

Studiet er udført af hovedforfatterne Ulla-Britt Wennerholm, professor i obstetrik og gynækologi og 

Sissel Saltvedt, obstetriker, samt adskillige medforfattere, der primært også er læger. Det faktum at 

studiet er finansieret af forskellige offentlige og private fonde (ibid, s.12), Wennerholms anerkendte 

status og studiets udgivelse i publikationsinstituttet The British Medical Journal (BMJ), er med til at 

højne studiets validitet (Habicht, 2017, s. 14).  

 

7.2.3 Design 

Studiet er et RCT og beskriver sig som en superioritetsundersøgelse, hvor formålet er at vise at en 

behandling er bedre end en anden (ibid, s. 18). De inkluderede kvinder blev gennem deres graviditet 

informeret om det igangværende studie. Ved GA 40+6-41+1, blev lavrisikogravide randomiseret til 

igangsættelse indenfor 24 timer efter randomisering eller blev randomiseret til den afventende 

gruppe med igangsættelse senest 42+1. Kvinderne blev randomiseret ved hjælp af et online 

randomiserings modul fra det svenske graviditetsregister (Wennerholm, et al., 2019, s. 3). På 

baggrund af typen af intervention, var det ikke muligt at blinde hverken deltagere eller 

sundhedspersonale. I dataanalysen har forskerne benyttet sig af “intention to treat” princippet 

(Habicht, 2017, s. 64). Dermed er alle kvinderne der passer på inklusionskriterierne, og som har 

givet samtykke til deltagelse i studiet, blevet randomiseret til en af behandlingerne, og inkluderet i 

den statistiske analyse, uanset hvordan forløbet efterfølgende har været (Wennerholm, et al., 2019, 

s. 4).  
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Forskerne har sammenlignet kvinderne svarende til “the index + next week method” (Rydahl, et al., 

2018, s. 175) 

“To evaluate if induction of labour at 41 weeks improves perinatal and maternal outcomes 

in women with low risk pregnancy compared with expectant management and induction of 

labour at 42 weeks” (Wennerholm, et al., 2019, s. 1).  

 

Altså sammenlignes gravide der igangsættes ved GA 41+0, med de gravide som afventer og enten 

går spontant i fødsel eller tilbydes igangsættelse senest ved GA 42. Til overvågning af projektet 

havde man en enhed til at supervisere, der bestod af en erfaren obstetriker, jordemoder og en 

statistiker. Disse udgjorde rådet “Data and Safety Monitoring Board”, der løbende blev orienteret 

om studiet. Som led i supervisionen, var det planlagt at udføre en midtvejsanalyse når 50 % af det 

ønskede antal kvinder var blevet inkluderet i undersøgelsen samt havde født (ibid, s. 4). Forskerne 

anvendte derudover “Fischer’s exact test” (ibid) til statistiske analyser af studiets resultater.  

 

7.2.4 Redegørelse af resultater  

På baggrund af en statistisk signifikant højere prævalens af perinatal mortalitet i den afventende 

gruppe, blev forskerne bag SWEPIS kraftigt anbefalet at stoppe igangværende studie af etiske 

årsager (ibid).   

 

Forfatterne konkluderer at der ses en reduktion i dødfødsler hos kvinder der induceres i GA 41+0 

sammenlignet med kvinderne der afventer spontan fødsel og induceres ved GA 42+0.  

 

Herunder er de relevante resultater for føtale outcomes præsenteret. Ved ønsker om en oversigt over 

alle resultater, se tabel 3 i artiklen (ibid., s. 9). 
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Perinatale outcomes:  
 

Igangsættelsesgruppe 
(n = 1381) 

Afventende 

gruppe 
(n = 1379) 

Relativ risiko 

(95% CI) 
P-værdi 

(95% CI) 

Primær outcome 33/1381 31/1379 1.06 (0.65,1.73) 0.90 

Perinatal/neonatal mortalitet (foetus mors + 

neonatal død) 
0/1381 6/1379 - 0,03 

Foetus mors 0/1381 5/1379 - 0,06 

Neonatal mortalitet (levendefødte, men 

dødsfald 0-27 dage efter) 
0/1381 1/1379 - 1,00 

Overflyttelse til neonatalafdeling 55/1381 82/1374 0.67 (0.48,0.93) 0.02 

Makrosomi (>4500g) 68/1381 114/1374 0.60 (0.45,0.80) <0.001 

Lys-behandlingskrævende gulsot 16/1381 32/1374 0.50 (0.27, 

0.90) 
0.03 

  

Forskerne fremlægger at der i alt er 6 perinatale dødsfald i den afventende gruppe, heraf fem foetus 

mors og et neonatalt dødsfald, kontra ingen dødsfald i interventionsgruppen. Det primære outcome i 

undersøgelsen er en kombination af alle perinatale outcomes, og analyseres resultaterne af disse 

samlet, viser dette outcome ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne. Herefter 

analyseres de sekundære outcomes som er de enkeltstående udfald af mortalitet og morbiditet, 

eksempelvis apgar < 7 ved 5 min. eller meconium aspirations syndrom.  

Forfatterne præsenterer selv, at hvis man ser på udfaldet med indlæggelse på neonatalafsnit (NICU) 

ser man en statistisk signifikant reduktion i antallet af indlæggelser i interventionsgruppen. De 

præsenterer dog også, at hvis man ekskluderer nyfødte med større fødselsdefekter, viser det sig at 

der ikke er nogen statistisk signifikant forskel på de sammenlignede grupper. Derudover 

præsenterer forskerne en statistisk signifikant reduktion af nyfødte med makrosomi og 

behandlingskrævende icterus. De resterende outcomes viser ingen statistisk signifikant forskel (ibid, 

s. 8).  

 

Herunder præsenteres statistisk signifikante resultater for maternelle outcomes. For præsentation af 

alle resultater, se tabel 2 og 4 i artiklen (ibid, s. 7,10). 
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Maternelle outcomes:  
 

Igangsættelsesgruppe 
(n = 1381) 

Afventende 

gruppe 
(n = 1379) 

Relativ risiko 

(95% CI) 
P-værdi (95% 

CI) 

Epidural blokade 729/1381 (52.8) 669/1379 

(48.5) 
1.09 (1.01, 

1.117) 
0.03 

Mekonium tilblandet fostervand 233/1381 (18.8) 320/1379 

(28.4) 
0.66 (0.57, 

0.77) 
<0.001 

Endometritis 18/1381 (1.3) 6/1379 (0.4) 3.00 (1.19, 

7.52) 
0.02 

Graviditetsbetingede lidelser relateret til 

hypertension 
19/1381 (1.4) 42/1379 (3.0) 0.45 (0.26, 

0.77) 
0.004 

 

Forfatterne præsenterer at der ses en statistisk signifikant forøgelse i brugen af fødeepidural samt 

tilfælde med endometritis blandt kvinderne i interventionsgruppen. Derudover ses en statistisk 

signifikant reduktion i fødslens varighed, andelen af fødsler med grønt fostervand og færre tilfælde 

af graviditetsbetingede lidelser relateret til hypertension heraf præeklampsi, gestationel 

hypertension og eklampsi (ibid, s. 8).  

For de resterende outcomes er der ikke fundet statistisk signifikant forskel blandt grupperne, 

hvorfor disse ikke er præsenteret yderligere. 

 

7.2.5 Intern validitet 

Der er til undersøgelsen valgt et relevant studiedesign, da det ud fra studiets formål er muligt at 

opstille en klinisk undersøgelse og anvende et studiedesign der ligger højt på evidenshierarkiet 

(Habicht, 2017, s. 11). Vi vurderer at det er en styrke for studiet at studiedesignet er en RCT, da 

randomisering er med til at minimere confounding, og det derudover har anvendt velafgrænsede 

inklusionskriterier, der sikrer mere homogene grupper. Vi vurderer også at det er en styrke for 

studiet at der er anvendt relevant metode som eksempelvis “index+next week method” i analysen af 

grupperne, da den inkluderer alle relevante grupper og de på den måde undgår en skævvridning af 

resultaterne. Derudover har de opsat et etisk råd som superviserer og analyserer studiet løbende. 

Forfatterne har taget højde for frafald i behandlingsgrupperne; analysebias ved at bruge intention-

to-treat, som analysepopulation. Derudover er der taget højde for forskerbias, altså forskernes egen 



 25 

påvirkning på valget af patienter, ved at sikre at forskerne ikke har nogen indflydelse på fordelingen 

i de to grupper (ibid, s. 82). Til sidst er der taget højde for selektionsbias, ved at opstille inklusions- 

og eksklusionskriterier inden studiets start, for at sikre relevante deltagere i studiet. Dette gøres for 

at undgå skævvridning i resultaterne (Rasmussen, 2013, s. 130). 

 

Modsat er det en svaghed at det i studiet ikke har været muligt at blinde, hverken 

studiepopulationen eller sundhedspersonalet, da risikoen for bias er øget når undersøgelsen ikke er 

blindet (Habicht, 2017, s. 29). Derudover er det en svaghed at der konkluderes på resultaterne på 

trods af at studiet er stoppet før tid. Antallet af deltagere inkluderet i studiet er mindre end 

oprindeligt ønsket. Forskerne havde et mål om at inkludere 10.038 gravide, men da studiet blev 

stoppet før tid, af etiske grunde, har de kun inkluderet 2762 gravide i studiet. Dette kan ses som en 

svaghed for studiet, da der skal bruges den rigtige størrelse population i en undersøgelse, før man 

kan sige at noget er statistisk signifikant, for ellers kan resultaterne ligeså vel findes på grund af 

tilfældigheder (ibid, s. 30). Yderligere vurderer vi at det er en svaghed for studiet at de statistisk 

signifikante resultater for perinatal død, kun kan findes ved at samle perinatal og neonatal død i 

beregningerne. Skiller man de to outcomes ad, er resultatet ikke statistisk signifikant (Wennerholm, 

et al., 2019, s. 9). 

Monitorering og opfølgning før fødslen af de inkluderede kvinder i den afventende gruppe, er 

præget af regionale forskelle i praksis. Forskerne beskriver at de ikke vurderer dette problematisk 

for studiets resultater, da der ikke ses forskel generelt i perinatale outcomes på tværs af landet (ibid, 

s. 11). Vi vurderer dog at det er en svaghed for studiets resultater, da man kan være i tvivl om de 

perinatale dødsfald kunne være forebygget hvis alle kvinderne i den afventende gruppe havde 

modtaget ens behandling. 

  

7.2.6 Ekstern validitet 

Vi vurderer at det er en styrke for den eksterne validitet at det er et skandinavisk studie, da 

populationen er overførbar til danske forhold. Derimod vurderer vi at det er en svaghed for 

overførbarheden at den svenske praksis flere steder, afviger fra dansk praksis i forhold til 

håndteringen af gravide efter GA 41+0. Derfor mener vi at det er problematisk at overføre studiets 

konklusion om at ændre praksis for igangsættelse ved GA 41+0 eller tidligere, til danske 

guidelines.  



