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Abstract 

Background: Vacuum extraction (VE) plays an important part in modern day deliveries in 

complicated situations. In many developed countries, the use of instrumental vaginal delivery 

has however decreased during the last decade. The primary objective was to analyse 

frequency, indications and procedure for VE performed at Örebro University Hospital (USÖ) 

during 2010-2014.       

Method: This is a descriptive observational study which includes all women who underwent 

a VE delivery at USÖ during 2010-2014. Furthermore, 200 women were randomly selected 

and additional data was collected from their medical records. The data was analysed for the 

whole population and in relation to parity. Data from the Swedish national pregnancy register 

2014 was used for comparative discussions.  

Results: 8.4% were delivered by VE. Mean age was 29.2±4.6 years, with a mean BMI of 

25.4±5.0. In 73% of the cases there was only one indication (mostly threatening foetus 

asphyxia). The “Kiwi-cup” was used in 85% of the VE deliveries and overall success rate was 

90%. The suction cup was used on average 9 minutes, pulled 3-4 times and mostly without a 

cup release. 7% received a perineal injury. 82% of the women were nulliparous and they had 

significantly longer extraction time, more tractions and were younger than multiparous 

women. 

Conclusion: The frequency of VE deliveries has decreased during the study period. It is more 

common among nulliparous women and the success rate is high with low rates of negative 

outcome. Compliance to local guidelines on VE is overall high but exceptions were found.  
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Förkortningar 
BMI- Body mass index 

CI- Confidence interval  (Konfidensintervall) 

KK- Kvinnokliniken 

VE- Vakuumextraktion 

SD- Standard deviation 

USÖ- Örebro Universitetssjukhus 
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1.   Bakgrund 
Instrumentell vaginal förlossning har tillämpats i århundraden och beskrevs redan av 

Hippokrates 400 år f.Kr, men då enbart för att rädda moderns liv när fostret var dött [1]. Nu är 

den utvecklade metoden ett redskap för att hjälpa både moder och barn vid komplicerade 

förlossningar genom att främst vara ett tillägg till livmoderns utdrivande krafter. Den 

motverkande kraften från förlossningskanalen kan även minskas genom att kunna modifiera 

felaktiga lägen av barnets huvud [2]. I Sverige år 2014 skedde 97 328 förlossningar och 

instrumentell extraktion användes i 6 procent av dessa fall. En stor majoritet av dessa 

extraktioner utförs med sugklocka, jämfört med tång [3].   

 

Indikationen beror ofta på maternella faktorer, då den vanligaste orsaken är utdragen 

förlossning på grund av värksvaghet eller uttröttad moder [1]. En annan vanlig och för fostret 

potentiellt farlig indikation är hotande eller manifest fosterasfyxi – att fostret får syrebrist [4]. 

Här ses en samkorrelation med utdragen förlossning då den aktiva krystningsfasen utgör en 

påfrestning på barnet och kan ligga som grund för eventuell asfyxi. I vissa fall kan ingreppet 

planeras i profylaktiskt syfte under graviditeten för avlastning under förlossning för att 

förkorta krystfasen och därigenom minska belastningen på kvinnan. Dessa specialfall utgörs 

av sjukdomstillstånd hos modern såsom till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom, diskbråck, 

allergi eller hypertoni [1,4]. Kontraindikationer är förlossningar innan graviditetsvecka 

34 eller känd fetal koagulopati [4].  

 

När indikation föreligger kontrolleras först om fostret ligger i fixerat huvudläge, ej i 

ansiktsbjudning samt att man genom yttre palpation från buken helst inte ska kunna känna 

stora fostersegment av huvudet. Maternella villkor som behöver föreligga för användning av 

sugklocka undersöks med inre palpation och består utav brustna hinnor, att cervix är 

retraherad och att vertex (fostrets hjässhöjd) nått spinae. Sugklocka kan även användas för 

traktion; att ett barn som kommit nedanför spinae kan dras ned till bäckenbotten, och därefter 

kan modern avsluta förlossningen naturligt. [1,4]. Sugklocka av lämplig modell fästs på 

barnets huvud, ett undertryck kopplas på genom en slang till klockan och läkaren drar barnet i 

bäckenaxelns riktning synkront med moderns värkar. Lokala riktlinjer för KK USÖ är att 

huvudet ska följa med i varje dragning. Efter tre försök utan att barnets huvud följer med 

nedåt i förlossningskanalen eller om klockan släpper mer än två gånger bör man avbryta 
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sugklockan och istället överväga kejsarsnitt. Hela momentet bör vara avslutat inom 20 

minuter. För att underlätta eller påskynda förlossning kan även perineotomi anläggas; ett 

klipp läggs i mellangården för vidga förlossningskanalen [1]. Perineotomi används även ofta i 

förebyggande syfte när det bedöms föreligga ökad risk för perineal bristning [5,6]. 

