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- Men först en granskning av mig: 

Jävsdeklaration Andreas Herbst:

• Överläkare och sektionschef för obstetrisk slutenvård
vid Skånes Universitetssjukhus (Lund och Malmö)

• Delägare och styrelseledamot och i Longboat Amniotics AB, 
ett innovativt företag på Medicon Village i Lund.

• Under 2018 föreläst för anställda på Ferring AB om postpartumblödning

• Under 2019 medverkat som rådgivare vid ett möte med  Karo Pharma AB

• Erhållit forskningsmedel från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF



Andel kejsarsnitt vid sätesbjudning i Sverige

Sätesbjudning enkelbörder, 1973–2017



Vaginal förl.
Elektivt snitt
Akut snitt
Urakut snitt

Förlossningssätt vid sätesbjudning i Sverige 
senaste 5 år (graviditetsregistret)

Jan-juni



Stor skillnad i förlossningssätt per sjukhus 
– våra eller patienternas lokala preferenser?         

Andel vaginalförlossningar vid sätesbjudning i fullgången tid  (singelton, levande födda, 2014 – 25 aug. 2019)

Gröna staplar = tång



 ”No one who has had a large experience of midwifery practise will, I suppose, 
deny that the life of the child is gravely threatened when it presents by the breech or feet”

 Spencer refererade 4 studier av fullgången sätesförlossning: 19 – 24% mortalitet

Rekommenderade vändning: 
”Dr Pinard i Paris har beskrivit 26 vändningar utan någon mödradödlighet, 
och endast ett dödfött barn”

Några historiska nedslag, 1901:



1939 NW Philpott, Montreal:  

“ The incidence of fetal mortality ranges in different clinics from 15-60%. 
Some of the better hospitals in America and in England report fetal deaths well above 50%
It is agreed that this is too high a toll.”

“ Many doctors are so concerned about the breech case 
that a Cesarean section is in their opinion the only safe way out.”

“ We must analyze the causes of death and concentrate on the best form of delivery”



1959

Reduction of perinatal mortality and morbidity in breech 
delivery through routine use of cesarean section

RC Wright. Obstetrics & Gynecology, 1959 

“In recent years, many authors (Goethels, Hall and Kohl, Harris and Nessim) have recommended 

a more liberal use of cesarean section for breech delivery as a means of reducing perinatal mortality”

https://journals.lww.com/greenjournal/Citation/1959/14060/Reduction_of_Perinatal_Mortality_and_Morbidity_in.8.aspx


1975

1952-1962 (11% sectio vid säte): 2.2% korr. mortalitet (intrapartum + neonatalt) vid vaginal sätesförlossning. 
Data för fullgångna Ingen mortalitet vid 68 sectio vid sätesbjudning.

1963-73 (28% sectio vid säte): 0.6% korr mortalitet vid planerad vaginal sätesförlossning  

Data för fullgångna Ingen mortalitet bland 190 elektiva sectio.

Mekaniska svårigheter 
vid vaginal förlossning: 19% hos förstföderskor (i 70% svårighet förlösa huvudet)

18% hos förstföderskor  

Navelsträngsprolaps: 5%

Perinatala 
förlossningsskador: 7% vid vaginal förlossning (1.8% hjärnskada, 2.5% plexusskada)

Apgar < 7 vid 1 minut: 15% hos förstföderskor, 9% hos omföderskor



1993

1993 Cheng & Hannah metaanalys 24 kohortstudier (1966-92) 

Perinatal mortalitet vid vaginal förlossning vs sectio:  OR 3.9 (2.22-6.69)





2000:

Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Danmark, Egypten. Finland, Indien, Israel, Jordanien, 

Jugoslavien, Kanada, Mexico, Nederländerna, Nya Zeeland, Pakistan, Palestina, Polen, 

Portugal, Rumänien, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, USA, Zimbabwe

Plan Plan RR
sectio vaginal

Perinatal död
eller svår sjuklighet: 1.6% 5.0% 0.33 (0.19-0.56)

i länder låg PMR: 0.4% 5.7%
i länder hög PMR: 2.9% 4.4%

Perinatal död: 0.3% 1.3% 0.23 (0.07-0.81)
i länder låg PMR: 0 0.6%
i länder hög PMR: 0.6% 1.9%

Svår sjuklighet: 1.4% 3.8% 0.36 (0.19-0.65)
i länder låg PMR: 0.4% 5.1%
i länder hög PMR: 2.3% 2.5%

Ingen skillnad i maternella utfall förutom vårdtid: 
mean 2.8 dygn vid planerad vaginal förlossning 
vs 4 dygn vid sectio



Författarnas konklusioner:

- Planerat kejsarsnitt är klart bättre för barnet

- Fördelen med sectio är större i länder med låg perinatal dödlighet

- Planerat kejsarsnitt är inte förenat med fler komplikationer för kvinnan 
under de första 6 veckorna



Men i Sverige…?