 26 

7.3 Diskussionspapirer 

Til besvarelse af anden del af projektets problemformulering har vi inkluderet følgende 

diskussionspapirer til at belyse hvordan vurderingen af evidens kan påvirkes af individets 

subjektive holdning eller overbevisning. 

 
7.3.1 Effect of interpretive bias on research evidence 

Vi har valgt at inddrage artiklen: “Effect of interpretive bias on research evidence”, der belyser 

subjektiviteten i vurderingen af videnskabelige resultater. Dette er brugbart for de, som udfører 

studiet samt de som læser og anvender videnskabelige studier.   

Artiklen der anvendes i dette projekt, er en forkortet version af en opgave, skrevet af Ted J. 

Kaptchuk, adjunkt i Medicin, der udspringer fra et seminar om bias på medicinstudiet på Harvard 

University. Artiklen vurderes valid som diskussionspapir i dette projekt, da den er udgivet i BMJ i 

juni 2003. Indholdet i denne artikel omhandler videnskab og forståelsen heraf. Dette kræver en 

kritisk tilgang og der findes ikke nogen objektiv målestok for en persons måde at tolke et resultat, 

hvorfor det er udfordrende at tage højde for den subjektivitet der naturligt vil forekomme i 

tolkningen af resultater (Kaptchuk, 2003, s. 1453). Faktorer der kan være med til at skævvride 

forskningsresultater er blandt andet bias og confounders. Confounders er ofte tekniske, og der kan 

justeres for disse i beregninger (Rasmussen, 2013, s. 132). I denne artikel ser forfatteren primært på 

de biases som kan opstå når det enkelte individ tolker subjektivt på resultater ud fra sin baggrund og 

holdninger. Forfatteren til artiklen har defineret følgende bias:  

 

• Confirmation bias: Man er hurtigere til at acceptere resultaterne i et studie hvis de stemmer 

overens med ens egen overbevisning. Selvom en person har de bedste intentioner, er der 

flere ting der tyder på at man ubevidst kræver højere standarder for en undersøgelse hvis 

resultater modsiger ens umiddelbare forventninger (Kaptchuk, 2003, s. 1453).  

• Rescue bias: Ved denne type bias kan der ses en lidt større grad af bevidsthed end ved 

confirmation bias. Der kan være en tendens til at vurdere at et studie er dårligt designet eller 

udført, hvis resultaterne modsiger forskerens eller læserens forventninger eller går imod 

veldokumenterede principper. (ibid, s. 1454).  

• Auxiliary hypothesis biases: Dette er en anden form for rescue bias, hvor man formoder at 

resultaterne havde vist noget andet, hvis studiet var opsat anderledes. Ved denne type bias 
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tilføjes eller ændres der på den oprindelige hypotese, for at dreje hypotesen hen imod egne 

forventninger til studiet (ibid). 

• Mechanism bias: Der kan være en tendens til at være mindre skeptisk overfor studiers 

resultater, når der findes underliggende videnskab der er nået frem til samme resultat, og 

som allerede er accepteret.  

• Time-will-tell bias: Det er ifølge artiklen forskelligt hvilken mængde bevis den enkelte har 

brug for, for at opnå tilfredshed med det resultat der er nået frem til (ibid). 

• Orientation bias: De ovennævnte bias kan primært opstå i vurderingen af data. Denne type 

bias kan fremkomme når man på baggrund af sin overbevisning er farvet i indsamlingen af 

data, og dataindsamlingen viser sig ofte at understøtte studiets hypotese (ibid, s. 1454-

1455).  

 

Forfatteren bag artiklen kommenterer til sidst, at en opfattelse af videnskab som fuldstændig 

objektiv er naivt. Det ignorerer det menneskelige element i medicinsk forskning. At være bevidst 

om subjektivitet vil ifølge forfatteren gøre vurderingen af evidens mere ærlig, rationel og fornuftig 

(ibid s.1455).  

 

7.3.2 Potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines 

Yderligere har vi valgt at inddrage artiklen “Potential benefits, limitations, and harms of clinical 

guidelines“, der belyser potentielle fordele, ulemper og begrænsninger ved kliniske guidelines. 

Artiklen er relevant information for både de som udarbejder kliniske guidelines, og de 

sundhedsprofessionelle som anvender disse i praksis. Artiklen er skrevet af Steven H Woolf, 

professor i family medicine ved Virginia Commonwealth University, Richard Grol, ph.d. og 

direktør i Center for Quality of Care Research i Nijmegen, Allen Hutchinson, professor i 

folkesundhed ved University of Sheffield, Martin Eccles, professor i klinisk effektivitet ved 

University of Newcastle upon Tyne og Jeremy Grimshaw, professor i folkesundhed ved University 

of Aberdeen. Artiklen er udgivet i BMJ i 1999 (Woolf, et al., 1999, s. 527-528). På trods af at 

artiklen er mere end 20 år gammel, vurderes artiklen fortsat anvendelig for dette projekt, da en del 

af perspektiverne stadig vurderes relevante i forhold til baggrunden for kliniske guidelines i dag. Vi 

fremhæver udelukkende dele af artiklen der vurderes overførbare til nutidens praksis samt relevante 

for dette projekt. 
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Artiklen præsenterer først og fremmest potentielle fordele af kliniske guidelines. Kliniske 

guidelines kan ifølge artiklen bidrage til ensartet behandling af alle patienter, uafhængigt af hvor i 

landet de bor eller hvem der behandler dem. Derudover formidles de fleste guidelines på forskellige 

sundhedsplatforme i et hverdagssprog, hvilket ifølge forfatterne er en fordel da patienter uden 

sundhedsfaglig baggrund kan forstå og tage et informeret valg i forhold til deres behandling. 

Udover dette kan kliniske guidelines være en fordel for sundhedsvæsenet, da det er med til at 

effektivisere praksis, således der spares ressourcer, som kan anvendes andre steder. Også i tilfælde 

hvor sundhedsprofessionelle er i tvivl om en behandling, er guidelines ifølge artiklen en fordel, da 

disse er baseret på en kritisk vurdering af evidens, der afklarer hvilke interventioner der er bevist 

fordele for og kan understøttes af dokumenteret data (ibid, s. 527-529).  

Kliniske guidelines kan ifølge artiklen også have sine begrænsninger og ulemper. Dette er blandt 

andet at en bestemt anbefaling kan være svær at tilpasse til det individuelle behov. Da guidelines 

kan være for generaliserende eller for ufleksible for den enkelte patient. Forfatterne beskriver at der 

er sandsynlighed for at guidelines kan udarbejdes på baggrund af evidens der kan være mangelfuld, 

misvisende eller fejlfortolket, og dette kan medføre at man anbefaler ineffektive, skadelige eller 

unødvendige interventioner. Til sidst beskriver forfatterne bag artiklen at guidelines kan påvirkes af 

dem som udformer guidelines og deres erfaringer (ibid, s. 530).  

8.0 Analyse 

I følgende afsnit vil vi belyse problemformuleringen ud fra den fremstillede teori og empiri. Første 

del af problemformuleringen vil belyses ved hjælp af den valgte empiri, hvorefter anden del af 

problemformuleringen vil analyseres ved hjælp af den fremstillede teori og projektets 

diskussionspapirer.  

8.1 Evidens 

I det svenske studie 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, ønsker forskerne at vurdere om igangsættelse i GA 41+0 kan forbedre 

føtale og maternelle outcomes. Studiet konkluderer at der er behov for mere forskning på området, 

men samtidig på baggrund af deres resultater, at praksis bør ændres således at alle gravide kvinder 

tilbydes igangsættelse senest ved GA 41+0. Når vi ser på dette studies resultater viser disse en 
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statistisk signifikant reduktion i perinatal og neonatal mortalitet ved at igangsætte ved GA 41+0 

kontra at afvente frem til GA 42+0.  

Studiets primære outcome, som er en kombination af flere perinatale outcomes (Wennerholm, et al., 

2019, s. 9), viser ikke nogen statistisk signifikant forskel; 2.4% (33/1381) i induktionsgruppen og 

2.2% (31/1379) i den afventende gruppe (RR 1.06, 95% CI 0.65 - 1.73; P=0.90). Ifølge studiet ses 

der ikke nogen forskel i interventions- og den afventende gruppe ved sectio frekvens, instrumentel 

forløsning eller større maternel morbiditet. Hvis man derimod ser på de sekundære outcomes i 

studiet, ses der seks tilfælde af perinatale dødsfald i den afventende gruppe mod 0 dødsfald i den 

inducerede gruppe, og dette viser dermed en statistisk signifikant forskel mellem 

interventionsgruppen og den afventende gruppe (P=0.03) (ibid, s. 1). Når vi sammenholder disse 

resultater med resultaterne i det systematiske review “Effects of induction of labor prior to post-

term in low-risk pregnancies: a systematic review” konkluderer forfatterne her ligeledes på 

baggrund af deres resultater, at der er behov for mere forskning på området (Rydahl, et al., 2018, s. 

186). Reviewet vurderer i modsætning til SWEPIS, at deres resultater ikke understøtter den øgede 

tendens til at igangsætte lav-risiko gravide ved GA 41+0 (ibid, s. 189). Reviewet angiver at der 

mangler statistisk styrke til at konkludere på resultaterne i outcomet “perinatal død” med RR = 0.22 

(95% CI 0.04 - 1.32). Sammenligner vi resultaterne ved sectiofrekvens viser resultaterne i reviewet 

modsat SWEPIS at der ses øget risiko for sectio i interventionsgruppen (RR = 1.11 95% CI 1.09 - 

1.14) (ibid, s. 170-171).  

Studierne viser konsensus når vi ser på resultaterne for grønt fostervand, hvor begge studier viser 

reduceret risiko i interventionsgruppen med en RR=0.82, (95% CI 0.75–0.91) i reviewet (ibid) og 

en RR=0.66, (95% CI 0.57-0.77) i SWEPIS (Wennerholm, et al., 2019, s. 7). Samtidig ses en øget 

forekomst af chorioamnionitis RR=1.13, (95% CI 1.05–1.21) i reviewet (Rydahl, et al., 2018, s. 

170-171), hvor SWEPIS viser en øget risiko for endometritis RR=3.0, (95% CI 1.19-7.52) 

(Wennerholm, et al., 2019, s. 10), således ses generelt øget risiko for infektion for kvinderne i 

interventionsgruppen i begge studier.  