 

Val av klockmodell beror på station på föregående fosterdel, fosterhuvudets position i 

förlossningskanalen, om ingreppet avses för extraktion eller traktion samt graviditetslängden. 

Vid förväntad svår extraktion, till exempel av ett stort barn, används en metallklocka. 

Mjukare silikonklockor har en sämre dragkraft vilket ökar risk för att klockan släpper och kan 

även vara svårare att placera på fosterhuvudet. Den här typen av klocka används därför främst 

när huvudet ligger nära slutposition långt ner i kanalen eller för graviditeter tidigare än v 37. 

En tredje variant är engångsklockan Kiwi i hårdplast. Den skiljer sig genom att vakuum 

pumpas upp manuellt och kan därmed upplevas som mer odramatiskt för modern [1,4]. 

Forskning pekar också på att den minskar risken för att behöva anlägga perineotomi [7].   

 
      Bild 1.  Metallklocka [8]      Bild 2. Silikonklocka [8]        Bild 3. Kiwiklocka [9] 

 

Vid användning av instrument under förlossning ses en ökad risk av skador, både för moder 

och barn. De ökade risker som ses på maternella sidan är bristningar och sfinkterskador [1].   

 

Tabell 1 Gradering av pernieal/sfinkter-skador [10] 

Grad I Enbart 

perinealhud/vaginalvägg 

Grad III a) <50 % av extern analsfinkter 

b) >50 % av extern analsfinkter 

c) Intern analsfinkter skadad 

Grad II Perinealmuskel, ej 

analsfinkter 

Grad IV Grad III + ruptur av analslemhinnan  
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Dock är korrekt utförda vakuumextraktions(VE)-förlossningar associerade med lägre risk för 

maternell morbiditet utan att öka den neonatala morbiditeten jämfört med kejsarsnitt [2]. 

Trots den relativt lägre risken ses internationellt en minskning av användning av sugklocka 

och istället en ökning av kejsarsnitt [11]. 

 

Samband mellan instrumentell förlossning och stressinkontinens, prolapstendens och 

m.levator ani-avulsion senare i livet har ej kunnat påvisas [1,12].  Hos barnet ses risk för 

laceration på huvudet, blödningar på olika lokalisationer och i olika nivåer samt plexusskador. 

Gällande plexusskador ses att risken främst ökar med längden VE-tid [13].  Skadorna beror 

till stor del på placeringen av klockan och val av klocka. Vissa studier visar att silikonklockor 

har mindre risk för fetal skalptrauma men ger oförändrad risk för maternella skador [1]. 

Samband finns även mellan mödrarnas olika karaktäristiska och hur det kan påverka 

indikationen, förloppet och utfallet under förlossningen.  

Parametrar som kan påverka VE-förloppet är : 

•   moderns BMI 

•   moderns ålder  

•   paritet  

•   fostrets storlek 

•   vilken graviditetsvecka som förlossningen sker i [2]. 

 

Primärt syfte med arbetet är att beskriva instrumentella vaginala förlossningar på USÖ 2010-

2014 med avseende på frekvens, indikation, klocktyp, tid för extraktion och antal dragningar 

samt eventuella klocksläpp. Hur många förlossningar skedde med sugklocka i Örebro under 

perioden 2010-2014, vad var indikationen och hur gick den instrumentella vaginala 

förlossningen till? 

Sekundärt syfte är att analysera demografiska data avseende kvinnans paritet, ålder och BMI 

samt graviditetslängd och barnets födelsevikt för en del av populationen (200 kvinnor) samt 

även att analysera frekvens av maternell komplikation i form av perineala bristningar grad III-

IV. Kan man se samband mellan gravida kvinnors vissa karaktäristiska och användning av 

sugklocka samt dess utfall?  
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2. Material och metod 

2.1   Design 
Studien är en deskriptiv observationsstudie där data hämtas från medicinska journalsystemet 

Obstetrix under åren 2010-2014 samt Nationellt kvalitetsregister för graviditet och förlossning 

2014. 

