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Vill du pröva igångsättning (induktion) i hemmet? 

Vi söker patienter till en stor forskningsstudie som ska jämföra att påbörja en igångsättning hemma 
eller på sjukhus. En igångsättning kan ta flera dygn innan det aktiva förlossningsarbetet startar. 
Hittills i Sverige har kvinnan då befunnit sig på sjukhus. Vårt mål är att ta reda på om du som gravid 
föredrar att få påbörja igångsättningen hemma istället för på sjukhuset. Vi vill också säkerställa att 
det är lika säkert för dig och ditt barn att påbörja igångsättningen hemma som på sjukhus. Liknande 
studier runt om i världen visar på lovande resultat. 

Kan du vara med? 

Du kan delta om du tillsammans med din barnmorska och läkare har planerat att sätta igång 
förlossningen på medicinsk väg. Du ska vänta ett barn (inte tvillingar) och vara mellan 18 och 45 år 
vid tidpunkten för igångsättning. Vissa orsaker till igångsättning gör att du inte kan deltaga. För mer 
information se studiens hemsida...  

Hur påverkas din behandling? 

Du får samma behandling oavsett om du är hemma eller på sjukhus. Skillnaden är att du på sjukhus 
har närmare till personalen och hemma har närmare till din hemmiljö.  

Hur går det till?  

Först kontrolleras att du och barnet mår bra med blodtryck, temp, ultraljud och CTG. Igångsättningen 
påbörjas med en tablett som du sväljer eller med en ballongkateter som placeras innanför 
livmodertappen. Ni väljer metod tillsammans. Du och barnet kontrolleras igen och om allt är bra 
lottas du till att stanna på sjukhuset eller att gå hem och fortsätta behandlingen hemma. Du får ett 
schema att ta tabletter efter, eller du har kvar ballongen i upp till 24 timmar. Hemma har du 
direkttillgång till förlossningsbarnmorska på telefon. När förlossningen börjar komma igång, t ex med 
värkar, vattenavgång eller blödning, ringer du och kommer tillbaka till sjukhuset och förlossningen 
fortsätter där. Du ringer också om något oförutsett sker. Om förlossningen inte kommer igång 
kommer du tillbaka till sjukhuset nästa dag för bedömning hur ni ska gå vidare.  

Du kan när som helst ångra ditt deltagande och du kommer då att göra igångsättningen på sjukhuset. 
För mer information se studiens hemsida…….. 
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