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Sammanfattning 
 

Inledning: Förbättrad operationsteknik och medicinska förutsättningar under 1900-talet har gjort 
kejsarsnittet som förlossningssätt till ett vanligt och relativt säkert alternativ till vaginal förlossning. 
Svenska rekommendationer är dock att man ska vara konservativ med kejsarsnitt i de fall medicinsk 
indikation inte finns. Detta eftersom det är svårt att säga hur stora riskökningarna är för 
komplikationer efter kejsarsnitt jämfört med efter vaginal förlossning. Det starka sambandet mellan 
komplikationer och indikationen till snittet gör det svårt att precisera. De korttidskomplikationer som 
är mest förknippade med kejsarsnitt är mödradöd, blödning, skador på andra bukorgan, infektioner, 
trombos, emboli samt paralytisk ileus. De långtida riskerna är främst kopplade till efterföljande 
förlossningar. Ärret som uppstår efter ett snitt ökar risken för uterusruptur, ablatio placentae, 
placenta previa och placenta accreta. De senaste decennierna har den neonatala vården förbättrats 
avsevärt med ökande överlevnad även vid extrem prematuritet. För dessa barn skulle det kunna vara 
fördelaktigare med kejsarsnitt, men det finns dock en avsaknad av vetenskaplig evidens och ingen 
direkt konsensus eller nationell riktlinje för hur de obstetriska insatserna ska se ut vid extrem 
prematur börd. Man är överrens om att kejsarsnitt är att föredra vid sätesbjudning och/eller duplex. 
Men även om kejsarsnitt är det mest fördelaktiga för barnet måste dessa fördelar vägas mot riskerna 
hos modern. Förutom de risker som ett kejsarsnitt medför, anses snittet på den icke fullgångna 
kvinnan vara kantad av fler svårigheter. Det finns i nuläget inte många aktuella eller bra publicerade 
studier och de studier som är gjorda visar motstridiga resultat. 

Syfte: Att beskriva kejsarsnitten gjorda på Akademiska Sjukhuset mellan vecka 24 och 28 under åren 
2002 och 2010 med särskild hänsyn till de maternella komplikationerna. 

Metod: Kvinnor förlösta i vecka 24+0 till och med 28+6 på Akademiska Sjukhuset åren 2002-2010 
identifierades genom sjukhusets journalsystem där också data samlades in. Statistiska beartbetningar 
gjordes med hjälp av SPSS och Epi Info 7. 

Resultat: Totalt 334 kvinnor förlöstes i vecka 24-28 under studieperioden, 68 procent, det vill säga 
227 förlöstes med kejsarsnitt, varav 40 bar på flerbörd och i mer än 60 procent förelåg annan 
bjudning än huvudbjudning. Drygt 70 procent genomgick kejsarsnitt på endast fetal indikation och de 
fem vanligaste graviditetskomplikationerna var IUTH, prematurt värkarbete, pre-eklampsi, PROM, 
och amnionit. I ett fall lades en B-Lynch, det förekom sex fall av allvarliga postoperativa 
komplikationer och knappa tredjedelen drabbades av mindre allvarliga postoperativa komplikationer. 
Det var endast ett fåtal kvinnor som fick ett icke-istmikalt uterussnitt. 

Slutsats: Under studieperioden var andelen sectio vid Uppsala Akademiska sjukhus relativt hög och 
en stor andel opererades på fetal indikation. Det verkar ha varit fördelaktigt för barnen att förlösas 
genom sectio, men däremot förekom det många maternella postoperativa komplikationer, både 
allvarliga och mindre allvarliga. För att kunna väga fördelen för barnet att förlösas med sectio 
gentemot riskerna för modern måste man utöka studien med de kvinnor som under samma 
studieperiod förlöstes vaginalt i motsvarande gestationsveckor. 
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Förkortningar och förklaringar 
 

UAS - Uppsala Akademiska Sjukhus 
NUS - Norrlands Universitetssjukhus 
Prematurt barn - Fött innan vecka 37+0 
Extremt prematurt barn - Fött innan vecka 28+0 
Ablatio - Moderkaksavlossning 
Amnionit - Infektion i fosterhinnor och fostervatten 
B-Lynch - Kompressionssuturer kring livmodern för att stoppa blödning postpartum 
BMI - Body Mass Index, vikt(kg)/längd(m)2  
Duplex - Tvillinggraviditet  
Endometrit - Livmoderinflammation  
Gestationsvecka - Graviditetsvecka räknat från sista mensens första dag 
Icke istmikalt uterussnitt - Snitt i livmodern som berör mer än det nedersta segmentet av livmodern 
Istmus uteri - Nedre segmentet av livmodern 
IVA - Intensivvårdsavdelning 
IUFD - Intrauterin fosterdöd 
IUTH - Intrauterin tillväxthämning 
MVC - Mödravårdscentralen 
PE - Pre eklampsi, havandeskapsförgiftning 
SGA -Small for gestational age, liten för gestationsåldern 
Sectio - Kejsarsnitt 
T-snitt-Snitt i livmodern likt ett ankare eller upp-och-ned-vänt ”T”, ett icke-istmikalt snitt 
Tokolytisk behandling- Behandling som avser att avstanna värkarbetet 
Triplex-Trillinggraviditet 
UVI-Urinvägsinfektion 
Wertheimoperation - Malignitetskirurgi vid vissa former av livmoderharscancer. Innebär radikal 
hysterektomi, samt borttagning av aggledare, äggstockar, närliggande vävnad och lymfkörtlar. 
Placenta previa-Föreliggande moderkaka 
Placenta accreta-Fastsittande moderkaka där den växt in i livmoderns muskelvägg 
PROM-För tidig bristning av fosterhinnor 
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Inledning 
 