  
2.2   Studiepopulation 

Alla kvinnor förlösta med instrumentell förlossning på KK USÖ under 2010-2014 ingår i 

studiepopulationen. Endast sex kvinnor förlöstes med instrumentet tång under studieperioden 

och analysen begränsas därför till kvinnor förlösta med hjälp av VE.  

 

200 kvinnor valdes slumpmässigt ut för en fördjupad analys där 40 journaler togs från 

respektive år. För att kunna undersöka en jämn fördelning av hela året sorterades journalerna 

utifrån förlossningsdatum. Det totala antalet under respektive år delades på 40 och den 

summan gav intervallet med vilket urvalet skedde.   

 

2.3   Utfallsmått 
Primära utfallsmått som analyserades var VE-frekvens, indikation, klocktyp, tidsåtgång och 

antal dragningar samt eventuella klocksläpp.  

Sekundärt analyserades även maternell ålder, paritet, BMI, graviditetslängd och 

förlossningstidpunkt på dygnet. Data angående barnets födelsevikt, eventuell flerbörd, 

frekvens misslyckad extraktion/traktion och data om eventuell perineotomi eller perineal 

bristning grad III-IV registrerades också under datainsamling för att eventuellt kunna ligga till 

grund för sekundär analys. Endast bristningar grad III och IV har tagits med då det är de som 

anses vara förenade med risk för kvarstående skador och är därför mer intressanta ur ett 

långsiktigt perspektiv. Kvinnans längd och vikt togs ur inskrivningsjournalen i 

mödrahälsovården och representerar pregravid vikt. I varje fall av tvillingbörd var det endast 

ett av barnen som behövde sugklocka, och det är vikten från det barnet som har används i 

studien.  

 

Från Graviditetsregistret Årsrapport [4] som baserats på 97 328 kvinnor (alla födslar i Sverige 

2014) togs data om nationella siffror på ålder, BMI, graviditetslängd och födelsevikt för att 

kunna jämföra dem med KK USÖ:s siffror.  
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2.4   Statistik 
Data registrerades i SPSS (Statistical Package for Social Sciences, Microsoft Inc.) mjukvara, 

version 22. Kategoriska variabler redovisas som frekvens eller proportion och kontinuerliga 

variabler som medelvärden. För signifikanstest av skillnader mellan grupper avseende 

kontinuerliga variabler användes oberoende t-test och för kategoriska variabler användes 

chi2-test.  Ett p-värde <0.05 betraktades som en signifikant skillnad mellan grupperna och 

konfidensintervallet bestämdes till 95 %.  

 

2.5   Etik 
Studien är en del i ordinarie kvalitetsarbete på KK USÖ och data presenteras på gruppnivå 

med omsorg om att inget enskilt fall ska kunna identifieras på personnivå. Studieutförare 

omfattas av sedvanlig sekretesslagstiftning och ytterligare etiskt tillstånd för studien bedöms 

inte behövas. Den här kvalitetsuppföljningen ses som en tillgång för patienterna för en fortsatt 

säker vård som alltid strävar efter att förbättras.  

 

3.   Resultat 
Under studieperioden 2010-2014 skedde totalt 14 241 förlossningar på KK USÖ. Av dessa 

utgjordes 8.4 % (1 198 st) av förlossningar där sugklocka användes. Användningen av 

sugklocka minskade för varje år (Tabell 2). Av de 200 journaler som slumpmässigt valts ut 

togs 14 bort på grund av ofullständigt ifyllda journaler.  
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1 I Sverige år 2014 stod VE-förlossningar för 6 % av alla förlossningar. 

 
3.1   Demografiska data för studiepopulationen 

82 % av kvinnorna var förstföderskor. De var signifikant yngre än omföderskorna, men det 

var ingen skillnad i medel-BMI. Det var ingen signifikant skillnad i graviditetslängd eller 

barnens födelsevikt beroende på paritet (Tabell 3).  