Endvidere viser reviewet generelt flere statistisk signifikante føtale og maternelle outcomes heraf 

øget risiko for dystoci (RR=1.29, 95% CI 1.22–1.37), lynfødsel (RR=2.75, 95% CI 1.45–5.2), 

uterusruptur (RR=1.97, 95% CI 1.54–2.52) og pH < 7,10 (RR=1.9, 95% CI 1.48–2.43) i 

interventionsgruppen (Rydahl, et al., 2018, s. 184). Derudover viser reviewets resultater reduceret 

risiko for oligohydramnios (RR=0.4, 95% CI 0.24–0.67) (ibid, s 170-171). SWEPIS finder dog ikke 

nogen statisk signifikant forskel i ovenstående og dette kan være udtryk for divergerende evidens.  
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Reviewets forskere fremhæver på baggrund af deres resultater, vigtigheden af at diskutere om 

hvorvidt risikoen, relateret til igangsættelse, er mere tungtvejende end de potentielle risici, ved at 

lade kvindens graviditet fortsætte. (ibid, s. 189). Forfatterne bag SWEPIS mener derimod at der 

ikke ses nogen øget risiko for negative maternelle outcomes, hvorfor de opfordrer til at man bør 

tilbyde igangsættelse ved GA 41+0 eller før (Wennerholm, et al., 2019, s. 11). Til besvarelse af 

første del af problemformuleringen har vi hermed belyst at empirien peger i retning af, at der kan 

ses divergerende evidens på området i forhold til igangsættelse af lav-risiko gravide ved GA 41+0, 

på baggrund af forskellige vurderinger af forskningsresultaterne.  

  

8.2 Den fødselsvidenskabelige- og jordemodervidenskabelige diskurs  

Disse forskellige vurderinger kan muligvis forekomme på baggrund af flere underliggende faktorer, 

som det er fordelagtigt at tage med i sine overvejelser når man vurderer og anvender 

forskningsresultater i praksis. Ud fra Gunnhild Blåka Sandviks teori om den jordemoderfaglige- og 

den fødselsvidenskabelige diskurs, vil vi forsøge at belyse hvordan forskellige faggrupper kan 

anskue fødslen og hvordan vurderingen af evidensen på den baggrund kan påvirke de kliniske 

guidelines i svangreomsorgen. Dette kobles samtidig på mulige subjektive bias i forskningen og 

vurderingen og anvendelsen af evidens.  

Som tidligere beskrevet er SWEPIS primært udført af læger og reviewet er udført af jordemødre. På 

baggrund af dette kan man overveje om faggrupperne kan have forskellige syn på fødslen, og om 

dette har påvirket fortolkningen af studiernes resultater. Dette kan belyses ud fra den 

jordemoderfaglige diskurs der er baseret på subjektivitet og erfaringer (Sandvik, 1997, s. 61-62) og 

den fødselsvidenskabelige diskurs der tager udgangspunkt i objektivitet og naturvidenskab (ibid, s. 

65). Studiernes formål er grundlæggende det samme, altså at sammenligne maternelle- og føtale 

outcomes ved igangsættelse GA 41+0-6 med spontan fødsel eller igangsættelse ved GA 42+0-6. Vi 

kan anskue studiernes forskelligheder i en sammenligning af baggrunden for undersøgelserne. I 

SWEPIS er baggrunden for studiet, at adskillige tidligere studier har vist en stigning i dårlige 

perinatale outcomes efter termin, og ønsker at reducere disse tilfælde (Wennerholm, et al., 2019, s. 

1). Derudover belyser forfatterne bag SWEPIS at praksis i Storbritannien og Skandinavien er at 

igangsætte fødslen inden kvinden når GA 42+0, men har fundet frem til følgende: 

“[...] but several studies suggest that the risk of perinatal mortality and morbidity has 

actually already increased significantly at 41 weeks” (ibid, s. 2). 
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Derfor ledes de til at lave et studie der kan undersøge om igangsættelse ved GA 41+0 kan forbedre 

perinatale outcomes (ibid). Ser vi derimod på reviewet er baggrunden for dette at sikre, at fordelene 

opvejer de risici der kan være ved igangsættelse (Rydahl, et al., 2018, s. 170). Som del i 

beskrivelsen af baggrunden for studierne, benytter begge studier WHO’s anbefalinger i 

argumentationen for relevansen af undersøgelserne. De fremhæver dog to forskellige dele af 

anbefalingerne. Hvor SWEPIS fremhæver anbefalingerne således: “The World Health Organization 

recommends induction of labour at 41 weeks, …”(Wennerholm, et al., 2019, s. 1), fremhæver 

reviewet WHO's anbefalinger på denne måde: “WHO recommendations, which emphasize that 

labor induction should be performed only when there is a clear medical indication and the expected 

benefits outweigh potential harms.” (Rydahl, et al., 2018, s. 172). Man kan se på disse citater, der er 

taget fra samme anbefaling, at forfatterne har valgt at fremhæve forskellige pointer fra WHO. 

Sammen med studiernes forskellige baggrunde kan dette muligvis underbygge diskursen tilknyttet 

hver sin faggruppe og de forskellige måder at anskue igangsættelse af fødslen på.  

Når vi ønsker at anskue SWEPIS i den fødselsvidenskabelige diskurs, er det for at belyse hvorledes 

baggrunden for studiet kan udtrykke en mere risikotænkende tilgang og muligvis et  ønske om at 

forstå og kontrollere en ellers naturlig proces. I modsætning til dette ønsker vi at anskue reviewet i 

en jordemoderfaglig diskurs, da forfatterne især fremhæver, at de ikke nødvendigvis ser en fordel i 

at igangsætte ukomplicerede gravide, “Labor induction is a common obstetric procedure, but it is 

also described as ‘‘one of the most drastic ways of intervening in the natural process of pregnancy 

and childbirth” (ibid, s. 172). Dette kan muligvis være et udtryk for ønsket om at prioritere og 

understøtte det spontane forløb, og kan sammenholdes med den jordemoderfaglige diskurs, hvor det 

beskrives at retningslinjer og guidelines blot skal ses som et værktøj til at understøtte naturlige 

processer (Sandvik, 1997, s. 65). 

  

8.3 Bias og påvirkning af evidens 

Yderligere finder vi det relevant i forhold til projektets problemformulering at belyse hvordan bias 

kan påvirke vurderingen af evidens og hermed kliniske guidelines der baseres på denne evidens.  

Svangreomsorgen i det moderne samfund arbejder tungtvejende evidensbaseret (Sundhedsstyrelsen, 

2021, s. 11) ud fra guidelines, som skal støtte den sundhedsprofessionelle ved tvivlstilfælde og 

ensrette behandlingen for patienterne (Woolf, et al., 1999, s. 527-529). Resultater fra empiri kan 

være med til at diktere normer og guidelines i svangreomsorgen, samt bruges til at vurdere om der 

skal ændres på praksis. Set i lyset af vores diskussionspapir “Potential benefits, limitations, and 
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harms of clinical guidelines“ er det vigtigt, at være opmærksom på at guidelines kan påvirkes af de 

som udformer dem og deres erfaringer (ibid s. 530). Dette underbygges af, at evidensen bag de 

kliniske guidelines ikke er fuldstændig objektiv, da der i tolkning af denne altid vil være en vis grad 

af subjektiv bias (Kaptchuk, 2003, s. 1455). Da SWEPIS benævnes som en 

superioritetsundersøgelse, og på baggrund af studiets formål; at evaluere om igangsættelse af fødsel 

ved GA 41, forbedrer perinatale- og maternelle outcomes for kvinder med lav-risiko graviditeter, 

sammenlignet med afventende regime og igangsættelse af fødsel ved GA 42, forventer forskerne bag 

studiet på forhånd at se en forskel mellem interventionsgruppen og den afventende gruppe. I denne 

sammenhæng kan der være tale om confirmation bias, hvor der kan være tilbøjelighed til at 

acceptere resultater der understøtter egen overbevisning (ibid s. 1453). I SWEPIS accepterer 

forskerne resultaterne og konkluderer på disse, og opfordrer til en ændring af praksis (Wennerholm, 

et al., 2019, s. 1), på trods af studiets begrænsning, da det måtte stoppe før tid. Sammenholder man 

denne type bias med de begrænsninger der er beskrevet i diskussionspapiret for udvikling af 

guidelines, kan man ved forskernes opfordring til ændring af praksis, utilsigtet komme til at 

anbefale en ineffektiv, skadelig eller unødvendig intervention, på baggrund af mangelfuld, 

misvisende eller fejlfortolket evidens (Woolf, et al., 1999, s. 530). 

Vi kan ligeledes overveje om der er tale om confirmation bias i reviewet, da reviewet konkluderer 

på baggrund af studiets resultater, at disse ikke understøtter den udbredte praksis af rutinemæssig 

igangsættelse af lavrisiko gravide før GA 42+0. Studiets resultater understøtter ikke den 

foreliggende evidens fra tidligere studier, men forfatterne vælger fortsat at konkludere på disse 

(Rydahl, et al., 2018, s. 186). Derudover udtrykker forfatterne bag reviewet en mere kritisk tilgang 

til udviklingen mod en mere fødselsvidenskabelig svangreomsorg, da de flere gange anvender 

udtrykket “iatrogene følger” i artiklen, når der tales om igangsættelser:  

“Nevertheless, one might ask if routine induction of labor on larger populations of healthy 

women and fetuses is the answer to this task, when as demonstrated in this review – the 

intervention is associated with several iatrogenic effects” (ibid s. 189). 

  

Dette kan sandsynligvis belyse forfatternes overbevisning og den jordemoderfaglige diskurs, som vi 

har forsøgt at anskue forfatterne ud fra, og det ligger i denne diskurs at være kritisk overfor indgreb 

i naturen og for at finde medicinske sammenhænge i det subjektive (Sandvik, 1997, s. 65). Udover 

confirmation bias, er det væsentligt at overveje om der i SWEPIS studiet kan være tale om 

mechanism bias, hvor forfatterne kan være mindre kritiske overfor deres resultater, når der i 
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forvejen foreligger accepteret evidens (Kaptchuk, 2003, s. 1454). Forskerne henviser både til det 

hollandske studie INDEX og dets resultater (Wennerholm, et al., 2019, s. 10) og derudover til 

WHO’s anbefalinger vedrørende igangsættelse ved GA 41 (ibid, s. 1). Vi formoder som følge deraf 

at forskerne har kendskab til underliggende evidens der kan understøtte studiets formål og 

konklusion. Set i lyset af mechanism bias kan der være tilbøjelighed til en mindre kritisk tilgang til 

vurderingen af studiets resultater, da der i forvejen foreligger evidens der understøtter deres 

resultater.   

Yderligere er det relevant at belyse, at der kan være forskel på den mængde data det enkelte individ 

vurderer er tilstrækkeligt, og dermed tør konkludere ud fra. Vurderingen af dette er subjektiv og kan 

medføre time-will-tell bias (Kaptchuk, 2003, s. 1454), hvilket også kan ses i projektets empiri. På 

baggrund af reviewets resultater, mener forfatterne at der mangler mere forskning på området, og 

kommer ikke med en konkret konklusion der taler for eller imod igangsættelse af lav-risiko gravide 

før GA 42+0, på baggrund af den mængde evidens der forefindes på nuværende tidspunkt:  

“Our findings do not support the widespread use of induction prior to post-term, and they 

highlight the importance of discussing whether the threshold has been reached where risks 

related to the procedure of induction outweigh potential harms from the ongoing pregnancy, 

and whether induction of labour should be applied to large populations of low-risk women.” 

