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Abstract  

Background: The incidence of caesarean section for breech presentation has reached 

approximately 90 % in Sweden. In many of these cases, by means of specific selection 

criteria, it would be as safe to plan for vaginal breech delivery.  

 

Aim: The objective of this study was to investigate differences in management and to 

compare maternal and fetal outcomes according to delivery mode of breech presentation; 

vaginal vs. caesarian section. The study included breech presentation in full term singleton 

pregnancies at the Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden (UAS). 

 

Method: The study was based on medical record data with a retrospective, descriptive, 

comparative design with quantitative approach. The method for data collection was a manual 

review of patient records using a structured questionnaire. 

 

Results: Of the women with children in breech presentation during the period studied, 11 % 

gave birth vaginally. Mother's wish was the most common cause of caesarean section. The 

group with caesarean section included more first-time mothers, longer length of stay at the 

hospital, increased bleeding and need for pain medication, separation from the child, later 

lactation and earlier introduction of formula. Vaginally delivered mothers had increased 

incidence of straight urine catheterization postpartum and of infants with lower Apgar scores. 

 

Conclusion: This study does not support the suggestion that it would be safer to give birth by 

caesarean section for breech presentation in cases where the woman at full term meets strict 

selection criteria. Instead of applying medical criteria, the decision regarding mode of 

delivery was more often left up to the mother.  
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Sammanfattning 

Bakgrund: Av de barn som i slutet av graviditeten ligger i sätesbjudning föds cirka 90 % med 

kejsarsnitt i Sverige. Trots att det i många av dessa fall med hjälp av noggranna urvalskriterier 

skulle gå bra att föda vaginalt görs detta i allt mindre utsträckning.  

 

Syfte: Syftet för studien var att undersöka skillnader mellan vaginalförlossning och kejsarsnitt 

i handläggning och utfall för mödrar och barn i samband med sätesbjudning och enkelbörd i 

fullgången tid på Akademiska sjukhuset, Uppsala (UAS). 

 

Metod: Studien baserades på journaldata med retrospektiv, deskriptiv, komparativ design med 

kvantitativ ansats. Datainsamlingsmetoden var manuell granskning av patientdatajournaler 

utifrån ett strukturerat formulär. 

 

Resultat: Av kvinnorna med barn i sätesbjudning under studieperioden födde 11 % vaginalt. 

Moderns önskan var den vanligaste orsaken till kejsarsnitt. I kejsarsnittsgruppen var mödrarna 

oftare förstföderskor, hade längre vårdtid, större blödning och det var vanligare med 

smärtbehandling, separation från barnet, senare amningsstart och tillmatning. I den 

vaginalförlösta gruppen var det vanligare med urintappning postpartum och lägre apgarpoäng 

hos barnen. 

 

Slutsats: Föreliggande studie ger inte stöd för att det skulle vara säkrare att föda med 

kejsarsnitt vid sätesbjudning för kvinnor med fullgången graviditet som uppfyller noggranna 

urvalskriterier. I stället för att medicinska kriterier tillämpas läggs beslutet om förlossningssätt 

i stor utsträckning på modern till skillnad från situationen vid huvudbjudning. 
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1. Bakgrund 
Cirka 3 % av alla gravida kvinnor når slutet av graviditeten med ett barn som ligger i 

sätesbjudning. Under en förlossning är den del av barnet som kräver störst utrymme i 

förlossningskanalen generellt sett barnets huvud. I det fall där huvudet ligger nedåt och 

presenterar sig först i bäckenet, hinner det oftast långsamt forma om sig efter kvinnans bäcken 

under det aktiva värkarbetet. I de fall där sätet och kroppen istället kommer först, passerar 

dessa delar som regel genom förlossningskanalen ganska lätt medan det efterföljande huvudet 

i dessa fall inte i samma utsträckning hunnit genomgå någon omformning. Oro för 

komplikationer vid vaginal sätesförlossning har gjort att kejsarsnitt vid sätesbjudning blivit 

allt vanligare, särskilt då barnet är litet för tiden, för tidigt fött, stort för tiden, överburet eller 

vid trångt bäcken hos modern (Warke HS, Saraogi RM & Sanjanwalla SM., 1999). 

Handläggning av vaginala sätesförlossningar har idag blivit alltmer ovanlig på landets 

kliniker och kräver både erfarna barnmorskor och läkare. I takt med att andelen kejsarsnitt 

ökar successivt bland kvinnor med sätesbjudning och att färre föder vaginalt minskar 

möjligheten för förlossningspersonalen att få erfarenhet av vaginal sätesförlossning (Gottvall 

K, Lundqvist E & Källén K., 2013). 

 

Barnet kan vid sätesbjudning ligga med benen böjda i höfter och knän framför kroppen (fot-

säte) eller med benen uppåtsträckta längs kroppen (rent säte) eller med en eller båda fötterna 

först (fotbjudning) (Hagberg H, Marsel K & Westergren M., 2008). Oftast finns ingen särskild 

orsak till att fostret ligger i sätesbjudning vid fullgången graviditet (från graviditetsvecka 37) 

men sätesbjudning samvarierar med en rad andra faktorer som i sig utgör vissa risker. Dessa 

kan som exempel vara förtidsbörd, flerbörd, fostermissbildningar, uterusmissbildningar, 

polyhydramnios, oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning eller att modern är 

förstföderska (Mourali M, Kawali A, Fitouhi L, Hadroug L, Gharsa A, Hmila F, Binous N, 

Ben Zineb N & El Fekih C., 2013). Ökad frekvens sätesbjudningar har även till viss del setts 

där modern haft en stor viktökning under graviditeten, ett högt BMI innan graviditeten samt 

hos rökare. Vid förlossning med barn i sätesbjudning identifierades oftare en större placenta, 

dislokaliserad placenta och kortare navelsträng (Talas BB, Altinkaya SO, Talas H, Danisman 

N & Gungor T., 2008). Sätesbjudning diagnostiseras oftast under senare delen av graviditeten 

genom yttre palpation av barnmorskan inom mödravården och verifieras sedan med en 

ultraljudsundersökning (PM, Sätesförlossning UAS). 
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I Sverige görs oftast vändningsförsök av barn i sätesbjudning en tid före förlossningen, runt 

graviditetsvecka 35, för att minska risken för förlossningskomplikationer och risken för 

kejsarsnitt. Detta utförs som regel av läkare på förlossningsavdelningen med god uppsikt över 

fostrets hjärtljud för att säkerställa barnets hälsa i samband med den yttre vändningen och för 

att vid komplikationer snabbt kunna utföra ett kejsarsnitt. Vändningsförsök görs på grund av 

att det anses vara säkrare och mer naturligt att föda ett barn vaginalt om det ligger i 

huvudbjudning än i säte vid förlossningens start (Hagberg H, Marsel K & Westergren M., 

2008). För dem som genomgår vändningsförsök niodubblas chanserna att barnet ligger i 

huvudbjudning när förlossningen startar jämfört med dem som inte genomgår en vändning 

(Rijnders M, Offerhaus P, Dommelen P, Wiegers T & Buitendijk S., 2010). 