 

 

  
  

 
Totalt antal 

förlossningar  

Antal VE-

förlossningar  

(% det året) 

Andelen av totala 

studieperioden, %  
Kumulativ procent 

2010 2811 284 (10.1) 23.7 23.7 

2011 2911 273 (9.4) 22.8 46.5 

2012 2808 231 (8.2) 19.3 65.8 

2013 2811 206 (7.3) 17.2 83.0 

20141 2900 204 (7.0) 17.0 100.0 

Totalt 14241 1198 (8.4) 100.0  

 

 

Medelvärde 

alla kvinnor 

n=186 

 

 

Medelvärde 

förstföderska 

n=153 

 

 

Medelvärde 

omföderska 

n=33 

 

Medeldifferens 

(CI) 

p-

värde 

Alla 

förlossningar 

i Sverige 

2014 

n=97 328 

Ålder, år (SD) 
29.2 

(4.6) 
28.7 (4.4) 31.5 (4.5) -2.7  (-4.5- -1.1) 0,001 30.0 

BMI, kg/m2 (SD) 
25.4 

(5.0) 
25.4 (5.1) 25.3 (4.6) +0.1 (-1.8-2.0) 0.898 24.8 

Graviditetslängd, 

dagar1 (SD) 

280.2  

(10.0) 
280.7 (9.5) 277.9 (11.9) +2.7 (-1.0-6.5) 0.158 278.5 

Födelsevikt,  

gram (SD) 

3561  

(508.9) 

3529.2 

(504.0) 

3708.2 

(513.0) 

-179.0  

(-370.5-12.4) 
0,067 35282 

Tabell 2. Antal och andel VE-förlossningar på KK USÖ under 2010-2014 

Tabell 3. Demografiska data för studiepopulationen för VE-förlossningar på KK 

USÖ 2010-2014 i relation till paritet och till nationella data  



   7  

 
1 Graviditetslängden mäts i dagar. 280 dagar motsvarar 40 veckor.  
2 1 365 av förlossningarna var flerbördsgraviditeter vilket ger att antal barn är fler än antalet 

förlossningar, n=>97 328 

 

98 % av kvinnorna födde ett barn respektive 2 % som fick tvillingar. 

 

3.2   Indikation, typ av sugklocka och VE-förlopp beroende på paritet 
Den vanligaste indikationen för VE var hotande fosterasfyxi (Figur 1). Vid 73 % (136 st) av 

förlossningarna fanns bara en huvudindikation angiven. För resterande 27 % (50 st) fanns 

ytterligare en indikation, vilken främst var uttröttad moder.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Huvudindikation för användning av VE på KK USÖ 2010-2014 (n=186).  
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Syftet med användning av sugklocka var i 76 % av fallen att uppnå en extraktion, respektive i 

24 % en traktion. 

 

Kiwiklockan användes i majoriteten av fallen (Figur 2). I de fall där flera klockor användes så 

kategoriserades de istället till Blandat. Alla tre klocktyper sågs inom Blandat-kategorin. Att 

två olika klockor användes skedde i större utsträckning jämfört med att alla tre användes. 

  
Det fanns spridning men inga signifikanta skillnader av indikation, syfte och klocktyp 

beroende på paritet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. De olika typerna av sugklockor som användes och antal fall för 

respektive klocka på KK USÖ 2010-2014 (n=186) 
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VE-förloppet för förstföderskor var signifikant längre och innebar fler dragningar men ingen 

signifikant skillnad i antal klocksläpp eller antal misslyckade VE sågs beroende på paritet 

(Tabell 4).  

 

I 8 % (15 st) av fallen var tidsåtgången längre än 20 min samt hos 3 % (6 st) av fallen var 

antal klocksläpp fler än två. Vid 9.7 % (18 st) av förlossningarna misslyckades VE (Tabell 4). 

Vid 89 % (16 st) av dessa gick man då vidare till kejsarsnitt men vid 11 % (2 st) försöktes 

istället tångförlossning. 

 

 

 

Bristningar grad III-IV diagnostiserades vid 7 % (13 st) av förlossningarna. 85 % (11 st) av 

dem var av grad III respektive 15 % (2 st) av grad IV. Det fanns ingen signifikant skillnad i 

frekvensen av perineotomi eller perinealskada beroende på paritet (Figur 3).   