(Rydahl, et al., 2018, s. 189). 

  

Modsat dette, er forskerne bag SWEPIS til dels enige i manglen på forskning, men understreger at 

andre studier understøtter deres resultater og de tør derfor konkludere følgende:  

“Although these results should be interpreted cautiously, based on previous reports and the 

results of the present trial we suggest that labour induction should be offered to women at 

41 weeks+0 days or earlier and could be one (of few) interventions that reduces the rate of 

stillbirths.” (Wennerholm, et al., 2019, s. 11) 

  

Forskellen på hvor mange ensrettede resultater forskere har brug for, inden de accepterer 

resultaterne som evidens, er tegn på en subjektiv vurdering af resultaterne for den enkelte forsker 

(Kaptchuk, 2003, s. 1454). Vi ser netop den forskel i de ovenstående citater fra studiernes 

konklusioner. 

På baggrund af projektets empiri har vi belyst at der foreligger divergerende evidens for 

igangsættelse af lav-risiko gravide ved GA 41+0. Derudover har vi heri belyst at forskellen i 
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evidens kan være et udtryk for faggruppernes forskelligheder. Forfatterne kan anskue fødslen 

forskelligt, hvorfor disse i dette projekt er belyst i den fødselsvidenskabelige- og den 

jordemoderfaglige diskurs. Da deres forskelligheder kan være med til at påvirke deres vurdering af 

evidens, kan det være relevant at overveje hvilke personer der har vurderet resultaterne, og om det 

muligvis kan have påvirket de kliniske, guidelines der anvendes i den sundhedsprofessionelles 

arbejde. Når man ser på forskellen mellem 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 og Effects of induction of labor prior to post-

term in low-risk pregnancies: a systematic review som undersøger samme problemstilling, er det 

relevant at overveje om der vil være forskel på de guidelines der herefter udvikles om emnet, 

afhængig af hvem der er forfattere til dem.  

9.0 Diskussion 
Med udgangspunkt i de aspekter der er belyst i analysen, vil vi herunder diskutere relevante 

perspektiver relateret til projektets problemformulering.  

  

9.1 Resultater 

Ifølge DSOG bør man på baggrund af resultaterne i det hollandske INDEX- og det svenske 

SWEPIS studie, undersøge om man skal ændre dansk praksis, og dermed tilbyde igangsættelse af 

lav-risiko gravide tidligere end den nuværende anbefaling (DSOG, 2020).  

Som tidligere præsenteret konkluderer det svenske studie “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”, at man bør tilbyde igangsættelse 

af lav-risiko gravide i GA 41+0 eller muligvis tidligere, som en af få interventioner der kan 

anvendes til forebyggelse af perinatal død (Wennerholm, et al., 2019, s. 11).  

  

Man kan dog diskutere SWEPIS’ resultaters validitet, på baggrund af dets metode, undersøgelsens 

varighed, resultaternes styrke og dermed konklusion, og dertil om man ønsker at ændre praksis på 

baggrund af dette. Som før nævnt vurderer vi at studiets resultater har dårlig styrke, da det har måtte 

stoppe før tid. Svagheden i studiets resultater kan ses ved at forskerne bag studiet selv har beregnet 

sig frem til at studiet vil kræve en population over 10.000 kvinder før de kan acceptere og vise en 

statistisk signifikant reduktion i deres primære outcome (ibid, s. 4). Dermed svækkes resultaternes 
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validitet da de ikke har opnået at teste interventionen på den ønskede population, og de kan ikke 

bevise noget statistisk signifikant, hvorfor man ikke kan afvise at resultatet kan være en tilfældighed 

(Habicht, 2017, s. 31). Det er derfor påfaldende at forfatterne bag SWEPIS konkluderer så 

overbevisende på egne resultater, og at de på baggrund af disse opfordrer til en ændring af praksis 

for igangsættelse, på trods af at de selv kommenterer, at deres resultater skal vurderes med en vis 

grad af forbehold (Wennerholm, et al., 2019, s. 1).  

Dette understøttes af Dansk Jordemoderfagligt Selskab og Jordemoderforeningen der i artiklen 

“SWEPIS – svensk igangsættelsesstudie undersøger igangsættelse ved 41 uger versus senest ved 42 

uger”, ligeledes mener at resultaterne fra SWEPIS ikke kan bære så tung en konklusion (Schroll, et 

al., 2019). I samme artikel frembringer de flere diskussionsemner i SWEPIS, som bidrager til at 

nuancere studiets betydning for evidensen på området. De fremhæver at studiet af etiske årsager har 

måtte afbrydes, men   

“En mulig konsekvens af dette er dog, at det i fremtiden vil være meget vanskeligt at 

gennemføre et nyt RCT på området, da man næppe vil opnå videnskabsetisk godkendelse til 

et sådant studie. Derved risikerer SWEPIS-studiet at få væsentlig større betydning, end det 

kan bære alene.” (ibid). 

  

Vi finder det relevant på baggrund af dette at diskutere om resultaterne for udfaldet af perinatal 

mortalitet reelt er statistisk signifikant. SWEPIS viser en statistisk signifikant reduktion af 

mortalitet i interventionsgruppen, idet der har været seks dødsfald i den afventende gruppe heraf 

fem foetus mors og en neonatal død, og ingen i interventionsgruppen. 
 

Igangsættelsesgruppe 
(n = 1381) 

Afventende 

gruppe 
(n = 1379) 

Relativ risiko 

(95% CI) 
P-værdi 

(95% CI) 

Perinatal/neonatal mortalitet (foetus mors + 

neonatal død) 
0/1381 6/1379 - 0,03 

Foetus mors 0/1381 5/1379 - 0,06 

Neonatal mortalitet (levendefødte, men 

dødsfald 0-27 dage efter) 
0/1381 1/1379 - 1,00 

  

Hvis man ligesom forfatterne bag SWEPIS tolker ud fra den samlede perinatale og neonatale 

mortalitet, viser det at der er en statistisk signifikant forskel på de to grupper der sammenlignes. Ser 
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man derimod på de to udfald hver for sig, altså foetus mors og neonatal død, er der ingen statistisk 

signifikant forskel i de sammenlignede grupper (Wennerholm, et al., 2019, s. 9).  

Vi stiller os, på denne baggrund, også undrende overfor at forskerne har valgt at inddrage neonatale 

dødsfald op til 27 dage post partum, da det efter vores vurdering ikke er sikkert at overbårenhed 

eller forhold under fødslen, forårsager dødsfaldet så mange dage efter. Omvendt kan det ikke 

udelukkes om der kan være en sammenhæng imellem overbårenhed og neonatal mortalitet op til 27 

dage post partum. Det er problematisk at forfatterne bag SWEPIS ikke redegør for hvorfor man har 

valgt netop 27 dage i inklusionen af neonatale dødsfald, da det udgør en væsentlig faktor, som i høj 

grad er udslagsgivende for resultaterne, og er den faktor der gør forskellen i perinatal mortalitet 

mellem grupperne statistisk signifikant.  

  

Derudover diskuteres en anden problematik i SWEPIS studiet, som omhandler ultralydsscanning 

(ULS) af kvinderne i den afventende gruppe. Ifølge studieprotokollen var det meningen at alle 

kvinder der blev randomiseret til den afventende gruppe, skulle scannes inden randomisering, og i 

de tilfælde hvor man fandt SGA eller oligohydramnios skulle kvinderne ikke inkluderes i studiet, 

men i stedet tilbydes opfølgning (Elden, et al., 2016, s. 5). Vi kan i SWEPIS se, at der ikke er 

foretaget ULS i de graviditeter hvor der opstod perinatal mortalitet (Wennerholm, et al., 2019, s. 

10), og dette underbygges af artiklen fra Jordemoderforeningen, der understreger at dette er et etisk 

og metodisk problem for studiet (Schroll, et al., 2019). Vi finder det derfor relevant at diskutere om 

rutinemæssig kontrol med ULS efter GA 41+ kunne have haft en stor indflydelse på studiets 

resultater. I størstedelen af Danmark tilbydes der rutinemæssig kontrol med ultralyd og evt. CTG 

efter GA 41+0 for at vurdere barnets ressourcer i forhold til at fortsætte graviditeten eller tilbyde 

igangsættelse (Sundhed.dk, 2020). Denne kontrol er med til at nedbringe den perinatale mortalitet 

og morbiditet ved at opspore eksempelvis dårligt flow i navlesnoren, intrauterin væksthæmning 

(IUGR), oligohydramnios eller andre patologiske tilstande (Brunstad & Tegnander, 2017, s. 329), 

og vi finder det problematisk at SWEPIS med deres argumentation i studiet underminerer 

vigtigheden af denne kontrol. Dette ser vi fremhævet i studiets diskussionsafsnit, hvor det 

præsenteres at alle dødsfald i den afventende gruppe har fundet sted uden for Stockholm, hvor der 

ikke er praksis for at tilbyde rutinemæssig ultralydskontrol eller CTG til de gravide mellem GA 

41+0 og GA 42+0 (Wennerholm, et al., 2019, s. 10-11). Forfatterne bag SWEPIS mener dog at en 

kontrolscanning efter GA 41 ikke er afgørende for perinatale outcomes (ibid, s. 11). Eksempelvis 

argumenterer de at to ud af fem tilfælde af iltmangel under fødslen sker i Stockholm på trods af 
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opfølgende kontroller, og at morbiditeten ellers er den samme som i resten af landet, hvilket de også 

mener er et udtryk for at ULS ikke gør nogen forskel for perinatale outcomes generelt (ibid). 

Således vil vi argumentere for at forfatternes egen argumentation er vag, da de fjerner fokus fra den 

mulige sammenhæng der kan være mellem en kontrol ULS i GA 41+ og perinatal morbiditet. På 

baggrund af dette kan man argumentere for at der ses auxiliary hypothesis bias, da forskerne med 

deres argumentation underminerer relevante detaljer i studiet, således at resultaterne fremstår i 

overensstemmelse med deres hypotese.  

Ud fra ovennævnte bias, finder vi det problematisk, at der på trods af disse bias, er et ønske om at 

ændre praksis for igangsættelsetidspunktet på baggrund af blandt andet SWEPIS’ resultater og at 

det dermed er den evidens der nu kan komme til at foreligge for at igangsætte lav-risiko gravide ved 

GA 41+0. For at nuancere denne problematik, bringer vi det tidligere nævnte review af Rydahl et 

al. med ind i vores argumentation om hvorvidt SWEPIS’ resultater kan være en tungtvejende 

baggrund for ændring af praksis for igangsættelsestidpunktet for lav-risiko gravide. Vi finder det 

relevant at inddrage reviewets resultater, da disse modsiger tidligere reviews resultater og nu også 

SWEPIS’ resultater. I projektets analyse fandt vi at der i reviewet fandtes en øget sectiofrekvens 

hos interventionsgruppen, og omvendt er der ingen forskel i sectiofrekvensen når man ser på 

resultaterne fra SWEPIS. Endvidere viste reviewet at der var større sandsynlighed for dystoci, 

lynfødsel og uterusruptur i interventionsgruppen, mens SWEPIS ikke fandt statistisk signifikant 

forskel for disse outcomes. Man bør altså, som der konkluderes i reviewet, diskutere om hvorvidt 

risici ved at igangsætte opvejer risiciene ved at fortsætte graviditeten, da der endnu ikke er entydig 

evidens for at tidlig igangsættelse er mere fordelagtigt. Det er dog meget sandsynligt at resultaterne 

fra SWEPIS kommer til at få stor betydning for jordemoderens kliniske arbejde idet det syner i 

debatten i samfundet, at SWEPIS’ resultater fylder mere. 