Idag är kejsarsnitt som förlossningssätt ett vanligt alternativ till vaginal förlossning vid uppkomst av 
obstetriska komplikationer. Under första hälften av 1900-talet utvecklades den kirurgiska metoden 
och man fick även tillgång till bland annat antibiotika, antikoagulantia och blodtransfusioner. Med de 
nya förutsättningarna kunde man minska den maternella dödligheten i samband med kejsarsnitt till 
en mycket låg nivå. Från åren 1926-1930 till 1951-1955 sjönk i Sverige dödligheten från 9,5 till 0,5 
procent. Efter detta har kejsarsnittfrekvensen ökat från 1,7 procent år 1951 (Andolf 2010) till 16,7 
procent år 2010 (SFOG.se 2010). 

I socialstyrelsens rapport om kejsarsnitten i Sverige 1990-2001 beskrivs dock fortfarande en ökad risk 
för kvinnor som förlöses med kejsarsnitt att drabbas av komplikationer jämfört med de kvinnor som 
förlöses vaginalt (Källén 2005). Dock är det, som författarna lämnar reservation för, osäkra 
skattningar man kan göra utifrån de studier som gjorts. Eftersom kejsarsnitten oftast utförs på grund 
av graviditets- eller förlossningskomplikationer, är det svårt att precisera riskökningen då just 
anledningen till snittet kan påverka utfallet för modern.  Den ökade risken för komplikationer vid 
kejsarsnitt anses ändå vara så pass avsevärd att man rekommenderar konservativ förhållning i de fall 
där inga medicinska indikationer för sectio finns. (Andolf 2011).  

 De kortsiktiga risker som är mest förknippade med kejsarsnitt är mortalitet, blödning, skador på 
andra bukorgan, infektioner, trombos och emboli, samt paralytisk ileus.  

Maternel död är den allvarligaste risken men samtidigt är den nu för tiden mycket sällsynt i 
utvecklingsländer. I Storbritannien jämförde man dödligheten vid elektiva och akuta kejsarsnitt med 
den vid vaginal förlossning åren 2000-2002. De elektiva snitten innebar 2,8 gånger högre risk och 
samma siffra för de akuta snitten var 4,3. (nice.org.uk 2010) I Sverige kan man idag inte jämföra den 
ökade risken för död vid abdominal förlossning med den vid vaginal. I ARG-rapporten Kejsarsnitt från 
2010 beskrivs problemet; ”Generellt låga mortalitetssiffror i Sverige och det nära sambandet mellan 
indikation för kejsarsnittet och komplikationer gör jämförelse i stort sett omöjlig” (Andolf 2010). 

En ökad risk för blödning är associerad med kejsarsnitt som förlossningssätt. Som tidigare nämnts gör 
indikationerna till kejsarsnittet att kvinnorna som förlöses med kejsarsnitt skiljer sig från kvinnorna 
som förlöses vaginalt. Flertalet av de faktorer som indicerar kejsarsnittet är i sig associerade till 
blödning. (Eggebo 2000) Det är därför tämligen osäkert att dra några exakta slutsatser vad gäller 
storleken för riskökningen.  (Andolf 2010) Dessutom är metoden för skattningen av 
blödningsmängden mindre noggrann vid vaginal förlossning (Larsson 2006). 

Skador på urinblåsan, uretärer eller tarmarna är de bukorganskador man främst riskerar vid det 
operativa ingreppet. Generellt sett anges skada på urinblåsa i 0,1-1 %, uretärskada i 0,02-0,05 %, 
samt tarmskada i <0,1 % av fallen (Andolf 2010). 

De vanligaste postoperativa infektionerna är endometrit, sårinfektion och UVI. Riskökningen är enligt 
en del studier mycket avsevärd för kvinnor som genomgår kejsarsnitt, särskilt för dem som genomgår 
akut snitt. I Sverige är därför rekommendationen att ge intravenös antibiotika vid akut kejsarsnitt och 
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vid hinnbristning (Andolf 2011). I en Cohcranerapport har man dock gett rekommendationen att 
även ge antibiotikaprofylax till de kvinnor som genomgår planerat snitt (Smaill 2010). 

En ökad risk för djup ventrombos och associerad lungemboli finns redan under tidig graviditet. Risken 
för djup trombos är då 10 gånger högre än hos en icke gravid kvinna (Lindqvist 1999), och vid 
kejsarsnitt ökar denna risk ytterligare 8 gånger. (deSwiet 1995) Faktorer som uppstår på grund av 
operationen och som påverkar är dehydrering, blodförlust, reaktiv trombocytos och imobilisering. 
Om snittet är akut eller det är en komplicerad operation ökar risken ytterligare för att dessa faktorer 
uppstår. Trots att det inte är evidensbaserat, erbjuds på vissa kliniker i Sverige alla mödrar som 
genomgått kejsarsnitt trombosprofylax. (Andolf 2010) 

Eftersom bukincisionen vid kejsarsnitt är låg är risken för paralytisk ileus ganska liten.(Andolf 2010) 
Mobilisering av patienten så fort som möjligt minskar risken ytterligare för tarmparalys och man 
försöker uppmuntra till mobilisering redan första operationsdygnet i de fall där det är möjligt. 

