
 
 

Till dig som har en normal graviditet – vad händer när du når 41+0 veckor?  
Var femte gravid når graviditetsvecka 41+0. De flesta förlossningar startar av sig själv inom de 
närmsta dagarna därefter. Studier har visat att det kan vara en fördel att sätta igång förlossningen i 
vecka 41 eftersom risken för att barnet dör i livmodern är något högre om man avvaktar till efter 
vecka 42+0.  
Förstföderskor, kvinnor 40 år och äldre, kvinnor med obesitas (BMI ≥ 30) och kvinnor som är födda i 
Afrika söder om Sahara löper en något ökad risk att drabbas.  
Man har inte kunnat påvisa några betydande medicinska nackdelar med att sätta igång förlossningen 
i början av vecka 41.  
 

Vilka är alternativen?  
• Om du har en ökad risk erbjuds du igångsättning i början av vecka 41.  

• Om du inte har en ökad risk erbjuds du ett ultraljud för att kontrollera om barnets tillväxt är 
normal och att barnet har tillräckligt med fostervatten. Om ultraljudet är avvikande erbjuds 
du en bedömning på sjukhuset för ställningstagande till igångsättning.  

• Senast vecka 41+5 rekommenderas igångsättning för alla.  
 

Igångsättning av förlossning  
Igångsättning betyder att du får hjälp med att starta din förlossning. Ibland kommer värkarbetet 

igång på bara några timmar, ibland tar det flera dagar. Variationen är stor men generellt tar det 

längre tid för förstföderskor och kortare tid för omföderskor. Precis som vid alla förlossningar kan du 

få hjälp med smärtlindring för att kunna vila och sova. Beroende på belastningen på 

förlossningsavdelningen kan tidpunkten för igångsättning flyttas en till två dagar. 

Det finns olika sätt att sätta igång förlossningen:  

• Du kan få läkemedel, om din livmodertapp är omogen. Läkemedlet får livmodertappen att 
börja mjukna och öppna sig.  

• Du kan få en mjuk plastslang genom slidan in i livmodern. Slangen kallas ballongkateter och 
vidgar livmodertappen.  

• Om livmodertappen är mogen, kan barnmorska eller läkare ta hål på fosterhinnorna så att 
vattnet går. Ofta behövs därefter ett dropp som stimulerar värkarna. 

• Ibland behöver man göra något av detta flera gånger, eller använda flera av metoderna.  
 

Hinnsvepning  
Chansen att komma igång av sig själv, utan igångsättning, kan öka med något som kallas 
hinnsvepning. En vaginalundersökning görs med några dagars mellanrum för att tänja kanterna av 
din livmodertapp i syfte att stimulera livmodertappens mognad. 
  

Har du några frågor?  
Du kan alltid vända dig till din barnmorska om du har frågor. 

 