  

9.2 Forskellige faggrupper 

Med udgangspunkt i den divergerende evidens på området er det derudover relevant at inddrage de 

forskellige faggruppers tilgang til svangreomsorgen, og diskutere hvordan praksis kan påvirkes i 

lyset af de forskellige diskurser. Dette vil vi gøre herunder.  

Som præsenteret i projektets analyse, arbejder faggrupperne mod samme mål, om at få mødre og 

fostre sikkert igennem graviditeten og fødslen, men metoden for at opnå disse mål kan diskuteres 

ud fra faggruppernes tilgange til svangreomsorgen. Som før nævnt har vi forsøgt at belyse de 

forskellige faggrupper i Blåkas teori om den fødselsvidenskabelige- og jordemoderfaglige diskurs, 
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der hver udtrykker sin måde at anskue fødslen på. Dog sætter vi spørgsmålstegn ved, hvorvidt den 

moderne jordemoder arbejder ud fra begge diskurser, da hun primært arbejder på de specialiserede 

afdelinger på sygehusene, hvor rammerne og normerne for fødselskulturen er sat. De normer, der 

karakteriserer forsvarlig fødselshjælp afspejles i guidelines og procedurer baseret på evidens inden 

for svangreomsorgen (Sandvik, 1997, s. 72), og det er disse guidelines som jordemoderen skal 

forsøge at arbejde indenfor. Man kan argumentere for at jordemoderen i sit virke kan kom i klemme 

mellem de to diskurser, da hun på den ene side har sin faglighed som understøtter den normale 

spontant forløbende fødsel, men samtidig er underlagt normer og guidelines på fødestederne der er 

udarbejdes af læger, hvis faglighed understøtter de komplicerede og patologiske forløb. Vi finder 

det derfor relevant at se på den debat på området, der lige nu foregår i mediebilledet i Danmark, da 

man ser at debatten er præget af de forskellige faggruppers diskurs i tolkningen af evidensen. En 

artikel i Politiken den 28/11-2021, beskriver at flere jordemødre er skeptiske over at flytte 

igangsættelsestidspunktet på baggrund af resultaterne fra SWEPIS, på grund af de bivirkninger der 

kan følge med en intervention som igangsættelse af fødslen. Artiklen nævner her at der ved 

igangsættelser ses en øget tendens til indgreb som s-drop, epiduralblokade og sectio (Giebner; 

Politiken, 2021), og debatten om hvorvidt fordelene ved igangsættelse opvejer ulemperne, splitter 

faggrupperne, og dermed flyttes faggruppernes forskellige tolkninger af evidens ud i medierne. 

Hvis retningslinjen ændres til at man skal igangsætte lav-risiko gravide ved GA 41+0 er det 

relevant at diskutere hvilken betydning det kan have for svangreomsorgen. Det kan medføre at man 

kommer til at igangsætte op mod 25% lav-risiko gravide udelukkende på indikationen graviditas 

prolongata (eSundhed, 2018; bilag 2). Vi ser en problematik i dette da vi ud fra egen erfaring samt 

reviewets resultater ser en tendens til at der påføres kvinderne flere indgreb ved igangsættelser.  

  

Vi ser ud fra debatten at kampen om at nedbringe børnedødeligheden er anker for argumentationen 

om at ændre praksis for igangsættelsestidspunktet, men hvad med konsekvenserne af dette? Ud fra 

både artiklen i Politiken og artiklen “Hvornår skal en fødsel hjælpes på vej? To kvinders 

traumatiske historier indkapsler dilemmaet” (TV2, 2021), ser vi et tilbagevendende billede af 

uenighed omkring ændring af praksis og vi vil argumentere for at faggruppernes forskellige 

diskurser sættes i spil i debatten. Dette afspejles i at når en obstetriker udtaler sig i disse medier, er 

det tydeligt, at vi skal gøre hvad vi kan for at redde ufødte børn, og at dette opvejer et øget antal 

igangsættelser og de konsekvenser der kan følge med (ibid). Derimod ser vi at når en jordemoder 

udtaler sig, forholder hun sig både til moderen og barnet, og fremhæver at igangsættelser også 
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indebærer risici, og heller ikke er nogen garanti for flere overlevende børn (ibid). Det er denne 

uenighed der gør debatten kompleks og interessant, for hvornår opvejer fordelene ved igangsættelse 

risiciene ved behandlingen, og hvem skal afgøre dette?  

  

9.3 Guidelines og praksis 

Dette leder os til følgende afsnit, hvor vi vil diskutere hvad der kan præge udarbejdelsen af 

guidelines og dermed betydningen for obstetrisk praksis. Guidelines bliver udarbejdet og revideret 

på baggrund af forskningsresultater og ny evidens, og på fødselsområdet er DSOG ansvarlig for 

disse guidelines (DSOG, 2016). Da DSOG er en faglig sammenslutning af læger, er det sandsynligt 

at der er en overrepræsentation af læger i udarbejdelsen af guidelines. Det kan diskuteres om 

lægernes diskurs påvirker deres vurdering af evidens og om dette kan afspejles i de guidelines der 

arbejdes efter i praksis. Guidelines er et vigtigt hjælpemiddel i arbejdet på den specialiserede 

fødeafdeling, da disse bør være baseret på en kritisk vurdering af evidens, der afklarer hvilke 

interventioner der er bevist fordele for og kan understøttes af dokumenteret data (Woolf, et al., 

1999, s. 527-529). Man kan argumentere for at det faktum at guidelines er udarbejdet af læger, gør 

at praksis kan modstride jordemoderens faglige principper om den normale, spontant forløbende 

fødsel, og at man i tilfældet omhandlende tidligere igangsættelser vil komme til at sygeliggøre lav-

risiko graviditeter ved at ville behandle kvinderne inden der måske opstår et problem. Da dette 

emne er meget komplekst og der er stor uenighed om den foreliggende evidens bør ændre praksis, 

har DSOG anmodet om at der bliver udarbejdet en tværfaglig national klinisk vejledning (NKR) om 

igangsættelse efter terminen (DSOG, 2020). Sundhedsstyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe 

til udarbejdelsen af denne vejledning og anmodet om repræsentanter fra forskellige faglige 

organisationer (Sundhedsstyrelsen, 2020). Med dette får man inddraget flere forskellige faglige 

synspunkter til vurderingen af den evidens, der kan komme til at danne grundlag for en ny guideline 

for igangsættelsestidspunktet for lav-risiko gravide. Dette er positivt da forskellige faggrupper kan 

være med til at anskue evidensen og lave en kritisk vurdering af denne. Derudover kan de 

forskellige faglige baggrunde bidrage til en mere nuanceret vurdering og udarbejdelse af en ny 

guideline, hvilket er vigtigt da en ændring kan få stor betydning for klinisk praksis. Forskerne kan 

muligvis være underlagt en diskurs i tolkningen af data. Dette gør sig også gældende, jævnfør 

diskussionspapiret “Potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines“ i den måde 

man som læger og jordemødre tolker den efterfølgende evidens. 
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9.4 Kritisk refleksion  

I følgende afsnit vil vi lave en kritisk gennemgang af den anvendte metode i projektet. Til at belyse 

første del af problemformuleringen: “Hvilken evidens foreligger for igangsættelse af lav-risiko 

gravide ved gestationsalder 41+0?”, har vi anvendt en naturvidenskabelig tilgang ved anvendelsen 

af kvantitativ empiri. Dette er en relevant metode, da det kræver en stor mængde data hvis man skal 

kunne generalisere et resultat på en større befolkning. Vi har sikret os at studierne har 

sammenlignelig intervention og population, hvorfor vi har vurderet at studierne kan anvendes til at 

belyse problemformuleringen. Derudover giver det projektet styrke, at den inddragede empiri har 

forskellige konklusioner på emnet, da det bidrager til at belyse første del af problemformuleringen 

fra flere vinkler og nuancere evidensen bag igangsættelse. Vi anvender artikler som er udgivet 

indenfor de seneste fem år, hvilket er en styrke, da resultaterne er mere overførbare til nuværende 

praksis. Ved ældre studier kan der være risiko for at den praksis der undersøges, er forældet, samt at 

den viden og de muligheder der var på det tidspunkt, er begrænset sammenlignet med det vi ved i 

dag.  

Det ene studie “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” er relevant, da det er et nyt studie, som er centralt i debatten i 

svangreomsorgen lige nu. Samtidig kan man dog overveje om det er en svaghed for projektet, at 

emnet lige nu er meget aktuelt og bliver diskuteret i medierne, da det kan have påvirket vores 

holdning til emnet inden projektets start. Vi er opmærksomme på, at der findes mere evidens på 

området, som kunne have været relevant at inddrage i projektet, da en større datamængde muligvis 

kunne have givet et mere nuanceret billede af projektets problemfelt. Grundet projektets omfang har 

det dog ikke været muligt at inddrage yderligere empiri. 

Til at belyse anden del af projektets problemformulering som lyder: og hvordan vurderer og tolker 

forskellige faggrupper evidensen og kan dette få indflydelse på en ændring af 

igangsættelsestidspunktet? har vi anvendt en samfundsvidenskabelig metode. Dette har vi valgt, da 

vi først og fremmest ønskede at belyse hvordan forskellige faggrupper kan anskue det samme felt, 

og hvorledes dette kan påvirke faggruppernes vurdering af evidens. Derudover ønskede vi at belyse 

hvordan individets baggrund kan påvirke en persons holdninger og valg og hvorledes dette kan 

komme til at få betydning på samfundsniveau.  

Vi har anvendt to diskussionspapirer i projektet til at kunne fremhæve centrale pointer i empirien. 

Med diskussionspapiret Effect of interpretive bias on research evidence har vi i projektet kunnet 
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belyse, hvilke subjektive bias det er vigtigt at forsøge at tage højde for i vurderingen af evidens. 

Derudover er vi gennem projektet blevet opmærksomme på, hvorledes vi selv med vores 

jordemoderfaglige forforståelse, kan være påvirket af nogle af de bias som vi har præsenteret i 

projektet. Vi har forsøgt at tage højde for dette ved at være objektive i vurderingen- og udførelsen 

af projektet. Med diskussionspapiret “Potential benefits, limitations, and harms of clinical 

guidelines“ har vi haft mulighed for at sammenholde problematikken omhandlende bias i 

vurderingen af evidens, med dets påvirkning på jordemoderens praksis.    

