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OPTION – att påbörja igångsättning av förlossningen hemma  
Är det ett säkert alternativ för mor och barn? 
 
Vad vill vi göra?  
Vi vill göra en lottad multicenterstudie av igångsättning av förlossning (induktion) hemma eller 
på sjukhus hos lågriskkvinnor.  
 
Varför vill vi göra studien? 
När en förlossning startar spontant kommer kvinnan oftast till sjukhuset först när 
livmodertappen har öppnat sig ett par centimeter. Detta skiljer sig från när förlossningen 
startas upp på konstgjord väg. Då börjar man med hjälp av läkemedel eller en liten ballong 
sakta mjuka upp och förkorta livmodertappen. Det kan ta flera dygn innan kvinnan kommer i 
aktivt värkarbete. Därmed tillbringar dessa kvinnor en lång tid på sjukhuset innan den aktiva 
fasen av förlossningen startar. Det är vanligt att kvinnor upplever igångsättningen som 
utdragen och besvärlig.  
 
Under 2018 sattes 20% av förlossningarna i Sverige igång. Nyligen publicerades SWEPIS-
Studien, vars data tyder på att det är säkrare för barnet att förlossningen sätts igång i vecka 
41 istället för i vecka 42 som hittills varit klinisk rutin. Vi räknar därför med att över 30% av alla 
gravida kommer sättas igång framöver. Detta innebär ett kraftigt ökat tryck på 
förlossningsvården. Det finns studier som tyder på att kvinnorna föredrar att genomgå 
igångsättning i hemmet och att detta till och med kan vara hälsoekonomiskt fördelaktigt. Även 
om igångsättning hemma är klinisk rutin i flera länder, så finns det idag inga studier med 
tillräckligt stor styrka som har undersökt om det är lika säkert för mor och barn som att sättas 
igång på sjukhus.  
Vår hypotes är att det är lika säkert för mor och barn att starta upp förlossningen hemma som 
på sjukhus och att dessa kvinnor föder vaginalt i samma utsträckning som de kvinnor vars 
förlossning satts igång på sjukhuset. Vi tror också att kvinnor kan föredra att starta 
igångsättningen hemma. Vi kan då minska onödig tid på sjukhuset och frigöra resurser på 
sjukhuset för de kvinnor som behöver dem. 
 
Hur ska studien göras? 
För att kunna visa att det inte är någon skillnad avseende säkerheten för barnen behövs 4238 
kvinnor i sjukhusinduktionsgruppen och lika många i heminduktionsgruppen. När kvinnorna 
kommer till sjukhuset för igångsättning kommer vi först att säkerställa att kvinnorna inte har 
några riskfaktorer som gör att förlossningen bör sättas igång på sjukhus. Om kvinnan passar 
för studien informeras hon muntligt och skriftligt. Vid samtyckte lottas hon till att starta 
igångsättningen av sin förlossning hemma eller på sjukhus. Samma metod för igångsättning 
används i båda grupper. När kvinnan får värkar eller om vattnet går kommer hon in till 
sjukhuset. Kvinnan som lottas till igångsättning på sjukhuset får stanna på sjukhuset enligt 
nuvarande klinisk rutin. 
 
Vi vill jämföra hur det går för barnen och kvinnorna avseende komplikationer i samband med 
igångsättningen, förlossningen och tiden efteråt. Vidare vill vi jämföra hur många kvinnor som 
föder vaginalt, med kejsarsnitt och med sugklocka/tång. Information om detta hämtas från 
kvalitetsregister för vår förlossningsvård i Sverige. Vi kommer också att fråga kvinnorna, och 
deras partner hur de upplevde igångsättningen av sin förlossning. Detta görs med 
vetenskapligt utvärderade frågeformulär och i form av intervjuer. Även personalen kommer att 
intervjuas om deras upplevelser av att vårda kvinnorna i heminduktionsgruppen. Utöver detta 
kommer vi att undersöka om heminduktion är kostnadseffektivt. 
 
Vad ska studien leda till? 
Om studiens resultat visar att igångsättning av förlossningen vid en okomplicerad graviditet 
hemma är lika säkert som på sjukhus hoppas vi kunna erbjuda dessa kvinnor det inom en 
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snar framtid. Detta kommer i en förlängning att leda till att resurser kan frigöras för andra 
kvinnor på förlossningsavdelningarna. Den ökade kunskapen om kvinnornas, deras partner 
och personalens upplevelser av induktion i hemmet respektive på sjukhuset kan leda till ett 
förbättrat omhändertagande av kvinnorna och deras partner. 
 
 
 