En del studier visar att kejsarsnitt kan skydda mot vissa långtidskomplikationer med bäckenbotten. 
Framfall (McLennan 2000, Lukacz 2006) och urininkontinens (Hannah 2002) har dokumenterats 
kunna förhindras till viss utsträckning. Dock finns en betydande riskökning för andra 
långtidskomplikationer. Dessa är främst förknippade med efterföljande förlossningar. 

Risken för uterusruptur under värkarbete vid efterföljande graviditet anges efter kejsarsnitt vara 5,4 
per 1000 (Källen 2005), till skillnad från 1 per 10 000 efter upprepade vaginala förlossningar 
(nice.org.uk 2010). Om kejsarsnittet innefattat ett uterussnitt som engagerat corpus (T-snitt och 
corporalt längdsnitt), eller kantats av efterföljande infektion, har risken alltid ansetts öka ytterligare 
för uterusruptur. I dessa fall är risken så stor att kvinnan bör förlösas med planerat kejsarsnitt innan 
värkdebut (Andolf 2010). 

Ärrvävnaden som uppstår i uterus efter det operativa ingreppet kan även påverka inplantationen av 
placenta vid nästkommande graviditeter och ger därigenom en riskökning för 
placentakomplikationer så som ablatio placentae, placenta accreta och placenta previa. Man har 
beräknat riskökningen för ablatio till 1,3-2,4 gånger högre efter ett kejsarsnitt, vilket motsvarar en 
risk på 1 % (Bonnar 2000). I en metaanalys publicerad i tidskriften American Journal of Obstretics & 
Gynecology hade man bland annat studerat fyra studier som inkluderat data om antalet tidigare 
kejsarsnitt. Dessa visade att risken för placenta previa ökar med antalet genomgångna kejsarsnitt. 
Efter första snittet är riksökningen 4,5 och efter fyra snitt är risken 45 gånger större eller 20-30 
procent (Ananth 1997). Främsta riskfaktorerna för placenta accreta är placenta previa och tidigare 
kejsarsnitt. Vid inplantation över det gamla sectioärret tredubblas risken för previa (Miller 1997). 

Förutom detta innebär ett kejsarsnitt, som alla bukoperationer, risk för postoperativa adherenser 
som i sin tur ger en riskökning för ileus och smärttillstånd i buken. Dock har man kunnat se att risken 
för komplikationer är relativt liten. Risken för att inom 20 år från kejsarsnittet vårdas för adherenser 
eller ileus är visserligen dubbel jämfört med om man endast förlösts vaginalt, men fortfarande 
endast 0,64 procent (Andolf E 2010). 

De senaste decennierna har den neonatala vården förbättrats avsevärt med ökande överlevnad även 
vid extrem prematuritet. I socialstyrelsens rapport från 2012 beskrivs den neonatala dödligheten (0-
27 dygn) i Sverige under 2001-2010. Överlevnaden för extremt prematura enkelbörder födda vecka 
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22-24, 25-26, 27-28 var 57, 82 respektive 86 procent. Barn som tidigare inte haft en chans till 
överlevnad är nu självklara patienter att satsa på (Marsal 2004). Det finns en avsaknad av 
vetenskaplig evidens men kejsarsnitt skulle kunna vara fördelaktigare för barnet med kortare 
förlossningsförlopp och undvikande av föregivande tryck på huvudet (Ray Chaudhuri Bhatta 2011). 
Frekvensen av kejsarsnitt som förlossningsmetod av prematura barn är hög här i Sverige. När 
socialstyrelsen publicerade sin rapport om perinatalt omhändertagande vid extrem prematurbörd 
2004, föddes upp till 70 procent av de prematura barnen som vägde under 1000 gram med 
kejsarsnitt, jämfört med knappt 10 procent år 1973 (Marsal 2004). 

Just på grund av avsaknaden av vetenskaplig evidens råder det ingen direkt konsensus eller nationell 
riktlinje över hur de obstetriska insatserna ska se ut vid extrem prematur börd.  Detta har lett till 
individuell handläggning och att strategierna ser olika ut i olika delar av landet (Marsal 2004). 

En studie gjord av S Håkansson m.fl. under studieperioden 1985-99 jämförs norra Sverige, där man 
hade ett mer aktivt neonatalt förhållningssätt vid extrem prematuritet, samt även högre andel 
kejsarsnitt på fetal indikation innan vecka 26, med södra Sverige där man är mer selektiv. Resultatet 
visade att man med den mer aktiva strategin förlöste fler levande födda barn mellan vecka 22 och 25, 
barnen var i bättre postnatalt skick och de överlevande vid ett års ålder hade inte en ökad risk för 
morbiditet (Håkansson 2004). De senare årens studier som jämför kejsarsnitt med vaginal förlossning 
visar olika vad gäller mortaliteten hos extremt prematura barn födda som enkel börd i 
huvudbjudning utan andra obstetriska komplikationer. En del studier visar ingen överlevnadsfördel 
med kejsarsnitt, medan andra har kunnat uppvisa att det skulle vara fördelaktigt i de fall där 
gestationsåldern är under 26 veckor eller födelsevikten under 1300 gram. Det man dock är överrens 
om, är att i de fall där sätesbjudning och/eller duplex föreligger, bör kejsarsnitt föredras som 
förslossningssätt (Ray Chaudhuri Bhatta 2011). 