 

Före 1970 förväntades de flesta kvinnor med ett barn i sätesbjudning föda vaginalt. Under de 

senaste 30 åren har kejsarsnitten successivt ökat framförallt på grund av oro för en potentiellt 

svår vaginalförlossning (Lawrence M, Leeman, MD, MPH Lauren A. Plante, 2006). Den 

forskning som tidigare talat för kejsarsnitt vid sätesförlossning har haft stor genomslagskraft 

(Hannah ME, Hannah WJ, Hewson SA, Hodnett ED, Saigal S & Willan AR, 2000).  Andelen 

kejsarsnitt i Sverige vid sätesbjudning år 1990 var 62 %, 2001 hade den stigit till 86 % och 

idag är den cirka 90 %. Andelen kejsarsnitt ökade initialt mer markant på de sjukhus som 

hade färre antal förlossningar, troligtvis på grund av att vaginala sätesförlossningar där var 

mer sällsynta och att färre kände sig trygga med handläggandet av sätesförlossning 

(Alexandersson O, Bixo M & Högberg U, 2005).  En av de studier som delvis legat till grund 

för det ökade antalet kejsarsnitt vid sätesbjudning det sista decenniet internationellt är ”Term 

breech trial” av Hannah et al., som publicerades år 2000. Författarnas slutsats var att 

kejsarsnitt skulle utföras systematiskt vid alla sätesbjudningar på grund av riskerna för 

neonatal morbiditet och mortalitet som identifierats i studien (Hannah ME et al., 2000). 

Studien har varit omdiskuterad inom obstetriken under lång tid och ifrågasatts av flera. 

Studien genomfördes på 121 kliniker i 26 länder och trots att inklusionskriterier för 

vaginalförlossning fanns (levande singelgraviditet, icke deflekterat fosterhuvud, vikt <4000 

gram) så efterföljdes de inte. Dr. Glezerman är läkare på en av klinikerna som deltog i studien 

och har senare gjort en noggrannare analys av resultaten för studien. Det visade sig att 

tvillinggraviditeter, fall av intrauterin fosterdöd, stora barn >4000 gram, mycket små barn, 

samt barn med deflekterat fosterhuvud inkluderats i gruppen som födde vaginalt. Även fall 

där barnen avlidit på grund av annan orsak än förlossningssätt har tagits med i den 

vaginalförlösta gruppen. I studien förekom alltså flera faktorer som orsakade skeva och falska 

resultat vilket gjorde att utfallet för vaginal sätesförlossning blev sämre än det var. Glezerman 

har i en publicerad skrivelse redogjort för studiens alla brister och begärt att 



   3 
 

rekommendationen kejsarsnitt som förstahandsval vid sätesbjudning skall tas tillbaka och att 

kejsarsnitt enbart bör utföras på strikt medicinsk indikation som tidigare (Glezerman M, 

2006). Franska obstetriker har också ifrågasatt denna studie av Hannah et al. då de uppger att 

de arbetar på ett helt annat sätt på sina kliniker än de som beskrivits. De sammanfattar att det i 

mycket större utsträckning på ett säkert sätt skulle gå att föda barn i sätesbjudning vaginalt 

om de rekommenderade medicinska kriterierna för detta efterföljdes. Även i de fall där 

förlossningen skulle behöva induceras på grund av mödra- eller barnindikation har inga ökade 

risker identifierats. Här föreslår forskare att större studier görs inom en snar framtid så att 

onödiga kejsarsnitt som utförs på kvinnor med barn i sätesbjudning helt eller delvis kan 

undvikas (Marzuk P, Arnaud E, Oury JF & Sibony O, 2011). 

 

Forskare har tittat på olika faktorer i sina studier gällande risker och fördelar med både 

vaginalförlossning och kejsarsnitt med barn i säte och resultaten varierar. Vissa studier har 

visat att ett planerat kejsarsnitt vid sätesbjudning är säkrare för både mor och barn vad gäller 

risken för mödra- och barndödlighet (Villar J, Carroli G, Zavaleta N, Donner A, Wojdyla D, 

Faundes A, Velazco A, Bataglia V, Langer A, Narváez A, Valladares E, Shah A, Campodónico 

L, Romero M, Reynoso S, de Pádua KS, Giordano D, Kublickas M & Acosta A., 2007.) och 

även mer kostnadseffektivt för samhället. Jämförelser i totalkostnad av förlossningsvården har 

gjorts i Kanada där det ansågs signifikant billigare med kejsarsnitt vid barn i sätesbjudning än 

vaginalförlossning, framför allt på grund av kortare inneliggande vårdtid från inskrivning på 

sjukhuset för kejsarsnittsgruppen. Författarna hävdar att det skulle vara en win-win situation 

med kejsarsnitt vid alla sätesbjudningar då de anser detta alternativ som både säkrare och 

billigare (Palencia R., Gafni A, Hannah E, Ross S, Rwillan A, Hewson S, McKay D, Hannah 

W, Whyte H, Amankwah K, Cheng M, Guselle P, Helewa M, Hodnett E, Huttun E, Kung R, 

& Saigal S., 2006). Meningarna om detta går dock isär och det finns även risker med att låta 

förlossningskonsten att assistera kvinnor som föder barn i säte att gå förlorad. 

 

WHO hade tidigare en generell rekommendation gällande kejsarsnittsfrekvensen som då 

rekommenderades ligga runt 10–15 %. Sveriges kejsarsnittsfrekvens på cirka 17 % har sedan 

flera år legat klart över WHO:s rekommendation men anses fortfarande internationellt sett 

relativt låg. Som redan konstaterats föds idag cirka 90 % av de barn som ligger i 

sätesbjudning med planerat kejsarsnitt i Sverige. Trots att det i många fall enligt tidigare 

forskning med hjälp av noggranna urvalskriterier skulle gå bra att föda barn i sätesbjudning 

görs detta i allt mindre utsträckning (Kotaska A., Menticoglou S, Gagnon R, Farine D, Basso 

M, Bos H, Delisle MF, Grabowska K, Hudon L, Mundle W, Murphy-Kaulbeck L, Ouellet 

A, Pressey T & Roggensack A. 2009). 
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Vissa mödrar bör dock alltid rekommenderas kejsarsnitt om riskfaktorer vid sätesbjudning 

föreligger, till exempel om ultraljudsundersökning ej kan utföras, vid känd 

högriskförlossning, prematuritet, deflekterat fosterhuvud, stort barn (>4000 g), för litet 

bäckenmått (kvinnans sagitalingång mindre än 11,5 cm och summa utgångsmått mindre än 

32,5 cm enligt pm, Akademiska sjukhuset, Uppsala) (Jonsson M., 2010). De mödrar som har 

ett tillräckligt stort bäcken och ett uppskattningsvis lagom stort barn som ligger i 

sätesbjudning kan dock erbjudas att föda vaginalt (Katoska A., et al 2009). Trots att det kan 

finnas risker med att föda ett barn i sätesbjudning vaginalt måste dessa risker sättas i relation 

till de risker som alltid förekommer när en kvinna genomgår kejsarsnitt. För kvinnor med 

barn i sätesbjudning har planerade kejsarsnitt till viss del visat sig ha skyddande effekter på 

barnets hälsa och minskad risk för fosterdöd. Vad gäller barn med huvudbjudning har däremot 

ökade risker och motsatta effekter identifierats vid kejsarsnitt (Villar J., et al 2007). Ökade 

risker finns generellt för mödrar vid planerade kejsarsnitt jämfört med planerad 

vaginalförlossning. Det är av stor vikt att ta ställning till varje individs behov av vård och 

förlossningssätt. Riskerna bör således ställas i relation till risken med att inte göra ett 

kejsarsnitt i varje enskilt fall (Liu S, Liston RM, Joseph KS, Heaman M, Sauve R & Kramer 

MS, et al 2007). 