 
Alla 

kvinnor 

n=186 

 

 

Förstföderska 

n=153 

 

 

Omföderska 

n=33 

 

Medel-

differens 

n=186 (CI) 

p-värde 

Tidsåtgång 

minut (SD) 
9.4 (6.7) 10.1 (6.8) 5.9 (4.4) 

 4.2  

(-1.7-6.6) 
0.001 

Antal drag  (SD) 3.8 (2.2) 4.0 (2.2) 2.8 (1.6) 
1.2  

(0.4-2.0) 
0.003 

Antal klocksläpp (SD) 0,5 (0.8)  0.5 (0.9) 0.2 (0.4) 
0.3  

(-0.1-0.6) 
0.118 

Antal misslyckade VE 

(SD) 
0.1 (0.3)  0.1 (0.3) 0.2 (0.4) 

-0.1  

(-0.2-0.1) 
0.345 

Tabell 4. Skillnader i VE-förlopp beroende på paritet hos kvinnor förlösta på KK USÖ 2010-2014 
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Sugklocka användes under hela dygnet. Medelvärdet för tidpunkten för användning av 

sugklocka var mellan klockan 12 och 13 (Figur 4). Tidpunkten sågs ej vara signifikant 

beroende av paritet. 

 

 

Figur 3. Anläggning av perineotomi vid VE-förlossningar på KK USÖ 2010-2014 (n=186)  

I 6 % (8 st) av fallen där ingen 

perineotomi hade anlagts sågs en 

bristning grad III eller IV.  

 

I 9 % (5 st)  av fallen sågs efter 

anläggning av en perineotomi en 

bristning av grad III eller IV. 

 

Figur 4. Utspridningen av tidpunkter när sugklocka användes på KK USÖ 2010-2014 (n=186) 
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4.   Diskussion 
Under studieperioden minskade andelen VE-förlossningar från 10.1 % till 7.0 %. Denna 

nedåtgående trend ses över hela världen, i både låg- och höginkomstländer [11]. 

Förklaringarna bakom denna trend tros vara många. En av dem är den samtida ökningen av 

kejsarsnitt, vilket ej tros bero på medicinska skäl [14]. Istället kan det bero på ekonomisk 

vinst, då till exempel kejsarsnitt i vissa länder kan ingå i försäkringen medan andra ingrepp ej 

ingår [15]. Att kejsarsnitt ger den gravida kvinnan en möjlighet att planera sin förlossning tros 

också spela en stor roll för ökningen i höginkomstländer.  

En brist på kunskap om och redskap för utförandet av VE kan ligga bakom den låga 

användningen i många låginkomstland. Den låga andelen av utförande ger en negativ cirkel 

då ännu färre får se och lära sig behärska tekniken vilket ytterligare stärker den nedåtgående 

trenden [11].  

 

Att indikationen i majoriteten av fallen var hotande fosterasfyxi (54 %) stöds av en studie av  

Ali et al. [16], där de uppger att det främst är risken för skada på barnet som leder till VE. 

Detta är intressant ur en historisk synpunkt då instrumentell vaginal förlossning från början 

användes för att rädda moderns liv [1].  

 

En betydande majoritet av kvinnorna i denna studie var förstföderskor med enkelbörd. Att just 

förstföderskor har högre risk för VE ses också i en liknande studie av Pacarada et al. [17]. Det 

stämmer även överens med att i jämförelsen mellan kvinnor med sugklocka på KK USÖ och 

alla förlossningar nationellt [3] sågs en lägre ålder hos KK USÖ-kvinnorna med VE-

förlossningar.  

Graviditetslängden var längre i genomsnitt hos de KK USÖ-kvinnor som behövt sugklocka, 

vilket även stämmer överens med ett högre BMI och högre barnfödelsevikt än kvinnor 

nationellt [3], men här fanns ingen statistisk signifikans.  

 

I jämförelsen mellan först- och omföderskor såg man statistiska signifikanta skillnader på att 

förstföderskorna var yngre, deras VE tog längre tid och krävde fler dragningar. Man såg även 

att förstföderskorna hade fler klocksläpp men färre misslyckade VE, längre graviditeter och 

lägre barnfödelsevikt men här fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad. BMI-värdet 

skiljde inte mellan grupperna, men även här saknades statistisk signifikant skillnad.    