Även om kejsarsnitt är det mest fördelaktiga för det extremt prematura barnet måste dessa fördelar 
vägas mot riskerna hos modern. Förutom alla de riskökningar som kejsarsnitt medför anses snittet på 
den icke fullgångna kvinnan vara komplicerad.  Istmusdelen av uterus är ringa utvecklat och det kan 
vara svårt rent tekniskt att utföra operationen. Risken är större för att operatören istället för ett 
transversalt istmikalt, är tvungen att lägga ett utvidgat uterussnitt och ibland t.o.m. ett corporalt. I en 
retrospektiv studie gjord på Norrlands Universitetssjukhus där man studerat kejsarsnitt gjorda vid GA 
<28 veckor under åren 1997-2003, fann man att 20 % av kvinnorna fick ett icke-istmikalt snitt 
(Högberg 2006).  

Men hur vida det prematura kejsarsnittet verkligen medför en ökad risk för korttidskomplikationer 
jämfört med dem som förlöses vaginalt är emellertid ganska oklart. I Socialstyrelsens rapport 
”Perinatalt omhändertagande vid extrem underburenhet” (s.70) skriver man att ”det är välkänt att ju 
tidigare i graviditeten ett kejsarsnitt görs, desto större risk finns det för intraoperativa och 
postoperativa komplikationer”(Marsal 2004). Artikeln man refererar till är dock från början av 1980-
talet och studieperioden inkluderade åren 1978-80 (Nielsen 1984). I en Cochranerapport där Gant A. 
m.fl. gjort en systematisk genomgång av studier gjorda på ämnet påvisas en ökad risk för svåra 
komplikationer vid prematura kejsarsnitt jämfört med de som förlöstes vaginalt. Bland annat fick två 
kvinnor septisk chock, varav en fick genomgå hysterektomi. (Studierna var sex randomiserade studier 
med totalt 122 kvinnor, alla stötte på rekryteringsproblem och i två av studierna fanns endast två 
respektive fyra kvinnor med) (Grant 2010). En studie utförd 1997-2003 på Norrlands 
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Universitetssjukhus med ungefär samma kvantitet av studieobjekt visade inte samma resultat. Där 
fanns inga rapporterade svåra komplikationer, däremot kunde man se en tendens till ett ökat antal 
mindre allvarliga komplikationer (Högberg 2006). 

Det övergripande målet för den här uppsatsen är att beskriva de extremt prematura kejsarsnitten 
(vecka 24-28) mellan år 2002 och 2010 på Uppsala Akademiska Sjukhus med särskild hänsyn till de 
maternella komplikationerna. Studien avser att beskriva riskfaktorerna hos kvinnan, samt 
komplikationerna som ledde till förlossningen och valet av kejsarsnitt. De specifika frågeställningarna 
var: 

• Vilka korttids-komplikationer uppstod hos mödrarna och i vilken omfattning? Med hänsyn till 
de korttidskomplikationer som omnämns i litteraturen: anemi, stor blödning, 
blodtransfusion, reoperation, hematom-djupa och ytliga, sårinfektion, urinvägsinfektion, 
endometrit, annan infektion, trombos, emboli, mödradöd samt vårdtid och vårdtid på IVA. 
 

• I hur stor utsträckning har de mödrar som förlöses med kejsarsnitt på maternell indikation 
längre vårdtid och fler korttids-komplikationer (uppdelat på mindre och större 
komplikationer) än de mödrar som förlöses med kejsarsnitt på endast fetal indikation? 
 

• Hur många mödrar fick ett icke-istmikalt snitt eller endometrit?  
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Material och metod 
 

Kvinnor förlösta i graviditetsvecka 24+0 till och med 28+6 sorterades in i två grupper, vaginalt 
förlösta och sectioförlösta. 

Under handledning av handledare (Ulf Högberg, Maria Jonsson och Aijlana Lutvica) utarbetades en 
registreringsmall som användes som studieinstrument vid registreringen av de olika variablerna. Vi 
fann under bearbetningen av materialet luckor där mallen inte var täckande, samt svårigheter att 
göra registrering av en del variabler på grund av att det krävde större medicinsk erfarenhet av 
registreraren eller att det var allt för tidskrävande att finna uppgifterna. Därför kom mallen att 
revideras flertalet gånger under tiden för datainsamlingen och nya variabler tillkom medan andra fick 
sorteras bort. Förslag till revideringar kom även från en arbetsgrupp på Norrlands universitetssjukhus 
där en liknande studie påbörjats och där man använder sig utav samma mall. Förutom rena 
revideringar fylldes det på med nya värden för variablerna, vilket var förväntat och planerat. 
Exempelvis fann vi och fyllde på med flertalet sjukdomar som kvinnan, vid tiden för inskrivningen vid 
MVC, hade eller tidigare hade haft. 

Variablerna reoperation, reoperationsorsak samt sectioindikation - fetal eller maternell, analyserades 
av huvudhandledaren till uppsatsen (UH), då det krävde större medicinsk kunskap. 

