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Evidens: vaginal sätesförlossning - en riskförlossning

• Term Breech Trial Hannah et al (Randomiserad, multicenter 121, n=2083)

• Ökad risk för barnet att dö eller bli svårt skadat1

• Kritik

• Flera av neonatala dödsfall var tvillingar och IUFD 2 

• 64.8% av sjukhusen kunde inte erbjuda ”high standard care”2

• Långsam progress 3

• Vilka är inkluderade?3

• Andel vaginala sätesförlossningar över comfort zone4

Ref: 1Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentationat at term: a randomised multicenter trial; Hannah et al
2 Five years to the term breech trial: The rise and fall of a randomized controlled trial; Glezerman
3 SOGC Clinical Practice Guidelines
4 Inappropriate use of randomized trials to evaluate complex phenomena: case study of vaginal breech delivery; Kotaska



Evidens: risker
• Mortalitet 

• Ökad risk men liten absolut riskökning1-3 

• Observationella studier utan riskökningPREMODA, Louwen

• Svår morbiditet1-4

• Svårvärderat utfallsmått, 2-års uppföljning TBT
• PREMODA ingen skillnad5

• 5 min Apgar < 7 samt < 4 samstämmigt ökad risk; RR ca 3.5 resp ca 9.0 1-5

• Annat: pH < 7.054, intubation5, NICU (kort tid)5

Ref: 1 Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentationat term: a randomised multicenter trial; Hannah et al
2 The risks of planned vaginal breech delivery versus planned caesarean section for term breech birth: a meta-analysis including observational studies; Berhan et al
3 Once More Unto the Breech; Joseph et al
4 Mode of delivery in breech presentation at term: Increased neonatal morbidity with vaginal delivery; Herbst et al
5 Is planned vaginal delivery for breech presentation at term still an option? Results of an observational survey in France and Belgium; Goffinet et al, PREMODA



Evidens: riskminimering
• PREMODA, observationel, n=8105, 174 center, 31% planerade för vaginal 

förlossning, 22,5% födde vaginalt4

• Ultraljud1-2

• CTG övervakning1 

• Bryta för sectio vid dålig progress1-2

• Tränad och kunnig personal1-2

• Bäckenmätning?1

• Förlösa i knästående3

1 SOGC Clinical Practice Guidelines
2 RCOG Guideline No 20b The Management of breech presentation
3 Does breech delivery in an upright position instead of on the back improve outcome and avoid cesareans? Louwen et al
4 Is planned vaginal delivery for breech presentation at term still an option? Results of an observational survey in France and Belgium; Goffinet
et al, PREMODA



Evidens: Cochrane

• Det finns risker med vaginal sätesförlossning så väl som med sectio.

• Varje kvinna ska få tydlig information om risker vid vaginal 
sätesförlossning samt risker med sectio nu och i framtiden.

• Ett individuellt beslut om förlossningssätt ska kunna fattas från fall till 
fall.

• Detta stöds i flera andra publikationer. 

Ref: Management of Breech Presentation at Term, Kotaska A



Evidens: sammanfattning

• Vaginal sätesförlossning är en riskförlossning, ffa för barnet på kort sikt.

• Den absoluta riskökningen är liten.  

• Information om långsiktiga risker för mor och barn är sparsam.

• Kvinnor ska få adekvat information om för- och nackdelar och kan om 
kriterierna är uppfyllda få välja att planeras för vaginal sätesförlossning.

• Viktigt både med kvinnans önskan och förutsättningar samt klinikens 
förutsättningar.



SÖS sätesteam

• Vi erbjuder en vaginal sätesförlossning som 
ett alternativ till elektivt sectio.

• Kvinnor som önskar föda i säte vaginalt och 
inte har kontraindikationer ska ha möjlighet 
till vaginal förlossning oavsett tid på dygnet.

• 3 läkare tillgängliga ”24/7”(sätesjourer) och ca 
25 barnmorskor (minst en BM per pass).



Förutsättningar under graviditet för vaginal sätesförlossning:

• Önskemål från kvinnan (nogsamt informerat val)

• Goda bäckenmått: summa utgångsmått ≥ 32,5cm, sagitala
ingången ≥ 11,5 cm

• Fostervikt med ultraljud: 2500-4000g

• Graviditetsvecka 34+0 - 41+0

• Erfaren personal - sätesjour/sätesbarnmorska

SÖS sätesteam



Förutsättningar under förlossningen: 

• Spontan start

• Bra progress i öppnings- och krystskede

• Ok med EDA

• Utökad fosterövervakning, normalt CTG

• Möjlighet till oxytocindropp, kopplas alltid 

vid krystning

• Knästående rekommenderas när sätet 

nästan tränger igenom

SÖS sätesteam 



• Vid ett misslyckat vändningsförsök ges information om de två alternativen 

planerat sectio och planerad vaginal förlossning.