 

Gällande mödrakomplikationer har Hannah et al. (2002) funnit att kejsarsnitt vid säte till viss 

del minskar risken för inkontinens efter förlossningen i relation till vaginalförlossning. De 

fann dock inte några skillnader gällande studerade risker postpartum såsom amningsproblem, 

samliv, smärta, urin- och avföringsinkontinens och förlossningsdepression hos de båda 

grupperna av kvinnor tre månader efter kejsarsnittet i jämförelse med vaginalförlossning. 

Däremot påpekar författaren att det kan finnas andra risker med kejsarsnitt som de ej tittat på i 

deras studie (Hannah M., Hannah WJ, Hodnett ED, Chalmers B, Kung R, Willan A, 

Amankwah K, Cheng M, Helewa M, Hewson S, Saigal S, Whyte H & Gafni A., 2002). 

Kejsarsnitt ökar risken för allvarligare komplikationer. Mödradödligheten i Nederländerna är 

sju gånger så hög för de kvinnor som tidigare genomgått ett kejsarsnitt i relation till dem som 

föder vaginalt. Riskerna blir även större på sikt för de som gjort kejsarsnitt med avseende på 

uterusrupturer, sammanväxningar, ärrbildningar och risken för ytterligare kejsarsnitt vid 

kommande graviditet och förlossning (Stasieluk A, Langowics I, Kosińska-Kaczyńska K, 

Pietrzak B & Wielgoś M., 2012). 

 

Många faktorer har betydelse för vilka som uppfyller inklusionskriterierna för att föda 

vaginalt vid sätesbjudning. De resurser sjukhuset har för övervakning av mor och barn samt 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Liston%20RM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Joseph%20KS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Heaman%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sauve%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kramer%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kramer%20MS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hannah%20WJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hodnett%20ED%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cheng%20M%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hewson%20S%22%5BAuthor%5D
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Whyte%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gafni%20A%22%5BAuthor%5D
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möjlighet att avsluta förlossningen snabbt vid tecken på stress eller asfyxi hos barnet spelar 

också roll för planeringen av en vaginal förlossning. Det har visat sig att riskerna är större vid 

vaginalförlossning med barn i sätesbjudning om barnet inte övervakas noggrant med CTG-

registrering och om möjlighet till kejsarsnitt saknas eller inte kan genomföras inom tio 

minuter om behovet skulle uppstå (Halmesmäki A., 2001). 

 

Signifikanta skillnader gällande risker för barn som fötts vaginalt i sätesbjudning har påvisats 

mellan först- och omföderskor. Hos de kvinnor som aldrig fött barn tidigare och som födde 

första barnet i sätesbjudning sågs i större utsträckning lägre apgarpoäng efter 5 minuter samt 

lägre PH-värden än för kontrollgruppen där barnen i sätesbjudning föddes med kejsarsnitt 

(Apgar; poängsättning mellan 0–2 poäng vid 1, 5 och 10 minuter efter födseln avseende 

hudfärg, puls, retbarhet, tonus och andning). I kejsarsnittsgruppen hade inget av barnen ett 

femminuters apgar <7 poäng, av de som födde vaginalt hade 5 % <7 vid 

femminutersbedömningen av apgar. Gällande pH hade 11 % i kejsarsnittsgruppen <7,2 i pH 

medan andelen i gruppen som födde vaginalt var 39 %. Inga signifikanta skillnader sågs dock 

mellan den vaginalförlösta gruppen där kvinnorna tidigare fött barn vaginalt och 

kejsarsnittsgruppen gällande dessa parametrar när barnen låg i sätesbjudning. Utifrån dessa 

studieresultat skulle det alltså för omföderskor med ett barn i sätesbjudning vara lika säkert 

för barnen att födas vaginalt som med kejsarsnitt (Obwegeser R, Ulm M, Simon M, 

Ploeckinger B & Gruber W 1996). 

 

Hur förlossningsläkare informerar om och föreslår förlossningssätt vid olika typer av 

förlossningar skiljer sig både internationellt och nationellt och har sannolikt stor inverkan på 

hur de berörda mödrarna väljer att föda där sätesbjudning föreligger i slutet av graviditeten. 

Då förlossningsansvariga specialistläkare i USA intervjuades angående detta svarade 70,5 % 

att de skulle rekommendera dessa kvinnor att föda med hjälp av kejsarsnitt trots att 64 % av 

dem uppgav att de egentligen inte upplevde att de hade tillräckligt med evidens för att föreslå 

detta. Vid information till föräldrar och hänvisning till tidigare forskning på området bör 

hänsyn tas till för vilka graviditetsveckor studien gäller samt till övriga omständigheter. 

Hänsyn bör tas till att riskerna med vaginal sätesförlossning är större för till exempel sjuka, 

missbildade eller prematura barn men signifikant mindre för mödrar och barn där inga 

kontraindikationer för vaginal förlossning finns (Deutsch A, Duncan K, Rajaram L, Salihu H, 

Spellacy W.N & Belogolovkin V, 2010). 

 

Där fakta gällande val av förlossningssätt och risker vid sätesbjudning presenterades för 

blivande föräldrar föredrog kvinnorna med barn i säte att föda med kejsarsnitt i större 
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utsträckning än dem vars barn låg i huvudbjudning. För kvinnorna var utfallet för barnen efter 

två år den största och mest avgörande faktorn för beslutsfattandet medan fäderna i större 

utsträckning tog beslut utifrån utfallet för mödrarna i samband med förlossningen (Kok M, 

Gravendeel L, Opmeer B.C, Van Der Post J.A.M & Mol B.W.J 2008).  

 

De studier som hittills gjorts på området har haft olika fokus och inklusionskriterier. Där 

endast friska, fullgångna graviditeter inkluderats, där mödrarna och barnen haft de bästa 

förutsättningarna för att kunna föda/födas i säte och där övervakningen av fostret under hela 

förlossningen varit säker och god har inga större skillnader kunnat ses på allvarliga postnatala 

komplikationer i någon av grupperna. Här poängteras dock vikten av försiktighet och att följa 

vissa strikta kriterier för att erbjuda och föreslå vaginalförlossning för dessa mödrar. I de fall 

det är möjligt borde det enligt forskarna vara ett lika fullgott alternativ som ett kejsarsnitt när 

övervakningsmöjligheterna finns (Thwaini-Inizi S.A. Khayata G, Ezimokhai M & Al-Safi W., 

2005).  

 

Med mer kunskap om risker vid vaginal sätesförlossning respektive förlossning med 

kejsarsnitt vid sätesbjudning kan förlossningsansvariga på ett mer evidensbaserat sätt ta 

ställning till, informera om och rekommendera förlossningssätt. Detta skulle ge de blivande 

föräldrarna bättre förutsättningar att kunna göra ett informerat val. 

 

2. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka eventuella skillnader mellan vaginalförlossning och 

kejsarsnitt i handläggning före förlossning och utfall för mödrar och barn de närmaste 6 

veckorna efter förlossningen i samband med sätesbjudning och enkelbörd i fullgången tid 

(från graviditetsvecka 37+0) på UAS. 
 

 2.1 Frågeställningar 
1) Hur många mödrar föder vaginalt respektive med kejsarsnitt vid sätesbjudning i fullgången 

tid på UAS? 

 

2) Vilken handläggning erbjuds kvinnorna och hur ser urvalet ut gällande vaginal- och 

kejsarsnittsförlossning för mödrar med fullgångna barn i sätesbjudning på UAS? 

 

3) Hur ser utfallet för modern ut beträffande komplikationer, behandling och vårdtid, smärta, 

blödning, amning, infektioner, antibiotikabehandling, mastit samt övriga vårdåtgärder efter 

respektive typ av förlossning? 
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4) Hur ser utfallet ut för barnet beträffande neonatalvård, komplikationer, Apgarpoäng, 

navelsträngsprover med pH och Base Excess analys samt övriga vårdåtgärder efter respektive 

typ av förlossning? 