Man såg ingen statistisk signifikant skillnad gällande huvudindikation, syfte, klocktyp, 

tidpunkt, perineotomi eller perinealskada beroende på paritet. 
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Att kiwi-klockan användes i så stor utsträckning bedöms som positivt. Dels på grund av den 

mindre dramatiska upplevelsen den ger modern på grund av att den pumpas manuellt [1] men 

även eftersom den anses minska risken för att behöva anlägga perineotomi [7].  

 

De riktlinjer som KK USÖ har gällande extraktionstid och klocksläppning följdes oftast men 

inte alltid. I medeltal tog en VE drygt 9 minuter men i 8 % av fallen var tiden för extraktion 

längre än 20 minuter. I ett fall så användes sugklocka i 35 minuter vilket är nästan det dubbla 

av vad som rekommenderas. Dock är den angivna tiden för VE ett översiktligt begrepp som 

omfattar den totala tiden där klockan är fäst på barnets huvud. Skillnader inom den här tiden 

kan utgöras av skillnader i ren extraktionstid, då dragning kan starta direkt vid klockfästning 

eller en tid efteråt. På så sätt kan en och samma tid ge olika mycket påverkan på barnet vilket 

gör extraktionstiden till en osäker faktor. Dock utgör sugklockan en påfrestning på barnet från 

det att klockan har fästs även om extraktioner inte påbörjas direkt, varav extraktionstiden 

valdes att journalföras på just det sättet.    

 

Klocksläpp skedde i 29 % av fallen, och det var då oftast bara ett klocksläpp. Avbrott bör 

enligt riktlinjerna ske om mer än två klocksläppning sker, vilket inträffade vid 3 % av 

förlossningarna. Trots att kriterier som talade för avbrytande av VE fanns skedde detta bara i 

9.7 % av fallen. Om riktlinjerna alltid hade följts hade andelen misslyckade VE ökat och 

förlossningarna gått vidare till främst kejsarsnitt, som dock är associerat med större risker [2]. 

Enligt Wanyonyi et al. [18] ses dock ingen klinisk signifikant neonatal eller maternell 

morbiditet vid själva misslyckande av sugklocka.  

 

Eftersom en så stor majoritet av VE-förlossningarna var lyckade (90 %) trots överskridande 

av riktlinjer kan det vara av värde att utvärdera och eventuellt förändra dem. En risk med att 

ha riktlinjer som inte följs är att det minskar respekten för dem och mer ansvar faller istället 

enbart i händerna på operatören.  

Resultatet i studien ledde till nya forskarfrågor som kräver större undersökningar och data för 

att kunna besvaras. För att kunna säkerställa just riktlinjernas relevans har den här studien för 

många svagheter då dess syfte är att ge en översiktligt bild och ej följer varje fall på enskild 

nivå. Mer detaljerad data skulle behöva tas fram som visar kopplingen mellan tid, dragningar 

och släppningar med kvinnornas och barnens utfall. En intressant och viktig del skulle också 



   13  

vara att ta fram information om hur kvinnorna själva upplevde förlossningen och eventuella 

kvarstående komplikationer. 

 

Vid 7 % av förlossningarna med VE diagnostiserades en bristning av grad III eller IV. I 

kopplingen mellan perineotomi och perineal bristning sågs en högre andel bristningar där 

perineotomi hade anlagts, 9 % jämfört med 6 %. En perineotomi anlades i 30 % av fallen och 

eftersom perineotomi till stor del används som prevention för bristningar [5,6] var detta ett 

oväntat resultat. En förklaring till varför det skedde fler bristningar där perineotomi hade 

anlagds kan vara att de fallen var mer allvarliga och att en bristning hade setts även utan 

anläggning av perineotomi, kanske med en högre gradering av bristning. Om perineotomi 

hade anlagts i högre grad hade kanske den totala andelen bristningar minskat genom att 

oväntade bristningar hade kunnat undgås. Eftersom det bara skedde bristningar i 7 % (13 st) 

av fallen så är det svårt att dra någon slutsats om perineotomins skyddande roll. Här skulle en 

studie med större studiepopulation behöva göras. I jämförelsen av frekvens perineala 

bristningar beroende på paritet finns risk för statistisk typ 2-fel, då antal fall var för få.  