• Om kvinnan överväger vaginal sätesförlossning beställs: 

Bäckenmätning

Tillväxtultraljud

• Vid normala mått samtal med sätesläkare (ofta samma eller nästkommande 
dag). 

SÖS sätesteam 



• Vid planerad vaginal sätesförlossning erbjuds hinnsvepning ca var 
tredje dag efter v 38+.

• Vid PROM eller latensfas  läggs  kvinnan in  på antenatalavdelningen.

• Vid förlossningsstart handläggs kvinnan av sätesbarnmorska och 
sätesjour (informeras om ej är på plats och rings in).

• Neonatolog informeras om patienten.

SÖS sätesteam



Internt:

• Regelbunden teamträning

• 2018 säteskurs i Norge med teamet (teori+praktisk träning)

• Genomgång av fall 2 halvdagar/år

• 3 till sätesjourer på gång

Externt:

• Fortsatt spridning av information till MVC

• Kurs för stockholmsklinikerna sept 2019 (inbjudna föreläsare)

• Egna kurser för övriga kliniker (längre fram)

• Studier

SÖS sätesteam: hur vi jobbar



SÖS sätesteam
Antal sätesförlossningar på SÖS 2014-2018
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23(18/5) vaginala sätesförlossningar hittills 2019



Resultat 
Simplex säte fr.o.m. v. 34+0,  Stockholm2018
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Resultat 
Simplex, säte, fr.o.m. v. 34+0, år 2018, SÖS

(267 förlossningar)



Resultat 
73 kvinnor planerade för försök 

till vaginal sätesförlossning
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Resultat 
64 kvinnor påbörjade försök 
till vaginal sätesförlossning



Resultat 
Apgar 5 min, planerat försök till vaginal förlossning, 73 barn 
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Vaginal Kejsarsnitt

Apgar 5 min 0-3

Apgar 5 min 4-6

Apgar 5 min 7-10

Alla barn mår bra nu utom två 
(en i varje grupp) som har 
diagnoser ej relaterade till 
bjudning eller förlossningssätt 



Resultat (Rebecka) 
• 40-årig kvinna, 1a graviditet misslyckad vändning, elektivt sectio pga säte, 

uterus unicornis

• Förlossning nr 2 – snabbt PN i huvudläge

• Nu säte återigen, normalstort barn och bäcken, stark önskan att föda vaginalt

• Informerades om risker vid sätesförlossning och hennes egna riskfaktorer

• Planerades för ”halvakut” sectio v. 41+2

• Las in i latensfas kvällen innan inplanerat sectio

• Kl. 2.20 öppen 5 cm, börjar med lustgas

• Kl. 3.00 spontan vattenavgång

• Kl. 3.45 börjar krysta

• Kl. 4.04 föder i knästående (1 min mellan navelroten och födelse)

• 4020 gr, pH 7,07 / 7,32, Apgar 7-10-10 



Resultat (Rebecka, fortsättning) 

• Planerat kejsarsnitt: ”Direkt efter misslyckade vändningsförsöket bokades jag 
in för kejsarsnitt … i receptionen. Återigen kändes det inte som att jag hade 
något val. … När vår tjej kom ut … mådde jag så illa att jag bara ville att dom 
skulle ta bort henne. …anknytningen tog mkt längre tid än vid mina två 
andra förlossningar. … det kändes konstlat i kroppen. Min känsla både i 
huvudet och i kroppen efter snittet var att jag genomgått en stor 
bukoperation, inte en förlossning.”

• Vaginal sätesförlossning: ”Själva förlossningen var det häftigaste jag 
någonsin varit med om… Känslan efter förlossningen och som fortfarande 
sitter i är näst intill en oövervinnerlig känsla. Jag åkte inte hem som en 
patient utan som en stärkt mamma med superkrafter”. 



TACK från SÖS sätesteam!

Vid frågor:
Hanna.Amark@sll.se, Tove.Wallström@sll.se, Julia.Savchenko@sll.se
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