På baggrund af debatten i medierne, som i høj grad handler om etikken i problemstillingen, havde 

det ligeledes været relevant at inddrage det etiske aspekt i diskussionen. Dette aspekt er en stor del 

af den nuværende debat, som er blusset op igen efter Sundhedsstyrelsen har sendt en ny anbefaling i 

høring den 2. december. Denne anbefaling lyder på at tilbyde igangsættelse til lav-risiko gravide i 

GA 41+0, og bygger blandt andet på resultaterne fra SWEPIS. Det etiske aspekt ses i spørgsmålet 

om hvor mange fødsler vi skal sætte i gang for at forsøge at redde nogle få børn - uden nogen 

garantier. Vi er opmærksomme på dette aspekt i debatten, men har dog fravalgt dette, da det ville 

være for langt fra vores problemformulering og retning i projektet.  

10.0 Konklusion 

I det følgende vi vil besvare projektets problemformulering, der har til formål at undersøge hvilken 

evidens der findes for igangsættelse af lav-risiko gravide ved GA 41+0 og derudover hvordan 

forskellige faggrupper vurderer og tolker evidens og sidst hvordan dette kan få indflydelse for en 

ændring af igangsættelsestidspunktet. Til besvarelse af første del af problemformuleringen er der 

anvendt to artikler som empiri. SWEPIS studiets resultater viser en statistisk signifikant reduktion i 

perinatal- og neonatal morbiditet ved igangsættelse af lav-risiko gravide i GA 41+0, og konkluderer 

at man bør tilbyde igangsættelse ved GA 41+0 eller før, som led i forebyggelsen af perinatal død. 

Dette studies resultater understøttes af tidligere studiers resultater. Ved en kritisk gennemgang af 

studiet, vurderer vi dog at studiets resultater er af dårlig styrke, og derfor bør tages med forbehold.  

Reviewets resultater viser en statistisk signifikant øget risiko for sectio ved igangsættelse af lav-

risiko gravide i GA 41+0, samt andre negative maternelle outcomes. Derfor konkluderer reviewets 

forfattere at deres resultater ikke understøtter den udbredte praksis med rutinemæssige 

igangsættelser af lav-risiko gravide over termin. Reviewets resultater har god styrke, da 

undersøgelsen er veludført, dog modsiger disse resultater tidligere reviews resultater.  
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På baggrund af projektets empiri kan vi konkludere, at der findes divergerende evidens for 

igangsættelse af lav-risiko gravide i GA 41+0. Der er således ikke enighed om hvorvidt risikoen 

relateret til igangsættelse opvejer risikoen ved at fortsætte graviditeten.  

Til besvarelse af anden del af problemformuleringen kan vi på baggrund af den inddragede teori om 

den jordemoderfaglige- og fødselsvidenskabelige diskurs samt diskussionspapiret “Effect of 

interpretive bias on research evidence”, konkludere at faggruppers baggrund og overbevisning kan 

spille en væsentlig rolle i vurdering af evidens. Derfor er det relevant også at være opmærksom på 

forfatterne bag et studie, når man vurderer og anvender studiers resultater og konklusion som 

evidens til at udforme kliniske guidelines. Som led i at belyse dette har vi inddraget 

diskussionspapiret “Potential benefits, limitations, and harms of clinical guidelines“ som vi har 

brugt til at belyse fordele og ulemper ved kliniske guidelines. Vi har hermed forsøgt at diskutere 

samspillet mellem evidens og udarbejdelse af kliniske guidelines. Vi kan med dette konkludere, at 

det sandsynligvis kan få indflydelse på en ændring af igangsættelsestidspunktet for lav-risiko 

gravide over termin, da guidelines i svangreomsorgen er udarbejdet på baggrund af evidens og i høj 

grad påvirkes af dem, som vurderer og læser denne.  

 

11.0 Perspektivering 

I dette projekt, har vi valgt at have en kvantitativ tilgang til metode og empiri, da vi var 

interesserede i at finde ud af hvilken evidens der findes om igangsættelse af lav-risiko gravide ved 

GA 41+0. Et andet perspektiv, der kunne være relevant at inddrage, er den kvalitative vinkel, 

herunder kvindernes oplevelser af igangsættelse. Det er et etisk svært og komplekst emne at 

diskutere, og indgår også som en del af debatten på fødeområdet i Danmark i skrivende stund. Med 

udgangspunkt i TV2 dokumentaren “Børn til tiden” der er udkommet her i slutningen af året, ser 

man flere forskellige facetter af igangsættelsens betydning for de gravide kvinder. En kvinde 

beretter her, at hun hellere vil igangsættes og eventuelt have en traumatisk fødsel, så længe de 

kunne have fået et levende barn med hjem. Derimod har en igangsættelse for en anden kvinde har 

medført en så traumatisk fødsel, at det har sat sig som en voldsom efterfødselsreaktion og påvirket 

familierelationen efterfølgende, og det har medført at kvinden overvejer ikke at få flere børn (TV2, 

2021). Denne vinkel ville være oplagt at have ud fra nuværende debat på området. Derudover leder 

vores problemfelt også op til at man kan belyse og diskutere hvordan evidens formidles til de 

gravide og fødende. Det er relevant at overveje om risici formidles som relative eller absolutte tal, 

da det kan forvrænge patientens forståelse af en anbefaling eller behandling. Der er eksempelvis for 
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nyligt skrevet på DR.dk: “Resultaterne viser, at igangsættelse en uge over terminen reducerer risiko 

for fosterdød med cirka 80 procent, og at der samlet set ikke er negative påvirkninger af barnet ved 

igangsættelse.” (DR, 2021). De absolutte og relative tal kan være vidt forskellige, og dermed give 

en meget forskellig opfattelse af risiko, særligt når emnet omhandler noget der forekommer så 

sjældent som perinatal død. Ser man på den absolutte risiko for intrauterin fosterdød efter GA 41+0, 

er risikoen 1,6-1,8 ud af 1000 altså 0,16-0,18% (DSOG, 2011). DR vælger altså at formidle den 

relative risiko, og denne kan desværre misforstås, som om at der er 80% risiko for fosterdød, hvis 

man ikke tager imod tilbuddet om tidligere igangsættelse. Det er dermed centralt hvordan risici 

formidles til patienterne, da de absolutte tal giver et mere nuanceret billede af den reelle risiko.  

Endnu en mulig vinkel at have på emnet, kunne være et samfundsøkonomisk perspektiv. Hvis flere 

fødsler sættes i gang, vil det sandsynligvis kræve mere af jordemødrene at varetage fødslerne, da 

igangsættelserne i sig selv kræver længere indlæggelser før fødslen. Ud fra egen erfaring ser vi også 

ofte at der er flere indgreb under igangsatte fødsler, og dermed vil familierne oftere kræve 

indlæggelse efterfølgende. Dette kunne have været interessant at undersøge nærmere, da mere 

krævende fødsler, vil kunne medføre et betydeligt større arbejdspres på fødegangene, som i forvejen 

er pressede af personalemangel.  
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13.0 BILAG 
 

13.1 Bilag 1: Søgeprotokol 

  

Studienr. Navn Hold  Dato 

3020754 Ellen Hykkelbjerg JM18S 21/10 2021 

3012274 Nanna Hald Hermansen JM18S 21/10 2021 

3020755 Nhi Phuong Vu JM18S 21/10 2021 

        

  

  

Jordemoderfaglig problemstilling: 

 I de seneste to år, har der været en faglig debat i Danmark om hvorvidt man skal fremrykke 

anbefalingen om igangsættelse af lav-risiko gravide til GA 41+0. Debatten afspejles ligeledes i 

medierne hvor jordemødre og obstetrikere udtrykker en uenighed om hvorvidt anbefalingen bør 

ændres. Denne uenighed har vakt vores interesse for dette emne. Vi stiller os undrende for om det 

er de forskellige faglige baggrunde der påvirker debatten i hver sin retning og om dette kan få 

betydning for en ændring af igangsættelsestidspunktet. 
 
 

Problemformulering: 

Hvilken evidens foreligger for igangsættelse af lav-risiko gravide ved gestationsalder 41+0, og 

hvordan vurderer og tolker forskellige faggrupper evidensen og kan dette få indflydelse på en 

ændring af igangsættelsestidspunktet? 
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Søgeord og inddeling i blokke: 

  

  Blok 1  Blok 2 Blok 3 

Søgeord 

  

  

  

Igangsættelse Ukomplicerede 

gravide 

Graviditas 

Prolongata 

Danske synonymer, overtermer 

og undertermer såfremt der 

søges i danske databaser 

  

    “Termin” 

“Gestationsalder” 

Engelske synonymer, overtermer 

og undertermer såfremt der 

søges i internationale databaser 

Overvej også evt. latinske udtræk 

Induction 
“Induction of 

labour” 
“Induced labour” 
“Induced 

delivery” 
“Induction of 

delivery” 
“Induction of 

labor” 
“Induced labor” 
“Labor 

inductions” 
“Labor induction” 
“Labor induced” 
“Labour 

inductions” 
“Labour 

induction” 

“Uncomplicated 

pregnancy” 
“Low risk 

pregnancy” 
“Low risk” 
Pregnancy 
Pregnancies 
Gestation 

“Postterm 

pregnancy” 

“Post-term” 

“Graviditas 

prolongata” 

“Late term 

pregnancy” 

“Postdate 

pregnancy” 

“Overdue 

pregnancy” 

“Pregnancy, 

Prolonged” 

“Pregnancies, 

Prolonged” 
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“Labour induced” 
“Partus 

provocatus” 

“Prolonged 

Pregnancy” 

“Prolonged 

Pregnancies” 

 

 

 
 

Kontrollerede emneord  

(Fx MeSH termer, Cinahl 

Headings o.l.)  

  

  

Pubmed MeSH 

termer: 

Labor, Induced 

 

Cinahl headings: 

Labor, Induced 

 

Cochrane MeSH 

descriptor:  

Labor, Induced 
 

Pubmed MeSH 

termer: 

Pregnancy 

 

Cinahl headings: 

Pregnancy 

 

Cochrane MeSH 

descriptor: 

Pregnancy 

Pubmed MeSH 

termer: 

Pregnancy, 

Prolonged,  

 

Cinahl headings: 

Pregnancy, 

prolonged 

 

Cochrane MeSH 

descriptor: 

Pregnancy, 

Prolonged 

 

 

 
 

  

Informationskilder: 

Valg af informationskilder samt kort begrundelse: 

(databaser, søgemaskine, internet-hjemmesider m.v.) 

PubMed PubMed er en stor sundhedsfaglig database, hvorfor det er relevant at søge 

empiri her, da man kan søge bredt og få mange forskellige resultater. 
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Cinahl Indeholder mange kvalitative, men også kvantitative artikler, og er et godt 

supplement til PubMed, for at give så bred en søgning som muligt.  