Delstudie A: Nationell kohortstudie, MFR 1991-2001, inkluderande 22 549 sätesförlossningar 

Delstudie B: Fall-kontrollstudie inkl. 164 sätesförlossningar med perinatal/spädbarnsdödlighet och kontroller 



Kohortstudie 1991-2001

Neonatal + spädbarnsdödlighet bland sätesgraviditeter  > 38+0 v:
2.8 /1000 vid vaginal förlossning
2.9 /1000 vid akut sectio
1.0 /1000 vid plan sectio

Säte, mortalitet vid förlossning > 39+ 0:  5.3 /1000

Säte, mortalitet vid sectio i vecka 38:  1.4 /1000 

OR = 3.5 (1.9 – 6.4)

Huvudbjudning, mortalitet vid förlossning > 39+ 0:  2.6 /1000

Fall-kontrollstudie inkl alla 164 dödsfall i perioden ovan + kontrollgrupper,

Mortalitet vid planerad vaginal förlossning:  OR = 3.1 (1.7–5.8)



Våra slutsatser:

• Planerat sectio som policy vid sätesbjudning skulle reducera perinatala och 
spädbarnsmortaliteten nationellt

• NNT - antal nödvändiga kejsarsnitt för att undvika ett barn med låg Apgar var 70,
och för att undvika ett dödsfall (256-) 400.

• Gruppen rekommenderade att kvinnor med barn i sätebjudning ska informeras om att:

• Risken för barnet är högre vid planerad vaginal förlossning  

• Den absoluta risken är låg oavsett förlossningssätt

• För kvinnan och för framtida graviditeter kan det föreligga fördelar med vaginal förlossning

• Vändningsförsök bör göras;
om det misslyckas bör vaginal förlossning kunna erbjudas kvinnor som önskar detta, 
i selekterade fall



Conversion 1 RCT + 2 cohort 44% (42-46%) Moderate



Författarnas konklusioner:

• Planerat kejsarsnitt kan minska perinatal dödlighet och neonatal sjuklighet hos barnet. 

• På lång sikt kan skillnaden vara försumbar.

• Det kan vara ingen eller liten skillnad i maternell sjuklighet och död.

• Underlaget avseende ev. skillnad i långsiktig risk för mamma respektive barn är begränsat,
varför det är svårt att ge säkra råd till föräldrarna.



Knappt hälften av barnen följdes upp, 
men endast 18 av 53 barn med svår 
neonatal morbiditet följdes upp
och endast 6 av 16 dödsfall ingår i denna analys 

Fler föräldrar rapporterade ”medicinska problem 
de senaste månaderna”
hos dem som randomiserats till kejsarsnitt;
20.8% vs 14.8%; RR 1.41 (1.05-1.89)

Ingen sign skillnad avseende död eller 
neuromotorisk utveckling



Ingen skillnad i långtidsutfall avseende:
utvecklingsförsening,
särskilda behov första skolår,
låg läsförmåga
eller låg räkneförmåga.

Inte heller i antal sjukhusvårdtillfällen.

Genomsnittlig uppföljningstid 5 år avseende 
utvecklingsförsening och 8 år avseende 
skolbedömning



Ulander et al. 2005 
7-årsuppföljning av förlossningar i Finland 1987
(350 födda vaginalt, 511 med elektivt sectio. Akuta sectio under förlossning exkl.) 

• Fler öppenvårdsbesök efter planerat sectio:
Kumulativ sjuklighet efter vaginal sätesförlossning 
var mindre än efter planerat sectio: OR 0.47, CI 0.28–0.80

• Ingen skillnad i behov av särskild assistans vid skolstart



Svensk studie långtidsutfall
– avhandling i nationalekonomi 2017 



Utredning av effekter på barnhälsa och maternell hälsa mm efter sätesförlossning, 
av den “informations-chock” svenska gynekologer och obstetriker utsattes för vid SFOGs årsmöte 2000.

Studieperiod: 1997-2003

Resultat: “Informations-chocken” ledde till 23% ökning av andelen kejsarsnitt vid sätesbjudning. 



Resultat: 

Den ökade andelen kejsarsnitt vid sätesbjudning ledde till starkt förbättrad barnhälsa
både avseende kort- och långtidsutfall, 
indikerat av högre Apgar poäng vid födelsen
och färre dygn sjukhusvård för barnen deras första 7 år.



• Kejsarsnitt vid sätesbjudning förbättrade barnets hälsoindex med 0,93 SD

• Kejsarsnitt vid sätesbjudning var associerat med 6 färre vårddygn på sjukhus per barn de första 7 åren.