Informationen samlades in genom sjukhusets journalsystem. Under åren 2002 till och med en del in i 
2005 infördes allt i pappersjournaler. Dessa scannades senare in det datasystem som används idag. 
Angående de patienter som kom utifrån regionen till Uppsala Akademiska Sjukhus, skickades i de 
allra flesta fall pappersjournaler med från hemsjukhuset innehållande text, labsvar och medicinlistor. 
Dessa finns också inskannade i datasystemet. Delar av journaler som användes vid datainsamlingen 
var; (1)Mödrahälsovårdsjournal 1,2 och 3 som under de senare åren ersattes av Översiktsdokument 
Mödravård (ÖD Mödravård); (2)Mödrahälsovårdens journaltexter; (3)Bedömningsjournalen inför 
operationen; (4)Förlossningsjournal 1och 2 som sedan ersattes av ÖD Förlossning; (5)Speciallista för 
anestesi/operation; (6)Speciallista för postoperativ vård; (7)Läkemedelslistor; (8)Lablistor; 
(9)Läkaranteckningar i kvinnoklinikens journaltexter; (10)ICD-koder (ICD-10) i kvinnoklinikens 
journaltexter; (11)Omvårdnadslistor; (12)Remissvar från avdelningen för patologi och cytologi. 

Uppgifter om barnen samlades in både från moderns journal i (4)Förlossningsjournal 1 och 2, samt 
från barnens egen journal med hjälp av födelsenummer och efternamn som fanns med i moderns 
förlossningsjournal; (13)Läkar- och sjuksköterskeanteckningar i barnklinikens journaltexter; (14)ICD-
koder (ICD-10) i barnklinikens journaltexter; (15)Omvårdnadslistor. 

De kvinnor som hade ett annat hemortssjukhus än UAS kunde inte följas efter utskrivning, varken om 
de skrevs ut till hemmet eller till hemortssjukhuset för fortsatt vård eftersom journalsystemen vid de 
olika sjukhusen inte är sammankopplade. Eventuella komplikationer som inträffat efter det finns 
därför inte med såvida kvinnan inte återkom till UAS för återbesök eller vård. 

Vid registreringen av sjukdomar, tidigare operationer och komplikationer användes kvinnoklinikens 
journalanteckningar och de uppgifter som kvinnan vid inskrivningen på MVC uppgett. Dessa 
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sorterades i huvudgrupper, som till exempel lungsjukdomar och hypertoni.  Vid ovanliga sjukdomar 
och komplikationer som bedömdes ovidkommande, sorterades dessa i efterhand in under ”övrigt”. 
Inhämtningen av data från inskrivningen på MVC gjordes via mödrahälsovårdsjournal 1, och senare 
ÖD Mödravård, vilka innehöll en lista där barnmorskan kryssat för olika alternativ med 
sjukdomsgrupper som denne tyckt att kvinnans eventuella hälsoproblem passat bäst in på. I de fall 
där ingen vidare beskrivning av hälsoproblemet fanns i journalen, registrerades sjukdomen, 
operationen eller komplikationen in under den sjukdomsgrupp som barnmorskan valt utifrån detta 
flervalssystem. Därför valde vi att i så stor utsträckning som möjligt använda oss av samma 
sjukdomsgrupper.  

Innan elektronisk lablista började användas antecknades Hb-värden i olika journaldokument vilket 
gjorde det svårt att få någon överblick, och i vissa fall svårt att överhuvudtaget återfinna något värde. 
I de fall där en blödning på 1000 ml eller mer förekommit peroperativt kunde man dock alltid finna 
ett värde som registrerats.  

Vid registrering av administrering av tokolytisk behandling registrerades alla fall där tractocil eller 
terbutaline hade getts. Tidsresursen som krävdes för att utröna huruvida kvinnorna hade fått en hel 
behandling eller inte var allt för stor och därför valde vi att inte göra det. 

I en del fall finns navelsträngs-pH nedtecknat i förlossningsjournal 2 eller ÖD förlossning, i en del 
andra fall finns remsan som skrivits ut från analysapparaten inskannad i moderns eller barnets 
journal. I dessa fall är det ibland inte antecknat om provet var arteriellt eller venöst, och har därför 
sorterats under arteriellt. Acidos definierades som ett arteriellt navelsträngs-pH < 7,20 och BE <-12. I 
denna uppsats används WHO:s definition för asfyxi, där lätt asfyxi motsvarar Apgar < 4 efter 1 min, 
medelsvår asfyxi Apgar < 4 efter 5 min och svår asfyxi Apgar < 4 vid 10 min.  

IUTH registrerades i de fall där barnet eller ett av barnen i en flerbörd var lätt för gestationsåldern. I 
vissa fall finns diagnosen IUTH eller SGA i barnets journal, i de fallen registrerades IUTH för den 
graviditeten. I de fall där det inte nämns i journalen, jämfördes barnets födelsevikt med en 
standardiserad tabell där definitionen är -2 standardavvikelser under normalvikt för gestationsdagen. 
Dock gjordes detta endast för barnen födda på 180:e dagen eller senare, dessutom jämfördes alla 
dessa barn med normalvikten för pojkar, oavsett kön. 