 

5) Hur stor andel av kejsarsnitten vid sätesbjudning i fullgången tid skulle ha kunnat bli 

vaginala förlossningar om de medicinska kriterierna för vaginalförlossning tillämpades? 

 

3. Metod 
3.1 Design 
Studien är baserad på journaldata med retrospektiv, deskriptiv, komparativ design med 

kvantitativ ansats. 

 

3.2 Urval 
Urvalet var alla mödrar med ett barn i sätesbjudning som uppfyllde inklusionskriterierna för 

att delta i studien mellan 2006-01-01 och 2008-05-04 på UAS. Efter denna period 

analyserades av tidsskäl endast vaginala fullgångna sätesförlossningar fram till 2009-12-30. 

De senare valdes för att få ett större underlag av kvinnor som fött vaginalt i jämförelserna 

mellan förlossningssätten. Journalerna har granskats manuellt. Förlossningsavdelningen på 

UAS har fört statistik över alla sätesförlossningar.  

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Manuell granskning av patientdatajournaler utfördes utifrån ett strukturerat formulär skapat av 

författaren avseende faktorer såsom graviditetslängd, handläggning inför val av 

förlossningssätt, postpartum smärta och blödning, separation från barnet, apgarpoäng, samt ett 

antal övriga variabler och komplikationer, se bilaga 1 och 2. 

 

3.4 Tillvägagångssätt för datainsamling 
Ansökan om tillstånd för examensarbetet inhämtades från verksamhetschefen på 

förlossningen efter att projektplanen godkänts och innan datainsamling påbörjades. De 

journaler som varit aktuella för studien under vald period har tagits fram med hjälp av 

ansvarig och behörig personal på förlossningen. Mödrarnas och barnens datajournaler 

studerades utifrån två olika formulär som utformats specifikt för studien med relevanta 

variabler i syfte att besvara frågeställningarna (se bilaga 1 och 2). Ett klassificeringssystem 

användes för att lättare kunna kategorisera indikationen för och utfallet av förlossningssätt, se 
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bilaga 3. Vid datainsamlingen från patientdatajournalerna sammanställdes aktuella variabler i 

ett första skede på papperskopior av formulären. Dessa data matades sedan in och bearbetades 

i dataprogrammet SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences). Inför inmatningen i 

dataprogrammet försågs varje analyserat journalgranskningsformulär med ett löpnummer. 

Journalnummer och personnummer matades således inte in i dataprogrammet av sekretesskäl. 

 

3.5 Dataanalys 
Data från journalgranskningen analyserades statistiskt i programmet SPSS. Beskrivning av 

urvalsprocessen till vaginalförlossning respektive kejsarsnitt redovisas i ett flödesschema. 

Utfallet för respektive grupp redovisas i tabeller med hjälp av deskriptiv statistik. Jämförelser 

av normalfördelade kontinuerliga variabler analyserades med oberoende t-test och 

ickenormalfördelade variabler med Mann Whitney U-test. Kategorivariabler jämfördes med 

Chi-två eller Fischers exact test. Signifikansgränsen sattes vid p< 0,05. 

 

3.6 Etiska överväganden 
I enlighet med de etiska grundprinciperna för humanforskning har alla uppgifter behandlats 

med största sekretess. Då arbetet är en retrospektiv journalgranskningsstudie kom ingen av 

deltagarna att tillfrågas om deltagande. Inga fysiska ingrepp har gjorts, ingen deltagare har 

skadats eller påverkas psykiskt, fysiskt eller integritetsmässigt av sitt deltagande. Studien har 

bedömts som etiskt försvarbar i sitt genomförande då förhoppningen varit att 

kunskapsvinsterna efter genomförd studie varit större än eventuella risker för deltagarna 

(Stridsberg L., Etikprövningsnämnden). Journalerna och mallarna för journalgranskningen har 

behandlats konfidentiellt och detta har inneburit att identiteten på patienterna aldrig röjts eller 

missbrukats. Endast författaren som journalgranskat och handledaren har haft tillgång till det 

material som ligger till grund för studien. Studien kan via sitt genomförande göra det möjligt 

att påvisa vissa faktorer som kan förbättra och kvalitetssäkra vården vad gäller handhavandet 

vid sätesförlossningar. Fördelen för de som ingått i studien är att de inte aktivt behövt delta i 

insamlingen av data, dock kan en nackdel vara att det kan kännas obehagligt att någon 

utomstående tagit del av och granskat ens förlossningsjournal. 

 
4. Resultat  
4.1 Andel sätesförlossningar UAS 
Under perioden 2006-01-01 till och med 2008-05-04 var andelen kejsarsnitt 88,9 % (208) och 

andelen vaginalförlossningar 11,1 % (27) bland mödrarna med ett barn i sätesbjudning. Fram 

till 2009-12-30 tillkom ytterligare 14 vaginalförlossningar med barnet i sätesbjudning. I 
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jämförelserna av utfall ingick således totalt 249 fall, 41 (16,5 %) vaginalförlösta och 208 

(83,5 %) kejsarsnitt. Andelen odiagnostiserade sätesbjudningar vid förlossningsstart var 19,4 

% (48) och i 0,8 % av fallen saknades information om diagnos sätesbjudning förelåg eller inte 

vid förlossningsstart. 

 

4.2 Urvalsprocess till förlossningssätt 
Handläggning när urval görs till vaginal- och kejsarsnittsförlossning för mödrar med 

fullgångna barn i säte på UAS har med olika faktorer att göra och följer en speciell gång 

enligt sjukhusets riktlinjer. I flödesschemat (figur 1) redovisas under vilka omständigheter 

kvinnorna genomgått respektive förlossningssätt. Numreringen i figur 1 och 2 är kopplad till 

klassificering av förlopp enligt bilaga 3. Siffror i parantes avser antal mödrar i respektive 

grupp. 

 

Där sätesbjudning diagnostiserades före värkstart och vattenavgång erbjöds och 

rekommenderades alltid ett vändningsförsök bland de mödrar som ej behövde göra ett 

kejsarsnitt av andra skäl än sätesbjudningen (box 1). Efter lyckad vändning erbjöds de mödrar 

där barnet låg kvar i huvudbjudning vaginalförlossning som vanligt. Vissa vändningar 

misslyckades dock och en del barn vände tillbaka till sätesbjudning efter vändning. Mödrarna 

med ett barn i fortsatt sätesbjudning efter vändning som av olika skäl inte ville eller kunde 

föda vaginalt på grund av kontraindikationer fick göra kejsarsnitt (box 2). Mödrar med barn i 

sätesbjudning som ville föda vaginalt fick röntgas för att se om tillfredsställande bäckenmått 

förelåg för vaginalförlossning. Vid otillfredsställande bäckenmått planerades kejsarsnitt (box 

3). Övriga planerades för vaginalförlossning. Av de som gick vidare födde cirka hälften 

vaginalt (box 5) och hälften genomgick kejsarsnitt relaterat till utebliven progress eller annan 

förlossningskomplikation (box 4). Hos 8 kvinnor (box 6) diagnostiserades sätesbjudningen 

före förlossningsstart men enligt PM för sent för vändningsförsök (Jonsson M., 2009). 
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Figur 1. Urvalsprocess till förlossning bland mödrar med diagnostiserad sätesbjudning (n) 
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Där sätesbjudningen diagnostiserades först efter förlossningsstart (n=45) fick totalt 15 mödrar 

förlösas med kejsarsnitt då de inte ville föda vaginalt eller då  kontraindikationer för 

vaginalförlossning fanns (box 2 och 6). 26 stycken i denna grupp planerades för 

vaginalförlossning. Av dessa gick 9 till kejsarsnitt på grund av komplikation under förlossning 