 

Att tidpunkten för användning av sugklocka främst var på dagen stöttas av en motsvarande 

undersökning gjord i USA [19]. Frågan är om fler förlossningar skedde vid motsvarande tid 

och då ger en naturligt högre andel användning av sugklocka eller om skillnaden beror på 

andra egentligen icke kopplade faktorer såsom tillgänglig personal under natten. Mer data 

skulle behövas för att kunna fastställa detta. Relevant data skulle vara tidpunkten för alla 

förlossningar, VE-förlossningar och utförda kejsarsnitt samt personalstyrkan under dygnet.  

  

Vissa begränsningar ses i studien i form av att data registrerades manuellt innan och efter 

ingreppet. Ibland har förväntad åtgärd inte stämt med den senare utförda åtgärden. Detta gav 

konsekvensen att det är en för hög siffra att syftet i 76 % av fallen var att uppnå en extraktion, 

jämfört med en traktion. I många fall var förloppet klassat i journalsystemen som en 

extraktion, men enligt operationsberättelsen skedde istället en traktion. Anledningen är att 

klockan i dessa fall anlades med indikation att extrahera, men efter hand ansågs barnet bara 

behöva hjälp att trakteras ner, varav modern sedan klarade att föda själv. Här finns därför 

också en risk för recall-bias, att tiden mellan VE och journalföring kan leda till att man minns 

fel. Det felaktigt höga extraktionsratiovärdet bedöms ändå som en liten felmarginal då 

extraktion troligtvis ändå hade stått för majoriteten av fallen.  
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Studien beskrev det den avsåg och metoden bedöms som tillförlitlig. Tillförlitligheten baseras 

på låg selektionsbias då alla kvinnor som genomgått en VE-förlossning under studieperioden 

inkluderades till randomiseringen. Randomiseringen kontrollerades i efterhand genom att 

jämföra data från den utvalda randomiserade populationen med den data från totala 

populationen som fanns tillgänglig innan studien. I den randomiserade populationen fanns 

bara en huvudindikation i 73 % av fallen, i stora populationen 76 %. Den huvudindikationen 

var i 54 % av fallen hotande fosterasfyxi i randomiserade gruppen, respektive 51 % i stora 

populationen. Den jämna fördelningen stärker selektionsbiasens tillförlitlighet.  

 

Risken för bortfall var medräknad och de 16 % som de randomiserat utvalda journalerna utgör 

av alla VE-förlossningar på KK USÖ under 2010-2014 anses kunna representera alla 

journaler, dels på grund av den kontrollerade randomiseringen. Någon bortfallsanalys av 

journaler som ej granskades på grund av bristande dokumentation har inte utförts inom ramen 

för denna studie. Randomiseringsmetoden ger en slumpmässigt fördelad studiepopulation. 

Viss hänsyn tas till den mänskliga faktorn gällande införande av data i journaler, utläsande 

samt sammanställandet av dem i SPSS. Det bedöms dock utgöra en liten felmarginal. 

 

Bedömningsbiasen anses vara låg eftersom majoriteten av de mätta faktorerna är subjektiva. 

En subjektiv felkälla skulle kunna finnas i bedömningen av grad av bristning.  

En faktor som kan påverka mätningen är journalförandet av kvinnornas vikt då det inte mättes 

i exakt samma graviditetsvecka eftersom inskrivningsveckan varierade. Varför just 

inskrivningsvikt användes är för att det är praxis i Sverige att använda den som pregravid vikt 

om inskrivning sker före v.16. Viktuppskattningar under och efter graviditet är dock 

omdiskuterade i vetenskaplig litteratur och internationellt används andra metoder [20]. 

 

Studien är kliniskt relevant då den ger förlösande läkare en större kunskap om VE-

förlossningars förlopp, vilket kan underlätta för läkaren att till exempel tidigare notera en 

riskpatient och hur hennes VE-förlopp kan förväntas bli.  

 

5.   Slutsats 
Studien visar att under perioden 2010-2014 skedde 1 198 förlossningar med sugklocka på KK 

USÖ. Andelen vaginala instrumentella förlossningar tenderar att minska på KK USÖ. 

Huvudsakligen förstföderskor förlöstes med VE och främst på grund av hotande fosterasfyxi. 
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Trots stor variation i förloppet och viss överskridelse av riktlinjer sågs en stor majoritet av 

lyckad extraktion/traktion och med få fall av negativa konsekvenser vilket ger sugklockan en 

fortsatt given plats i den moderna förlossningsvården.  
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