Under åren förändrades hur man journalförde barnets bjudning. Från början förde barnmorskan in 
bjudning i Förlossningsjournal 1 utifrån ett flervalssystem. När denna sedan ersattes av ÖD 
Förlossning, såg alternativen annorlunda ut. Detta gjorde att endast tre grupper av bjudningar kunde 
särskiljas, huvud-, säte/fot-, och tvär/sned-läge. 

De postoperativa komplikationerna delades in i (a)allvarliga, inkluderande; reoperation på grund av 
intraabdominell blödning eller cervixruptur, abscess, septikemi, djup sårinfektion och djupt hematom 
samt i (b)mindre allvarliga; urinvägsinfektion, ytlig sårinfektion, behandlingskrävande infektion med 
oklart fokus, blodtransfusion, ytligt hematom, och endometrit. Reoperationer som berodde på 
komplikationer som redan registrerats som allvarlig eller mindre allvarlig komplikation, registrerades 
som reoperation men delades inte in och registrerades inte heller som något av ovanstående, 
eftersom det då skulle leda till att en och samma komplikation räknades med två gånger. 
Definitionerna är ungefär desamma som de definitioner som används i tidigare publicerad artikel av 
Högberg U, m.fl. 2007.  
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Inga kvinnor exkluderades, men däremot förekom det två fall där kvinnan bar på flerbörd och endast 
en av tvillingarna inkluderades i studien. I det ena fallet förlöstes första tvillingen vaginalt och 
exkluderades därför. I det andra fallet spontanabortarades tvilling ett i vecka 22. En kvinnas vårdtid 
exkluderades då hon främst vårdades på grund av myokardit som hon insjuknade i innan förlossning.  

Jämförande data representerande riket togs från Medicinska födelseregistret 2012. Statistiken 
rörande år 2002-2008 användes. 

För analys av datan användes främst deskriptiv statistik och beskrivande tabeller, men även en del 
X2-tester. All data registrerades först i exceldokument som sedan fördes över till SPSS Statistics 20.0 
(SPSS Inc, Chicago, IL) för Windows där de deskriptiva statistiska analyserna gjordes. X2-testerna  
utfördes i StatCalc X2-tester (Epi Info 7, Epiinfo.com), P< 0,05 betraktades som statistiskt signifikant.  

Studien var en verksamhetsuppföljning och etiskt tillstånd har inte sökts. 
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Resultat 
 

Under studieperioden förlöstes sammanlagt 343 kvinnor i graviditetsveckorna 24 till och med 28. Av 
dessa förlöstes 66,2 procent med sectio, totalt 227 kvinnor (Tabell 1). Det förekom 53 
duplexgraviditeter och ett fall av trillingfödsel. Triplexen och 39 fall av duplexen förlöstes med sectio. 
I ett av duplexfallen förlöstes den första tvillingen vaginalt och den andra åtskilliga dagar efteråt med 
sectio. Sammanlagt var det 267 barn som förlöstes med sectio. Knappt 20 procent av kejsarsnitten 
utfördes på maternell och 70 procent på fetal indikation, de övriga 10 procenten utfördes på både 
fetal och maternell indikation. 

Det var under hela studieperioden en stabil fördelning vad gäller val av förlossningssätt i de olika 
förlossningsveckorna med en övervägande del förlossningar utförda med sectio. Man kan över åren 
även se en ökande trend för sectio, dock är ökningen inte statistiskt signifikant (Tabell 1). 

Medelåldern hos kvinnorna var 30,7 år (16-45) vid tiden för förlossning och närmare en tredjedel var 
35 år eller äldre (Tabell 2). Jämförelsevis var under åren 2002-2008 ungefär en fjärdedel av hela 
rikets föderskor 35 år eller äldre. Vid inskrivningen vid MVC var hälften av studiens kvinnor 
överviktiga och medelvärdet för BMI låg på 26,7 (16,8-47,2). Motsvarande var andelen överviktiga 
föderskor i riket 35-37 procent och medelvärdet för BMI var ungefär 2,5 enheter lägre. Drygt 13 
procent uppgav vid inskrivningen på MVC att de rökte eller snusade. Den stora majoriteten var 
rökare (23/26) och ingen använde både snus och cigaretter. I hela riket var andelen rökare hos 
födande kvinnor 8,4 procent. Du hade skrivit förstföderskor, men det var det väl inte? 

Drygt en fjärdedel hade vid inskrivningen någon typ av sjukdom eller hade tidigare genomgått någon 
slags operation.  Det var ett stort antal som uppgett att de tidigare haft problem med ”upprepade 
urinvägsinfektioner”, vilket sorterades under urologiska infektioner och bidrog till den höga 
procentandelen. Vid inskrivningen uppgav 30 kvinnor att de hade någon form av gynekologisk 
sjukdom eller tidigare hade genomgått en gynekologisk operation. Ytterligare sju hade behandlats 
med konisering på grund av cervixdysplasi (Tabell 3). Hos dessa sammanlagt 37 kvinnor fann man 
även i två fall en uterusanomali samt ett fall med myom under operationen. Hos fem tidigare 
gynekologiskt friska fann man två fall av uterusanomali, två fall av myom, samt en ovariecysta. En 
kvinna diagnostiserades med cervixcancer under graviditeten. Diagnosen ledde till kejsarsnitt och 
Wertheimoperation i samma seans i vecka 28.  