(box 4), kvarvarande mödrar förlöstes sedan slutligen vaginalt (box 5, n =17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Utfall vid odiagnostiserade sätesbjudningar vid förlossningsstart (n) 
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4.3 Utfall mödrar 
Undersökta utfall hos modern visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Utfall för mödrar vid kejsarsnitt respektive vaginal sätesförlossning   

Data presenteras i % (antal), respektive medeltal (spridning). Signifikantgräns p<0,05 

Diagnos/omvårdnads-
åtgärd/utfall 

Kejsarsnitt 
n = 208 

Vaginalförlossning 
n = 41 

p-värde 

Tidigare förlossningar 
   0 
 ≥1 

 
66,3% (138) 
33,7% (70) 

 
45% (18) 
55% (22) 

0,013** 

Vårdtid i dygn 3,9 (1-22) 1,5 (0,3-7) 0,000*** 
Separation mor-barn 99% (205) 12,2% (5) 0,000** 
Smärta postpartum 98,5% (196) 29,3% (12) 0,000** 
Feber 7,2%(8) 19,5% (15) 0,033* 
Antibiotikabehandling 8,7% (18) 4,9% (2) 0,543** 
UVI 1,4% (3) 0% (0) 1,000** 
Sårinfektion 4,8% (10) 0% (0) 0,376** 
Mastit 1,9% (4) 0% (0) 1,000** 
Urintappning 0% (0) 17,1% 0,000** 
KAD 100% (207) 9,8% (4) 0,000** 
Stor blödning >1000ml 10,1% (21) 2,9% (1) 0,216** 
Blödning ml 563 (100-2500) 333 (100-1000) 0,000*** 
Amning inom 2 timmar 27,8% (49) 45,7%(16) 0,045* 
Amningsnapp 20,7% (42) 14,6% (6) 0,518* 
*Chi-två test **Fischers exact test ***Oberoende t-test 

Internt bortfall i individuella variabler förekom i 0–12 % bland mödrarna 

 

Fler mödrar som förlöstes med kejsarsnitt hade smärtproblem, KAD (kvarliggande 

urinvägskateter), längre vårdtid, blödde i genomsnitt mer, separerades i större utsträckning 

från sitt barn, återinlades på sjukhus och var oftare förstföderskor. Första amningstillfället 

inföll även signifikant senare i gruppen med kejsarsnitt.   

 

Fler mödrar som födde vaginalt fick urinblåsan tappad under förlossningen och hade lätt 

förhöjd kroppstemperatur postpartum. Däremot skiljde sig grupperna inte åt beträffande 

diagnos stor blödning eller bruk av amningsnapp. Förekomsten av urinvägsinfektion (UVI), 

mastit och sårinfektion sågs enbart hos de mödrar som genomgått kejsarsnitt. Trots detta 

skiljde sig grupperna inte åt beträffande antibiotikabehandling (p<0,543). 
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Av de som fått läkemedel mot smärta bland de vaginalförlösta hade endast paracetamol, 

ibuprofen och diklofenak givits medan de som genomgått kejsarsnitt i större utsträckning fått 

kombinationsbehandling med tillägg av starkare preparat som dexofen, ketogan och morfin. 

 

Gällande separation mor-barn var skillnaden stor mellan grupperna där det i så gott som alla 

fall (99 %) förekom en separation mellan mor och barn i kejsarsnittsgruppen jämfört med 

cirka 12 % i gruppen av kvinnor som födde vaginalt. 

 

Vårdtiden var signifikant längre, cirka 4 dygn, för de mödrar som genomgått kejsarsnitt 

jämfört med de som fött vaginalt där den genomsnittliga vårdtiden var cirka 1,5 dygn. Av de 

mödrar som återinlades på sjukhus efter utskrivning var samtliga förlösta med kejsarsnitt. 

 

Av de mödrar som genomgått kejsarsnitt hade samtliga (207) fått en urinvägskateter under 

vårdtiden (100 %) medan motsvarande siffra hos de vaginalförlösta var 9,8 %. Urintappning 

under förlossning och efterföljande vårdtid förekom bara bland de vaginalförlösta, ingen i 

kejsarsnittsgruppen hade behövt denna intervention då samtliga haft en KAD. 

 

 

4.4 Utfall barn 
Undersökta utfall hos barnen visas i tabell 2. 

 

Barnen som förlöstes med kejsarsnitt separerades från modern och tillmatades i större 

utsträckning än barnen som föddes vaginalt. Graviditetslängden var längre i gruppen 

vaginalförlösta. Apgarpoängen var lägre efter 1, 5 och 10 minuter bland de som föddes 

vaginalt jämfört med de som föddes via kejsarsnitt. Däremot skiljde sig grupperna inte åt 

beträffande födelsevikt, navelsträngsprover (pH och Base Excess), antal blodsockerkontroller, 

feber, hypotermi, behandlad ikterus, återupplivningsåtgärder, andningsvård som 

syrgasbehandling och CPAP-behandling (Continuous Positive Airway Pressure). Ingen 

skillnad avseende neonatalvård eller viktnedgång >10 % kunde heller ses. Infektioner hos 

barnen postpartum var ovanliga och förekom endast i 9 fall i den kejsarsnittsförlösta gruppen. 

Inget fall av infektion sågs bland de barn som föddes vaginalt. 
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Tabell 2. Utfall för barn vid kejsarsnitt respektive vaginal sätesförlossning   

Data presenteras i % (antal), respektive medeltal/median (spridning). Signifikantgräns p<0,05 

Diagnos/omvårdnadsåtgärd Barn förlösta med 
kejsarsnitt n = 208 

Barn förlösta vaginalt 
n = 41 

p-värde 

Graviditetslängd i dagar 271 276 0,001*** 
Graviditetslängd spridning 256-295 260-293  
Medelvärde födelsevikt i gram 3383g 3276g 0,605*** 
Födelsevikt i gram spridning 1946-4550 g 2230-4200 g Kan ej utläsas 
Apgar 1 minut median (min, max)  9 (1-10) 9 (1-9) 0,000**** 
Apgar 5 minuter median (min, max) 10 (4-10) 10 (4-10) 0,000**** 
Apgar 10 minuter median (min, max) 10 (5-10) 10 (7-10) 0,005**** 
pH <7,0 1,3% (2) 0% (0) 1,0** 
BE <-10 1,4% (3) 0% (0) 1,0** 
Feber 8,2% (20) 9,8% (4) 0,758** 
hypotermi 8,7% (17) 14,6% (6) 0.249** 
Behandlad ikterus 4,5% (9) 4,9% (2) 1,000** 
Syrgasbehandling 5,9% (12) 2,4% (1) 0,702** 
CPAP 4,0% (8) 2,4% (1) 1,000** 
Neonatalvård 4,55 (9) 2,4% (1) 1,000** 
Neonatalvård 
Antal dygn 

4,55% (9) 
1,26 (0-92) 

2,4% (1) 
0,22 (0-7) 

1,000** 
0,155**** 

Infektion 4,5% (9) 0% (0) 0,365** 
Separation mor-barn 99% (205) 12,2% (5) 0,000** 
Tillmatning 36% (72) 19% (8) 0,041* 
Blodsockerkontroller 16,5% (33) 12,2% (5) 0,64* 
Viktnedgång >10% 16,3% (32) 4,9% (2) 0,083** 
*Chi-två test **Fischers exact test ***Oberoende t-test ****Mann Whitney U-test 

Internt bortfall i individuella variabler förekom i 0–25 % bland barnen 

 

4.5 Beräkning av effekt av medicinska kriterier för val av förlossningssätt 
Efter misslyckat vändningsförsök valde 79 kvinnor kejsarsnitt utan att medicinska skäl angavs 

(figur 1, box 2). Om de medicinska kriterierna för vaginal sätesförlossning hade tillämpats 

hade dessa fått göra bäckenmätning. Cirka en tredjedel av dem som röntgades i föreliggande 

studie hade inte tillräckliga bäckenmått för sätesförlossning. Om andelen antas varit 

densamma i denna grupp skulle 25 ha fallit bort och cirka 54 kunnat gå till planerad vaginal 

förlossning och hälften av dessa fött vaginalt, det vill säga 27 kvinnor under 28 månader. 