Cochrane Cochrane er bredt anerkendt og kendt for sine meta-analyser og systematiske 

reviews. Vi vil søge her, for at sikre at vi ikke overser relevante artikler, som ikke 

kan findes igennem PubMed. 

Bibliotek.dk Til søgning efter andet relevant teori 

  

  

Søgninger:   

 

Database: PubMed 

Dato: 21/10 2021 

Antal hits: 1.015 

Filtre:  

• Tid: seneste 5 år 

• Sprog: dansk og 

engelsk 

Antal hits med filtre: 125 

Antal relevante hits:  

3 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Igangsættelse Ukomplicerede 

gravide 

Graviditas 

prolongata 

  

 
    

Database: Cinahl 

Dato: 21/10-21 

Antal hits: 299 

Filtre:  

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Igangsættelse Ukomplicerede 

gravide 

Graviditas 

prolongata  
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• Tid: Artikler fra 2016 

og frem 

• Sprog: Engelsk 

Antal hits efter filtre: 

89 

Antal relevante hits: 

2 (også fundet på PubMed) 

Gå over termin 

  

  

  

 

 

 

 
 

 

  

  

  

Database: Cochrane 

Dato: 21/10-2021 

Antal hits: 877 

Filtre:  

• Tid: Artikler fra 2016 og 

frem 

• “Cochrane Reviews” 

Antal hits efter filtre: 

331 

Antal relevante hits: 

0 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 

Igangsættelse Ukomplicerede 

gravide 

Graviditas 

Prolongata 

  

  

  

  

Inklusions- og eksklusionskriterier i forhold til problemformuleringen: 

Inklusion / eksklusion Begrundelse 
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Publikationsår / tidsperiode: 

Hvilken tidsperiode søges I – fx 10 år? Det skal 

begrundes hvorfor I har valgt denne søgeperiode – 

fx at I ønsker den nyeste litteratur indenfor området 

samt at grundlitteraturen på uddannelsen er 

publiceret i hhv. Mayes (2017) og Williams (2014).  

Vi er kun interesseret i empiri der er 

publiceret indenfor de seneste 10 år, da 

der i de seneste 20-30 år er sket en stor 

udvikling inden for eksempelvis 

igangsættelse og fosterovervågning. 

Sprog: 

I bør kun vælge artikler, som er skrevet på et sprog, 

som I kan læse og forstå – fx engelsk, dansk, norsk 

og svensk. 

Vi er udelukkende interesseret i artikler 

på engelsk eller dansk, for at sikre at vi 

ikke misforstår vigtige pointer, men også 

for at sikre overførbarheden til danske 

forhold. 

Studiedesign: 

Hvilket studiedesign ønsker I at medtage i projektet 

(kvalitativ, kvantitativ eller mixed methods). 

Vi er interesseret kvantitative studier, 

primært RCT eller meta-analyse, da vi 

ønsker at finde evidens, der ligger så højt 

på evidenshierarkiet som muligt. 

Geografi: 

Verden: Hvis det er et område/emne, der er skrevet 

relativt lidt om, og I derfor vælger at søge bredt 

(OBS om der er valgt de rigtige eller tilstrækkeligt 

med søgeord). 

Europa: Sammenligneligheden såvel i befolkningen 

og sygehusvæsnet er rimelige i forhold til DK (dog 

OBS de østeuropæiske lande). 

Skandinavien: Som oftest det tætteste vi kommer på 

sammenlignelige forhold (OBS emnet for projektet). 

Vi har udvalgt studier der er lavet i 

Skandinavien, for at sikre mest mulige 

sammenlignelige forhold.  



 55 

Andre specifikke afgrænsninger: 

Fx om I ønsker et kvalitativt interviewstudie eller et 

kvalitativt observationsstudie, om I søger et bestemt 

menneske- eller samfundssyn eller har en anden 

relevant afgrænsning for projektet. 

  

 

 

PubMed: 

 
 

 

CINAHL: 
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Cochrane: 
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13.2 Bilag 2: Tal fra det Medicinske Fødselsregister på esundhed + egne beregninger på 

baggrund af disse 
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13.3. Bilag 3: Kritisk læsning af artikler 

Review 

Forfatter: Rydahl, E. et al.  
Titel: Effects of induction and labor prior to post-

term in low-risk pregnancies: a systematic 

review 
Tidsskrift: JBI: Joanna Briggs Institute 

Nøgleord: 

1. Har reviewet en klar fokuseret 
problemstilling mht.? 

• Den undersøgte gruppe/population 

• Interventionen eller eksponeringen 

• De formodede resultater 

 

 

 

 

 

 

 
2. Inkluderede reviewet de 
relevante studier? Overvej om de valgte 
studier:  

• Beskæftiger sig med reviewets 

problemstilling 

• Har et relevant studiedesign 

 

 

 

 

 

 

 

Klar definition af gruppen - ukompl. gravide. 
Klar definition af interventionen - pp.med. 

41+0-6 
Ingen klar forventning til resultat - ønsker at 

undersøge fordele/ulemper ved tidligere 

pp.med. 

 

 

 

 

 

 

Ja - har selekteret grundigt, så det kun er 

studier der overholder inklusionskriterierne, 

der er inkluderet. 
Indeholder: 7 studier, hvoraf: 
- to RCT,  
- to er quasi-experimental trials  
- tre cohorte studier indkluderet.  

 
Inklusionskriterierne i analysen er: deltagere, 

interventioner, outcomes, og typer af studier.  
Population: Udelukkende lav-risiko gravide 

som planlægger vaginal fødsel, og terminen 

skal være fastsat med ultralyd. 
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Detaljerede spørgsmål 

 

 

3. Prøvede reviewets forfattere at 
finde frem til alle relevante studier? 

• Hvilke databaser blev anvendt? 

• Var der tale om opfølgning på referencer 

• Var der personlig kontakt til eksperter? 

• Søgte forfatterne på upublicerede 

studier? 

• Søgte forfatterne efter ikke-

engelsksprogede studier? 

Interventioner: Igangsættelse af fødsler i GA 

41+0-6 sammenlignet med afventende 

gruppe bestående af alle spontane fødsler 

mellem 41+0-42+6 og alle fødsler i GA 42+0-

6 - svarende til “index + next week method.” 
Outcomes: De føtale og maternelle 

outcomes der bliver undersøgt blev valgt på 

baggrund af deres kendte eller mulige 

sammenhæng med overbårenhed eller 

igangsættelse. 
Indkluderede studier:  
Studiet inkluderer to RCT-studier, to quasi-

experimental undersøgelser og tre 

kohortestudier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed, Cinahl, Embase, Scopus, 

Swemed+, Popline, Cochrane, TRIP, Current 

Controlled Trials og Web of Science.  

 
De har ved tvivl eller brug for afklaring, 

kontaktet forfatterne bag de forskellige 

artikler. 
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4. Vurderede reviewets forfatter 
kvaliteten af de inkluderede studier? 

• Var der på forhånd en strategi for 

udvælgelsen af de inkluderede studier? 

Se efter:  

• Et pointsystem/en skala 

• Om der var mere end én person til at 

vurdere 

 

 

 

 
5. Hvis resultaterne blev numerisk 
sammenfattede, var det så rimeligt at gøre 
dette. Overvej:  

• Om hvert enkelt undersøgelses 

resultater fremgår 

• Om resultaterne er ens for de enkelte 

undersøgelser ( er der testet for 

uensartethed).  

• Om årsager til eventuelle variationer i 

resultaterne bliver diskuteret.  

Søgning på upublicerede studier: grå 

litteratur: 
MedNar, Google Scholar, OpenGrey, ProQuest Nursing and Allied 

Health Source, and guidelines from the National Institute for Health 

and Care Excellence, the WHO, the Royal College of Obstetricians 

and Gynaecologists, the American College of Obstetricians and 

Gynecologists, and the Society of Obstetricians and 

Gynaecologists of Canada. 
Forfatterne har søgt på referencelister og på 

dansk, norsk - og svensk sproget.  

 

 

 

 

Alle tre forfattere har været med til at læse 

studierne igennem, uafhængig af hinanden.  
Forfatterne inkluderede alle studier der 

passede på deres kriterier, som gør sig 

gældende indenfor det “kritisk 

vurderingsværktøj” fra JBI SUMARI.  

 

 

 

 

 

Hver enkelt undersøgelses resultater fremgår 

i bilagslisten. Forfatterne har slået resultater 

sammen i tabeller, for de studier der har de 

samme outcomes at måle på.  
Forfatterne har tjekket for heterogenitet i de 

studier hvor der måles på de samme 

outcomes, vha. statistiske analyser.  
Der er gennemsigtighed i måden hvorpå 

resultaterne fremlægges.  
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6. Præsenteres resultaterne klart, 
og hvad er det væsentligste resultat? 
Overvej: 

• Hvordan udtrykkes effekten af 

resultaterne (f.eks. odds ratio, relativ 

risiko).  

• Hvor stor er effekten og hvor klinisk 

relevant er resultatet? 

• Hvordan vil du formulere resultatet af 

reviewet i én sætning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Er resultaterne præcise? 

Hvis et konfidensinterval blev opgivet: 
• Overvej om din afgørelse mht. 

anvendelse af den pågældende 

behandling ville være den samme ved 

øverste som ved nederste grænse for 

dette interval 

• Blev en p-værdi opgivet, hvor der ikke 

forefandtes konfidensintervaller? 

 

 

 

Resultaterne præsenteres i tabeller hvor 

relativ risiko og statistisk signifikans er 

inkluderet. 
For de resultater der er statistisk signifikante 

præsenteres absolutte tal, numbers needed 

to treat, og absolut risiko reduktion eller -

forøgelse i en tabel.  
Resultaterne i studierne trækker i hver sin 

retning afhængigt af metode og inklusions- og 

eksklusionskriterier. 
På baggrund af resultaterne i studiet, 

anbefales det ikke at igangsætte fødslen i GA 

41+0-6, men der er behov for mere forskning 

på området. 

 

 

 

 

 

 

Resultaterne er præcise.  
CI-intervallerne er ikke for brede, og man kan 

derfor godt anvende resultaterne.  
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8. Kan resultaterne anvendes på 
din egen population? Overvej: 

• Om populationsudsnittet som reviewet 

dækker, afviger fra din population på 

måder, der vil kunne føre til andre 

resultater.  

• Om din lokale kontekst afviger meget fra 

reviewet 

• Om du kan tilbyde den samme 

intervention 

 

 

 

 

 

 

 
9. Har reviewets forfattere 
overvejet alle vigtige resultater. Overvej 
resultaterne ud fra:  

• Individet 

• Administratorer og professionelle 

• Pårørende/omsorgspersoner 

• Samfundet i bredere forstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populationen er overførbar til den danske 

population (ift. levestandard).  

Snævre definitioner af inkluderede 

populationer, gør resultaterne overførbare til 

danske forhold ift. svangreomsorgen.  
USA, Spansk, Græsk, Tyrkisk, Norsk, 

Belgien, Canada.  
Reviewet afviger ikke fra lokale kontekst, da 

vi også igangsætter 41+5.  
Den samme intervention tilbydes dermed. 