Lite mer än hälften var förstföderskor, vilket inte skiljer sig så mycket från riksgenomsnittet där 
andelen förstföderskor låg mellan 44,3 och 45,4 procent. Drygt 30 procent hade aldrig tidigare varit 
gravida. Sammanlagt hade ungefär hälften haft ett eller flera missfall, och cirka 40 procent hade 
genomgått minst en inducerad abort (Tabell 4). Av de 95 kvinnor som tidigare fött barn hade drygt en 
tredjedel någon gång tidigare förlösts med sectio, sex hade råkat ut för IUFD, varav två fler än en 
gång. Mer än 60 procent hade tidigare fött ett prematurt barn, och nästan hälften av dessa hade fött 
ett extremt prematurt barn (Tabell 5). 
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Många av kvinnorna utvecklade under graviditeten fler än en graviditetskomplikation. Av de 43 som 
förlöstes med sectio på maternell indikation var den vanligaste förekommande 
graviditetskomplikationen pre-eklampsi den (37/43). De allra vanligaste graviditetskomplikationerna 
utöver PE var IUTH, prematura värkar och PROM, där den stora majoriteten genomgick sectio på 
fetal indikation (64/100, 75/84 respektive 40/43). I 31 av 43 fall med PROM fick patienten antibiotika 
innan förlossningen. Närmare 14 procent, det vill säga 31 kvinnor drabbades inte av någon 
komplikation alls (Tabell 6). Av dessa graviditeter var elva enkelbörder med huvudbjudning, samtliga 
med minst 25 fullbordade graviditetsveckor. 

De allra flesta, fler än 4 av 5, fick ett lågt tvärsnitt vid hudincisionen (Tabell 7). Den vanligaste 
incisionen i uterus var lågt tvärsnitt som stod för cirka 90 procent. Det var 16 kvinnor fick ett icke 
istmikalt snitt, vilket motsvarar ungefär 7,5 procent (Tabell 8). 

Av alla kejsarsnitten skedde 134 under jourtid, det vill säga all annan tid än vardagar 8-17. Av dessa 
utfördes 24 stycken urakut, och 20 av dem var på fetal indikation. De urakuta snitten var fördelade 
med majoriteten i vecka 25 och 26, fyra i vecka 24 och endast två vardera i vecka 27 och 28.  

Knappt 40 procent mottog någon form av tokolytisk behandling innan förlossningen och nästan alla 
hann få minst en dos steroider. Närmare tre fjärdedelar fick antibiotikaprofylax i samband med 
operationen och alla utom 16 kvinnor fick trombosprofylax (Tabell 10). 

Vid alla urakuta kejsarsnitt fick kvinnan antibiotikaprofylax, och av dem som inte fick det, förlöstes 
mindre än en tredjedel under jourtid.  Av de 54 som inte fick någon antibiotika profylaktiskt, var de 
flesta väsentligen friska sedan tidigare. Det förekom två fall där kvinnan hade diabetes, en av dem 
hade även hypertoni, det förekom även två fall med fosfolipidantikroppssyndrom, samt ett fall med 
Ehler-Danlos syndrom. Det förekom också ett fåtal organspecifika sjukdomar, ett fall där 
barnmorskan på MVC angett astma/lungsjukdom i anamnesen, två kvinnor med njurkomplikationer 
samt ett antal fall med vad som angetts som ”upprepade urinvägsinfektioner”. Utöver det förekom 
också enstaka fall av ortopediska besvär och nuvarande eller tidigare psykisk ohälsa. Det var färre 
överviktiga i gruppen som inte fick antibiotikaprofylax i relation till alla de 227 kvinnorna som 
genomgick sectio, men det var långt ifrån alla som var normalviktiga. Det var en större andel av 
snitten som gjordes på maternell indikation hos de som inte fick antibiotikaprofylax än hos de som 
fick. Mer än hälften av mödrarna hade pre-eklampsi, en hade amnionit och fick antibiotika innan 
förlossningen. Det förekom också tre fall av ablatio placentae. Postoperativt fick två mödrar 
endometrit (2/54) varav en även fick en djup sårinfektion (1/54). Motsvarande siffror för detta i 
resten av sectiogruppen var nio respektive en (9/173 respektive 1/173). En kvinna fick en 
behandlingskrävande infektion med oklart fokus och två fick ytliga sårinfektioner, vilket drabbade 
kvinnorna som fick ab-profylax i minst lika stor utsträckning. Bland de ab-behandlade fick sex kvinnor 
behandlingskrävande infektioner med oklart fokus, en sepsis med oklart fokus samt 21kvinnor ytliga 
sårinfektioner. Dessutom förekom det sex fall av urinvägsinfektioner (ca 10 %) i gruppen som fick ab-
profylax, vilket är direkt jämförbart med andelen kvinnor i resten av sectiogruppen som drabbades av 
detsamma. 

Kvinnorna som inte fick trombosprofylax var väsentligen friska innan graviditeten. Det förekom ett 
fall med hypotyreos och några enstaka fall där kvinnan tidigare haft upprepade urinvägsinfektioner. 
BMI var lägre i gruppen som inte fick trombosprofylax i jämförelse med resten av kvinnorna i studien, 
endast en av kvinnorna var klart överviktig med ett BMI på 33,5. Fyra hade pre-eklampsi och en 
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råkade ut för ablatio placentae. Hälften av kvinnorna som inte fick trombosprofylax fick inte heller 
antibiotikaprofylax och endast två förlöstes med sectio på maternell indikation.  