Andelen kejsarsnitt vid sätesbjudning i fullgången tid som skulle kunna bli vaginala 

förlossningar om de medicinska kriterierna för vaginalförlossning tillämpades skulle med 
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denna beräkning vara cirka 12 per år. På UAS sker totalt cirka 4000 förlossningar per år. 

Frekvensen kejsarsnitt skulle under givna förutsättningar kunna sänkas med 0,3 %. 

 

5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Att insamla data via en retrospektiv journalgranskning var ett relativt enkelt sätt att hitta de 

parametrar som valdes för studien. Det innebar också minimalt obehag för deltagarna då de ej 

aktivt behövde delta. Alla som uppfyllde kriterierna inkluderades även om någon enstaka 

uppgift saknades i journalerna. Det största interna bortfallet gällde navelsträngsproverna för 

barnen då blodprov ej alltid kunnat insamlas eller analyserats på grund av apparatfel eller 

sammanfallen artär eller ven. Sannolikt fördelar sig det interna bortfallet slumpmässigt i de 

båda grupperna och bör således ej ha påverkat resultatet. Då prematuritet utgör en risk vid 

sätesförlossning exkluderades dessa. I studien inkluderades enbart fullgångna 

singelgraviditeter. Journaldata är beroende av fullständig och korrekt information och 

dokumentation men den var för studien ibland tidskrävande och svårt att hitta. I beslutet kring 

förlossningssätt vägs ofta en rad faktorer in och det är inte säkert att hela underlaget framgått 

av journalen. Detta kan ha påverkat hur mödrarna klassificerats i försöket att beskriva 

processen angående beslut om förlossningssätt. Det kan även vara så att vissa komplikationer 

inte har förts in i kvinnornas journaler eller att kvinnan inte sökt vård för dem. 

 

Gruppen som födde vaginalt var som tidigare känt liten trots att alla som uppfyllde 

inklusionskriterierna under treårsperioden över vilken det förts statistik togs med i studien. 

Detta kan ha påverkat den statistiska styrkan och möjligheten att påvisa skillnader framför allt 

vad gäller mindre vanliga utfall, så kallade typ 2 fel. Till exempel kunde ingen skillnad visas 

beträffande UVI, sårinfektion eller mastit trots att samtliga insjuknade hade genomgått 

kejsarsnitt. Gällande intern validitet kan andra faktorer än just förlossningssättet ha med 

resultatet att göra. Är det till exempel så att vissa mödrar behöver kejsarsnitt just på grund att 

de själva eller barnen faktiskt är sjukare och att utfallet ser sämre ut beträffande vissa 

variabler relaterat till detta snarare än till själva förlossningssättet? Skulle det vara intressant 

att jämföra vaginala sätesförlossningar med vanliga vaginalförlossningar där barnen ligger i 

huvudbjudning? Eller skulle samma problematik då finnas fast åt omvänt håll relaterat till att 

sätesbjudning korrelerar med vissa andra komplikationer? 
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Feber identifierades i större utsträckning postpartum i gruppen med mödrar som fött vaginalt. 

Gränsen hade av författaren satts vid 37,5 grader Celsius. Temperaturen på modern tas oftast 

inom 2 timmar efter förlossningen. Det är vanligt att mödrar som genomgått en förlossning 

med den kraftansträngning den innebär får en lätt förhöjd kroppstemperatur. Gränsen för feber 

borde ha satts högre, vid 37,8 grader, för att få en mer adekvat bild av just denna parameter. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
Av kvinnor med barn i sätesbjudning i fullgången tid på UAS under studieperioden födde 11 

% vaginalt. Moderns önskan var den enskilt vanligaste orsaken till kejsarsnitt. I 

kejsarsnittsgruppen var mödrarna oftare förstföderskor, hade längre vårdtid, större blödning 

och det var vanligare med smärtbehandling, separation från barnet, senare amningsstart och 

tillmatning. I den vaginalförlösta gruppen var det vanligare med urintappning och lägre 

apgarpoäng hos barnen. 

 

Antalet kejsarsnittsförlösta var 88,9 % och antalet vaginalförlossningar var 11,1 % vid UAS 

under den första studerade perioden. Detta stämmer väl överens med den nationella statistiken 

för sätesförlossningar i Sverige som ligger runt 90,5 % för kejsarsnitt och 9,5 % för 

vaginalförlossning år 2011. UAS har nationellt lägre andel kejsarsnitt i jämförelse med 

genomsnittet i landet (Gottvall K. et al., 2013). 

 

Förstföderskor var överrepresenterade i gruppen med kejsarsnitt. I tidigare forskning har ett 

samband setts med minskade risker för en omföderska att föda ett barn som ligger i 

sätesbjudning i jämförelse med en förstföderska (Obwegeser R. et al., 1996). Frekvensen 

kejsarsnitt har som tidigare nämnts ökat generellt både internationellt och nationellt de senaste 

årtiondena och så även vad gäller kejsarsnitt vid barn i sätesbjudning (Henry C.L., Yasser Y., 

El-Sayed & Jeffery B., 2008). Detta trots att det fortfarande saknas tillräckligt relevant och 

evidensbaserad forskning som visar att kejsarsnitt alltid skulle vara det säkraste alternativet 

för mor och barn i samma utsträckning som det faktiskt utförs (Mourali M., Kawali A., 

Fitouhi L., Hadroug L, Gharsa A, Hmila F, Binous N, Ben Zineb N & El Fekih C., 2013). 

Kvinnorna som tidigare genomgått ett kejsarsnitt tenderar att föda vaginalt i allt mindre 

utsträckning vid kommande förlossning (Stasieluk A. et al., 2012). Polska forskare ifrågasatte 

den allt högre kejsarsnittsfrekvensen och försökte utröna om kejsarsnitt idag utförs på vidare 

indikationer än tidigare. Det visade sig att den största ökningen av kejsarsnitt fanns i den 

gruppen som tidigare förlösts med kejsarsnitt. Ingen signifikant ökning sågs i någon annan av 



   17 
 

grupperna i studien. Hur många av de kvinnor som blir förlösta med kejsarsnitt blir 

kejsarsnittsförlösta även vid nästa förlossning? Det är sedan tidigare känt att ett kejsarsnitt 

medför en rad riskfaktorer som exempel placenta previa, uterusruptur och ärrvävnad som kan 

orsaka skada (Stasieluk A et al,. 2012). Ny forskning finns som talar för att det inte skulle 

innebär någon ökad risk för vaginalförlossning med ett barn i sätesbjudning trots att kvinnan 

har ett tidigare snitt i anamnesen om noggranna urvalskriterier och god övervakning tillämpas 

(Bourtenbourg., et al., 2013). Om behov av induktion skulle uppstå vid en sätesförlossning 

skulle detta heller inte innebära något problem för de kvinnor som uppfyllde kriterierna för 

detta (Marzuk P. et al., 2011).  