 

 

 

 

 

Ja. Forfatterne har både vurderet maternel og 

føtale outcomes.  
Sundhedsprofessionelle: vi skal være 

påpasselige med hvordan vi fremlægger og 

informerer kvinderne om igangsættelse.  
Relativ eller absolut risiko 

 
Konsekvenser af ændrede guidelines skal 

tænkes med ind i workload på fødegangen og 

travlheden af personalet.  

 

 

 

 



 63 

10. Bør politik eller praksis ændres 
som følge af resultaterne? 

Overvej: 
• Om rapporterede fordele er større end 

tilsvarende ulemper og/eller udgifter 

• Hvis der savnes oplysninger herom, kan 

kan de så fås på anden vis? 

Nej.  
Svært at generalisere ud fra meta-analyser. 

Der er stor forskel på hvor meget fødsler 

koster i forskellige lande.  
Reviewet opfordrer til at der bør kigges 

individuelt (lande) på om det kan betale sig, 

og om fordele opvejer ulemper. 
Forfatternes egen “forsigtige” konklusion er at 

man ikke rutinemæssigt bør igangsætte 

ukompl. gravide før GA 42+0  
Der er mangel på forskning på dette område.  

 

Reviewet er publiceret ved Wolters Kluwer Health på vegne af Joanna Briggs Institute (JBI), 

hvilket er et anerkendt publikations instituti 2018. 

 

Intern validitet 

• Meta-analysen ligger højest på evidenshierarkiet 

• Har meget skarpe krav til inklusionskriterier, hvilket gør at der kun er 7 studier inkluderet i 

analysen, hvilket trækker evidensgraden ned. Til gengæld gør de skarpe inklusionskriterier 

at de kun har inkluderet studier, som man med sikkerhed kan sammenligne. 

• Grundig fremlæggelse af metode og gennemsigtighed i fremlæggelse af resultater 

• Kommer ikke med en endelig konklusion om for eller imod igangsættelse, men konkluderer 

at der ikke er evidens for igangsættelse før 42+0, og lægger op til yderligere forskning på 

området. 

 

Extern validitet 

• Det trækker ned, at der ikke er et dansk studie med i analysen, men de fleste inkluderede 

studier er fra vestlige lande. 

• Den praksis de undersøger er meget lig den der bruges i Danmark, og den population der 

undersøges er også lig dem der igangsættes i Danmark. Derfor kan studiet overføres til 

dansk praksis 
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SWEPIS 

Forfatter: Wennerholm et. al. 

 
Titel: 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. 

 
Tidsskrift: BMJ, High Impact Medical 

Journal. 
British Medical Journal.  
 

Nøgleord 
 

Overordnede spørgsmål 
1. Har studiet et klart 

fokuseret problemstilling, 
mht.? 

• den undersøgte population? 

• Interventionen? 

• Forventninger til 

undersøgelsen (hypotese)? 

 

 
2. Er studiet en 
randomiseret kontrolleret 
undersøgelse, og er det velvalgt at 
undersøge problemstillingen på 
denne måde? 

• Hvorfor udføres studiet som 

en RCT? 

• Var RCT den rette 

fremgangsmåde til at svare på 

de stillede spørgsmål? 

 

 

Ja - Klart defineret målgruppe, intervention og 

forventning om at igangsættelse tidligere er at 

foretrække. 

 

 

 

 

 

 

 
• For at højne evidensen bag deres 

studie/resultater, og for at opnå et resultat uden 

for mange confounders, og fordi det er en 

mulighed at lave en RCT på netop dette område. 
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Detaljerede spørgsmål 

 

 
3. Blev studiepersonerne 
på behørig vis fordelt i 
interventions- og kontrolgruppe? 

• Fremgår det hvordan 

deltagerne blev fordelt? 

• Er der reelt tale om 

randomisering? 

• Er metoden til fordeling af 

personerne beskrevet? 

• Blev der brugt en metode til at 

opnå en balanceret 

randomisering? 

• Er grupperne 

sammenlignelige eller er der 

forskel i grupperne ved studiet 

start? 

• Er der forskelle mellem 

grupperne, som kan forklare 

nogle af studiets resultater? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja.  
• Deltagerne blev fordelt ved GA 41+0.  

• Fordelingen foregik i et “randomisation module” 

af The Swedish Pregnancy Register, hvor 

kvinderne blev online randomiseret.  

• Der er tale om reel randomisering.  

• Sammenlignelige grupper: se inklusionskriterier.  
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4. Var studiepersonerne, 
studiets forskere, assistenter, 
sundhedspersonale og andre med 
relation til studiet blindet? 

• Overvej om blinding var en 

reel mulighed? 

• Blev der gjort en indsats for at 

opnå blinding? 

• Havde det, i det konkrete 

studie en betydning om 

studiet var blindet eller ej? 

• Overvej mulighed for bias hos 

observatørerne? 

 

 

5. Konkluderes der på 
baggrund af alle 
studiepersonerne? 

• Blev der fulgt op på samtlige 

studiepersoner? 

• Fik studiepersonerne et valg 

imellem at være i kontrol - 

eller interventionsgruppen? 

• Blev alle studiepersonernes 

resultater analyseret ift. den 

gruppe de oprindeligt blev 

fordelt til (intention to treat). 

• Mangler du oplysninger på 

dette område? 

 

 

 

 

 

Nej 
• Ikke en mulighed.  

• “Owing to the nature of the intervention it was not 

possible to blind participants or caregivers”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja. 

 

Nej - intet valg 

 
Ja, alle studiepersoners resultater blev analyseret ift. 

den gruppe de oprindeligt blev fordelt til. 

 
Nej. 
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6. Blev studie personer 
fulgt og data indsamlet på samme 
måde for begge grupper? 

• Blev studiepersonerne 

vurderet med de samme 

tidsintervaller? 

• Modtog studie personerne 

den samme opmærksomhed 

fra forskere og 

sundhedspersonale? 

 

 
7. Har studiet nok 
deltagere til at minimere 
tilfældighedernes indflydelse? 

• Er der redegjort for hvor store 

grupperne skal være, for at 

der med rimelighed kan siges 

noget sikkert? 

 

 
8. Hvordan bliver 
resultaterne præsenteret og hvad 
er det primære resultat? 

• Hvad er det der bliver målt? 

• Hvad er størrelsen af 

resultatet og giver resultatet 

mening? 

• Prøv at redegøre for studiets 

resultat i én sætning. 

 

 

 

 

 

Nej, dette har ikke været muligt at følge grupperne ens 

op til fødslen, da interventionsgruppen og 

kontrolgruppen ikke endte med samme GA.  
Monitorering og opmærksomhed før/efter fødslen er 

præget af regionale forskelle i praksis/retningslinjer 
Opfølgning efter fødslen er ens 

 

 

 

 

Nej. De havde et ønske om at få 10038 deltagere i 

studiet. Endte med 2762 deltagere.  

 

 

 

 

Neonatal mortalitet og morbiditet (se definition af 

morbiditet), som primære outcome i undersøgelsen.  
• Viser ingen signifikant forskel i grupperne målt 

på deres primære outcome.  

• Studiet viser en statistisk signifikans i 

mortaliteten. 

Derudover sekundære maternel - og neonatale 

outcomes.  

 

Resultat: der ses reduktion i dødfødsler hos kvinder der 

induceres 41+0.  
Resultaterne præsenteres i tabeller med 

konfidensintervaller og p-værdi.  
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9. Hvor signifikant er 
resultaterne? 

• Er resultaterne signifikante 

nok til at foretage en 

beslutning? 

• Er der rapporteret et 

sikkerhedsinterval? 

• Hvis der ikke er rapporteret et 

sikkerhedsinterval: er der 

rapporteret en p-værdi? 

 

 

 

10. Er alle væsentlige 
informationer taget med i 
overvejelserne over hvorvidt 
studiets konklusioner kan 
anvendes? 

• Overvej om studiepersonerne 

er så forskellige fra den 

population du vil bruge 

resultaterne på, at det kan 

give et andet resultat.  

• Er undersøgelsen udført i en 

sammenhæng som er meget 

anderledes fra den du vil 

anvende resultaterne i? 

• Overvej resultaterne fra 

forskellige perspektiver: 

o Patienten 

o familie/ pårørende 

o sundhedsprofessionell

e 

o politikere / økonomi 

Nej - Der er meget få af resultaterne der er statistisk 

signifikante. Perinatal og neonatal død “sammenlagt” 

viser signifikant flere dødsfald i den afventende gruppe. 

Dog adskiller man perinatal og neonatal død, er 

resultaterne for dette heller ikke statistisk signifikant.  

 
• Der er rapporteret et sikkerhedsinterval i form af 

CI og p-værdi 

 

 

 

Studiepersonerne kan overføres til dansk population.  

 
Undersøgelsens udførelse, er ikke udført på en sådan 

måde at det er overførbart til danske kvinder.  
• Fordi håndteringen af kvinderne i den afventende 

grupper, afviger fra dansk praksis.  

 
Sundhedsøkonomi: hvis retningslinjer skal ændres efter 

resultaterne får det konsekvenser for 

sundhedsøkonomien, da induction kræver flere 

ressourcer på fødegangene. (længere indlæggelse). 

 
Sundhedsprofessionelle: afgrænsning af jdm. 

virksomhedsområde? Flere opgaver til for få hænder? 

 
Patienten:  

 

 



 69 

• Overvej om de rapporterede 

fordele (benefits) overgår 

ulemper/udgifter (costs) 

• Kan du tilbyde den samme 

behandling i din afdeling 

• Skal nuværende praksis 

ændres på baggrund af den 

evidens som dette studie har 

frembragt.  

Benefits and costs:  
• studiets resultater: der ses fordele der overgår 

ulemper. Men er resultaterne valide? 

 
På nuværende tidspunkt tilbydes den anbefalede 

behandling ej på de danske fødeafsnit. Tiden er ikke til 

det.  

 
Ifølge studiet bør praksis ændres. Ifølge vores vurdering 

af studiet, er validiteten i studiet ikke stærk nok til at 

anbefale ændring i dansk praksis.  

 

Intern validitet 
• Relevant undersøgelse med god intention.  

• Relevant studiedesign.  

• Der er forskel i de forskellige regioners retningslinjer og dermed behandlingen af kvinderne 

op til fødslen.  

• Der konkluderes ud fra resultater på trods af at undersøgelsen stoppes før tid.  

o Studiet bliver for lille til at man kan konkludere på det.  

o Giver en svagere evidensgrad. 

 
Eksterne validitet 

• På grund af den behandling der tilbydes på størstedelen af fødestederne afviger fra dansk 

praksis. Resultatet kan derfor ikke overføres til danske fødesteder.  

• Studiepopulationen kan overføres til dansk praksis. Resultaterne kan ikke overføres og 

studiet har derfor ikke god ekstern validitet.   

 