• Den ökade andelen kejsarsnitt vid sätesbjudning eliminerade skillnad i hälsoindex som förelegat
mellan barn födda i sätes- och huvudbjudning.

• Den ökade andelen kejsarsnitt vid sätesbjudning visade ingen signifikant effekt på maternell hälsa.

• Data talade för att kejsarsnitt kan vara associerat med en reduktion av fertiliteten
med 19% totalt och 14% hos förstföderskor (p= 0.046). 

• För kvinnor som födde minst ett barn till under de närmaste 8 åren kunde inte heller någon signifikant
effekt på hälsa eller förlossningsutfall påvisas.

• Ingen effekt sågs på arbetsmarknadsvariabler (inkomst, sjukfrånvaro mm). 5 år efter förlossningen.

• Hälsoekonomiskt uppskattades ett sectio vid säte innebära en samhällsbesparing (20 000 - 54 000 SEK).



Skolresultat

*Justerat för barnets kön, maternell ålder, längd, marital status, area deprivation index, födelseviktcentil, gestationsålder, tidigare aborter,  rökning och födelseår.   

Vid vaginal sätesförlossning högre andel med lägsta: OR 1.14 (1.01-1.28) och näst lägsta resultatnivå OR 1.14 (1.01-1.28)

jämfört med barn i huvudbjudning. Sectioförlösta barn skilde sig inte från dem i huvudbjudning.



Långtidsutfall mor



- Andelen kvinnor som fick fler barn under de följande 0-18 åren var 6% färre efter kejsarsnitt 
(akut eller elektivt) än efter vaginal förlossning.



- Färre prematurbörder efter elektivt kejsarsnitt än efter vaginal förlossning (eller akut snitt).



PRETERM





Vaginal sätesförlossning:

17% med neurosensorisk skada 
(svår hörselnedsättning, 
synnedsättning eller CP)
Jämfört med 7.5% av alla
aOR 2.4 (0.7-8.7)

46% med mental utvecklings-
försening jämfört med 20% av 
alla: aOR 2.0 (1.2-7.4)

55% med någon svår skada 
jämfört med 27% av alla:
aOR 2.1 (0.9-5.1)



S
B
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Rekommendationer



Ur patientlagen (2014:821):

• Patienten ska få information om
• de metoder som finns för undersökning, vård och behandling
• väsentliga risker för komplikationer och biverkningar
• metoder för att förebygga sjukdom eller skada
• möjligheten att välja behandlingsalternativ

• Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten.

• När det finns flera behandlingsalternativ 
som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som hon föredrar.

• Patienten ska få den valda behandlingen, 
om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan 
och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.



- Är det rimligt att patienten ska få välja förlossningssätt
vid sätesbjudning?

• Då vändningsförsök optimerar chanserna till okomplicerad vaginal förlossning, 
med minimal procedurrisk,  bör i första hand detta starkt rekommenderas 

Cochrane review (2015, vändning term):

Dubblerad chans till vaginal förlossning i 
huvudbjudning

Halverad andel sectio

Ingen sign. skillnad i barnutfall:

Perinatal död RR 0.39 (0.09 – 1.64)

Apgar < 7 vid 5 min RR 0.63 (0.29-1.36)

Cochrane (2015, vändning innan term vs term):

Ökad chans huvudbjudning: RR 1.23

Trend färre sectio: RR 0.92 (0.85-1.00)

Ej sign. skillnad perinatal död RR 0.23 (0.04 – 1.34)

Fler prematurt födda: RR 1.5 (1.03 – 2.2)



- Är det rimligt att patienten ska få välja förlossningssätt
vid sätesbjudning?

• Låga absoluta risker för mor och barn både vid sectio och vaginalförlossning,
men större risk för neonatala komplikationer efter vaginal förlossning.

• För- och nackdelar med vaginal förlossning och sectio; 
ingendera är ett självklart val vid sätes i okomplicerad fullgången graviditet  

• Kvinnan har rätt att få adekvat information
och utifrån denna ta ställning till förlossningssätt

• Ingen kan heller påtvingas en behandling



- Vilket förlossningssätt ska vi rekommendera?

• Vid okomplicerad graviditet där patienten önskar vår rekommendation, 
ger jag en försiktig rekommendation av sectio
åtminstone till förstföderskor, vilket de flesta är 

• Individuella förutsättningar kan vägas in, men är svårt 
då evidensen för olika selektionskriterier är svag

• Vid prematur sätesförlossning innan 34 veckor 
finns skäl att starkt rekommendera sectio

• Detsamma kan gälla vid andra adderade riskfaktorer



Tack!