 

Vårdtiden var längre för de mödrarna som genomgått kejsarsnitt, i genomsnitt 4 dygn, till 

skillnad från de som fött sina barn vaginalt som vårdades 1,5 dygn i genomsnitt. Av de mödrar 

som återinlades på sjukhuset efter utskrivning hade samtliga genomgått kejsarsnitt. Andelen 

kvinnor med dokumenterad smärta postpartum var som förväntat större i gruppen av dem som 

genomgått ett kejsarsnitt. Närmare 99 % hade postoperativ smärta och fick läkemedel mot 

smärta. I denna grupp var det även vanligare med starkare värktabletter såsom morfin, 

ketogan och dexofen än i gruppen som födde vaginalt. Av de vaginalförlösta hade cirka en 

tredjedel dokumenterad smärta postpartum. För denna grupp var eftervärkar och smärta från 

bristning de två vanligaste orsakerna till läkemedelsbehandling. Att de kejsarsnittsförlösta i 

studien hade längre vårdtid, mer smärta samt var mer vårdkrävande torde ha effekter för 

kostnadseffektiviteten och talar emot den tidigare studie där slutsatsen blev att det skulle vara 

mer kostnadseffektivt för samhället att systematiskt göra kejsarsnitt på dessa patienter. Där 

ansågs en av de största anledningarna till ökade kostnader för dem som födde vaginalt vara att 

de befann sig på sjukhuset under längre period (fler antal timmar totalt) under föregående 

värkarbetet samt att eventuell epiduralbedövning var kostsam. Författarna till studien 

poängterar dock att de inte tagit hänsyn till långtidseffekterna och eventuella framtida 

kostnader för patientgruppen (Palencia R et al., 2006). 

 

Frekvensen för tappning av urinblåsan var större bland de som födde vaginalt. Detta har 

troligtvis att göra med att det är vanligt förekommande med blåstömningssvårigheter under 

aktiv förlossning och timmarna därefter. KAD sätts alltid på alla kvinnor inför ett kejsarsnitt 

enligt avdelningens vårdrutin, och behålls minst 24 timmar efter operationen. Av de kvinnor 

som fick en urinvägsinfektion postpartum hade alla genomgått ett kejsarsnitt. Kvarvarande 

kateter kan ha varit en av orsakerna till att de fått denna infektion då detta är en känd 

vårdrelaterad diagnos som drabbar cirka 10 % av alla kateterbärare. I en studie av Hannah et 
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al. (1996) sågs en ökad risk för inkontinens närmaste tiden efter förlossningen vid vaginal 

sätesförlossning. Dock fanns ingen skillnad efter 3 månader mellan de vaginal- respektive 

kejsarsnittsförlösta. Det är inte ovanligt att ha miktionsproblem under och strax efter en 

vaginalförlossning oavsett bjudning.  

 

Barnens apgarpoäng efter 1, 5 och 10 minuter var signifikant lägre bland de barnen i studien 

som föddes vaginalt. Skillnaderna var dock små och ingen av de barnen som föddes vaginalt 

hade pH <7,0 eller Base Excess <-10. Båda grupperna hade medianvärdet 9 efter 1 minut och 

medianvärdet 10 efter 5 respektive 10 minuter. Skillnaden efter en minut kan delvis förklaras 

av att inget av de barnen som föddes vaginalt fått mer än 9 poäng efter en minut. Inget av 

dessa barn hade heller lägre än 7 efter 10 min. Här har skillnad tidigare identifierats bland 

först- och omföderskor vid sätesförlossning där barn till förstföderskor hade signifikant lägre 

apgarpoäng än omföderskor (Obwegeser R. Et al., 1996). I föreliggande studie har ingen 

uppdelning av först- och omföderskor gjorts i analysen av apgarpoäng. Ingen signifikans 

fanns mellan grupperna vad gällde andnings- eller neonatalvård. I en fransk studie där 57,7 % 

av kvinnorna med ett barn i sätesbjudning uppfyllde kriterierna för att genomgå en 

vaginalförlossning födde 75 % vaginalt. Ingen signifikant skillnad sågs heller i denna studie 

gällande fetal morbiditet, apgarpoäng eller behov av överföring till neonatalavdelning mellan 

grupperna (Mourali M et al., 2013). 

 

Gällande separation mor- barn var skillnaden stor mellan grupperna där det i så gott som alla 

fall förekom en separation mellan mor och barn i kejsarsnittsgruppen och cirka 12 % i 

gruppen av de som födde vaginalt. Detta är svårt att undvika vid kejsarsnitt då modern ofta 

kräver vård på postoperativ avdelning postpartum tills bedövningen har släppt och modern är 

cirkulatoriskt stabil. Barnet tas som regel alltid ut ur operationssalen direkt efter kejsarsnittet 

för mätning, vägning, samt avnavling och får vårdas hos den andra föräldern hud- mot hud 

istället för hos modern den första tiden. Första amningstillfället inföll senare i denna grupp, 

troligtvis relaterat till detta. Det är känt att amningen initialt kan ta något längre tid att få 

igång vid planerade kejsarsnitt där kvinnans kropp inte naturligt fått signalerna om att barnets 

födelse är i nära anstående såsom vid vaginalförlossning (Di Mario S, Cattaneo A, Gagliotti 

C, Voci C & Basevi V., 2013). Forskning visar också att mödrar med smärta postpartum i 

större utsträckning får amningsproblem och i större utsträckning ger modersmjölksersättning 

till sina barn tidigt relaterat till detta (Indraccolo U, Bracalente M, Di Iorio R, Indraccolo SR. 

2013). Tillmatning med modermjölksersättning var i kejsarsnittsgruppen signifikant högre och 

kan ha haft ett samband med ovanstående faktorer samt att första amningstillfället inföll 
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signifikant senare i gruppen. Samvård för mor och barn efter kejsarsnitt är önskvärt i första 

hand men ej alltid möjligt på grund av plats- och resursbrist. 

 

Intressant att diskutera är om modern ska ställas inför att få välja förlossningssätt när alla 

fysiska förutsättningar finns för att föda vaginalt.  I denna studie hade flera mödrar fått det 

valet och tog själva beslut om kejsarsnitt. Motsvarande val finns inte vid huvudbjudning. Går 

vi nu mot en ökad eller minskad kejsarsnittsfrekvens vid sätesbjudning? Gällande 

ställningstagandet till förlossningssätt så skulle (om samma medicinska kriterier praktiserades 

för alla) hypotetiskt sett ytterligare cirka 12 kvinnor per år kunna föda vaginalt på UAS. 

Flertalet läkare i en amerikansk studie rekommenderade kejsarsnitt trots att de själva ej ansåg 

att de hade tillräckligt med evidens för sin rekommendation eller att de kunde motivera den 

(Deutsch A et al., 2010). 

 

Beräkningen av effekt av medicinska kriterier för val av förlossningssätt är en grov skattning. 

Flera faktorer ingår i ett beslut om kejsarsnitt och det är inte säkert att alla framgår av 

journalerna utan kanske bara en eller ett par av dessa faktorer. Det borde rimligtvis inte vara 

så många som en tredjedel som har för trångt bäcken. Troligen var det fler som röntgades och 

hade tillräckliga bäckenmått, men som efter en tids betänketid ändå valt kejsarsnitt. Cirka 

hälften av dem som tänkt sig föda vaginalt förlöstes med kejsarsnitt. Kan det bero på att 

ansvariga läkare på förlossningen inte känner sig trygga och erfarna nog att ta ansvar för 

vaginala sätesförlossningar och därför är snabbare att bryta förlossningen än vad som är 

medicinskt nödvändigt? Det kanske skulle kunna bli bättre på sikt om fler barn i 

sätesbjudning föddes vaginalt. Det kunde i så fall bli en positiv spiral där de som assisterar en 

förlossning får möjlighet att bygga upp sin kompetens i stället för den negativa trenden som 

finns idag då vaginala förlossningar vid sätesbjudning blir allt ovanligare och allt färre får 

denna specialkompetens. Utifrån ovanstående resonemang är skattningen att 

kejsarsnittsfrekvensen skulle minska med 0,3 % om strikt medicinska kriterier användes vid 

beslut om förlossningssätt sannolikt en underskattning. Flera av de sätesförlossningar som 

förlöstes vaginalt var odiagnostiserade än de som var planerade. Detta innebär att 

förlossningspersonal kommer att fortsätta komma i kontakt med dessa mödrar och barn.  

 

6. Slutsats och framtida forskning 
Föreliggande studie ger inte stöd för att det skulle vara säkrare att föda med kejsarsnitt vid 

sätesbjudning för kvinnor med fullgången singelgraviditet som uppfyller noggranna 

urvalskriterier. I stället för att medicinska kriterier tillämpas läggs beslutet om förlossningssätt 

i stor utsträckning på modern till skillnad från situationen vid huvudbjudning. 



   20 
 

Forskningsresultaten från de tidigare studierna på området har successivt kommit att 

ifrågasättas både nationellt och internationellt gällande de faktiska riskerna vid 

sätesbjudningsförlossning vid fullgången graviditet. Det är dock ännu för tidigt att avgöra 

konsekvenserna av detta och om en trendförändring gällande minskade antal kejsarsnitt vid 

sätesbjudning faktiskt kommer att ske. 

 

För mer än hälften av de mödrar som fött vaginalt i studien var sätesbjudningen 

odiagnostiserad vid förlossningsstart. Detta innebär att både diagnostiserade och 

odiagnostiserade vaginala sätesförlossningar förekommer och kommer att fortsätta 

förekomma. Det kräver att de som bistår vid förlossningen har både kunskap om, erfarenhet 

av och beredskap inför att tryggt och säkert kunna handlägga vaginala sätesförlossningar. 

 

Denna studie har bidragit till ökad kunskap om handläggning och utfall av sätesförlossningar 

vid UAS och kan ge en grund för den information som ges till föräldrar i ämnet. 

Kartläggningen har givit en möjlighet att jämföra resultaten från UAS med andra studier både 

nationellt och internationellt. Studien ger också en möjlighet att utforska handläggandet över 

tid då denna studie kan upprepas. Studiens resultat kan användas vid information till mödrar 

med barn i sätesbjudning angående för- och nackdelar med vaginalförlossning respektive 

kejsarsnitt. Det kan eventuellt på sikt påverka rekommendationer och även tillvägagångssätt 

vad gäller förlossningsvården av mödrar med barn som ligger i sätesbjudning. 

 

Om en liknande studie skulle upprepas skulle det vara värdefullt att studera en större grupp 

mödrar med barn i sätesbjudning som genomgått vaginal förlossning. Det vore också 

intressant att se långtidseffekterna av förlossningssätt gällande komplikationer samt val och 

utfall av förlossningssätt vid nästkommande graviditet. 
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Bilaga 1. Formulär för journalgranskning (mödrar) 
 

Löpnummer: _________________    

Journal nr*: __________________ Person nr*: _____________________ 

Vaginalförlossning □  Sectioförlöst   □ 

Odiagnostiserat säte vid förlossningstart: Ja   Nej 

Skäl till sectio efter värkdebut/vattenavgång: _________________________________ 

Klassificeringsnummer (enligt mall): ___________ 

Antal tidigare vaginalförlossningar: _____________ Sectio: ________________ 

Vårdtid i antal timmar: ________________________ 

Återinläggning i antal timmar: __________________ 

Blödning: ____________ ml       

PCH Blödning>1000ml:   ja   nej 

Uterussammandragande läkemedel ja  nej 

Vilka läkemedel: ___________________________________________________ 

Dokumenterad smärta postpartum:  ja  nej 

Läkemedel mot smärta:  ja  nej 

Vilka läkemedel: ____________________________________________________ 

Uppmätt feber(>37.5?) postpartum: ja  nej 
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Uppmätt feber vårddygn:   1 2 3  >4  

Urintappning:  ja  nej 

Urintappning antal gånger: _____________________________________________________ 

KAD:   ja  nej 

KAD antal timmar/dagar: _______________________________________________ 

Antibiotikabehandlad infektion: ja   nej 

Vilka läkemedel: _____________________________________________________ 

Uvi:   ja   nej 

Sårinfektion:   ja   nej 

Mastit:   ja   nej 

Separation mor/barn:  ja  nej 

Esskanapp vid amning:  ja   nej  

Första amningstillfället (antal timmar) efter partus: ____________________ 
 

Övriga diagnoser: ________________________________________________________ 

Förlossningssätt vid ev. följande graviditet:           

Vaginalt:   ja   nej 

Sectio:   ja   nej 

*Matas ej in i dataprogrammet 
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Bilaga 2. Formulär för journalgranskning (barn) 
Löpnummer: _________________    

Journal nr*: __________________ Person nr*: _____________________ 

Vaginalförlossning □  Sectioförlöst   □ 

Graviditetslängd dagar: _________ 

Födelsevikt: __________________ 

Apgar:  1min: __________     5min: __________ 10min: _________ 

NavelsträngsPh i artär:  <7,0     ja   nej 

NavelsträngsPh: _______________ 

BE i artär:   < -10  ja   nej   

BE i artär: ______________________ 

Temp postpartum <36.5   ja  nej 

Uppmätt hypotermi vårddygn:  1 2 3 >4 

Temp postpartum >37.5    ja  nej 

Uppmätt feber vårddygn:   1 2 3 >4 

Separation mor/barn ja  nej  

Vård på neonatalavd: ja   nej Antal dagar: ______ 

Återupplivningsåtgärder: ja   nej 

Andningsvård: ja   nej   
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CPAP ja  nej 

O
2
-behl ja  nej 

Ikterus:  ja   nej 

Behandling:  ja  nej 

Typ av behandling: _____________________________________________________ 

Blodsockerkontroller: ja  nej 

Antal stick/provtagningar av blodsocker: _______________ 

Tillmatning:  ja   nej  

Antal tillfällen: ________________________________________________________ 

Viktnedgång >10% ja  nej 

Infektion:  ja   nej 

Övriga diagnoser: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

*Matas ej in i dataprogrammet 
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Bilaga 3. Klassificering av förlopp (för journalgranskningsmall mödrar) 
 

1. Sectio av annat skäl än fosterläge. 

2. Sectio efter misslyckat vändningsförsök: 

a) där modern ej vill föda i säte 

b) kontraindicerad vaginal sätesförlossning    

c) där det ej framgår om varför beslut om sectio         

3. Sectio p.g.a. otillfredsställande bäckenmått. 

4. Sectio efter vattenavgång eller värkdebut. 

5. Vaginalförlossning vid säte. 

6. Mor vill ej göra vändningsförsök, ej heller föda vaginalt i sätesbjudning 
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