I mer än två tredjedelar administrerades endast spinal vid anestesin. Den övriga tredjedelen sövdes, 
tolv av dessa efter att man konstaterat att ryggbedövningen som lagts ej fungerade (Tabell 11). I nio 
av de tolv fallen opererades kvinnan under jourtid. Drygt 37 procent av de som opererades under 
jourtid sövdes, till skillnad från 23 procent av de som opererades under kontorstid.  

Från åren 2002 till 2005 finns oftast en operationstid antecknad i ”Speciallistan för 
operation/anestesi”, från de senare åren finns op-tid allt mer sällan att återfinna. Sammanlagt finns 
det endast op-tid i 85 av de 227 fallen. Det är en stor spridning mellan tiderna som finns antecknade, 
allt från 15 till 65 min.  

Den största peroperativa blödningen som uppskattades var 3000 ml. Kvinnan som förlöstes var en för 
övrigt frisk 36-årig förstföderska som fick genomgå akut sectio i v.24+5 på grund av försämring av sin 
pre-eklampsi. Patienten var mycket överviktig med ett BMI på 40,8, dessutom var barnet var litet 
(<500g) och uterus var mycket ringa utvecklad med tjocka väggar och dessutom en del myom. 
Operatörerna var erfarna och uppgav mycket svåra förhållanden och att de dessutom var tvungna att 
lägga ett T-snitt. Under operationen mottog patienten två enheter E-konc, 100 mikrogram 
Nitroglycerin och 5 IE Syntocinon. Postoperativt förbättrades patientens allmäntillstånd snabbt.  

Det var 25 kvinnor blödde 1000 ml eller  mer preoperativt. Nästan hälften av dessa var överviktiga 
och de flesta snittades på fetal indikation (17), endast fyra snittades på maternell indikation. En 
femtedel av de som blödde 1000 ml eller mer opererades urakut, till skillnad från en tiondel av de 
som blödde under 1000 ml. Ablatio placentae var överrepresenterat, nästan 30 procent jämfört med 
dryga 10 procent. I sex av fallen blev patienten blodtransfunderad och i endast ett av fallen fanns ett 
Hb under 70 nedtecknat i journalen (Tabell 13). I resten av studiegruppen fanns endast ytterligare 
en kvinna med ett Hb-värde under 70 men ändå blev 21 av blev blodtransfunderade. Inga stora 
peroperativa komplikationer inträffade, förutom ett fall där kvinnan på grund av atoni under 
operationen blödde 700 ml och operatören suturerade uterus ad modum B-Lynch.  

Under studieperioden uppstod ett fall utav mödradöd. Vid patientens inkomst till förlossningen 
förelåg myokardit och grav hjärtsvikt, varför man beslutade om att sätta in mekanisk hjärtpump 
(Impella) och att därefter förlösa barnet med sectio. Kvinnan vårdades sammanlagt 101 dagar på 
intensivvårdsavdelning och avled fyra månader postpartum till följd av cerebral trombos på grund av 
Impellan.  

En del mödrar följde sitt barn till hemsjukhuset och fick fortsatt vård där, dessa kunde inte följas upp, 
utan endast antalet dagar där kvinnorna blev vårdade på Akademiska Sjukhuset kunde registreras. 
Bortsett från ovan beskrivna fall där kvinnan blev vårdad på IVA i 101 dagar var den genomsnittliga 
vårdtiden på regionssjukhus 7,2 dagar. Motsvarande siffra för de som vårdades efter sectio utförd på 
endast maternell indikation var 8,0. Där sectioindikationen var fetal och kvinnorna kan tänkas varit i 
bättre tillstånd preoperativt var genomsnittet 6,7 dagar (Tabell 14). Antalet mödrar vårdade på IVA, 
uppdelade på fetal och maternell indikation till sectio, påvisade samma tendens. Av de som vårdades 
på IVA hade 75 procent genomgått kejsarsnitt på grund av det maternella tillståndet. 
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Det förekom 65 fall av mindre postoperativa komplikationer, inga tromboser eller embolier (Tabell 
9). Inte heller något djupt hematom förekom, men däremot två djupa sårinfektioner. Den ena 
kvinnan med djup sårinfektion, som beskrivet tidigare, hade inget antibiotikaprofylax och fick även 
endometrit postoperativt.  Inga av kvinnorna hade någon allvarligare sjukdom sedan tidigare, ingen 
rökte eller var överviktig. Båda kvinnorna var friska förutom att den ena hade essentiell hypertoni. 
Inga peroperativa komplikationer eller maternella tillstånd utmärkte fallen. Båda snitten gjordes på 
fetal indikation. Den första kvinnan, som även fick endometrit fick ett lågt medellinjessnitt i huden 
och den andra fick en T-incision i uterus.  

Sammanlagt fick 52 kvinnor någon slags postoperativ infektion. Elva postoperativa endometriter 
diagnostiserades och behandlades. Nio kvinnor fick behandlingskrävande infektioner med oklart 
fokus, en av dessa utvecklade även sepsis. Alla dessa kvinnor, förutom en, förlöstes med sectio på 
grund av både barnets och moderns försämrade tillstånd.  

Totalt åtta reoperationer utfördes (tabell 15). Förutom utrymning av ett par mindre hematom, och 
en enkel revision på grund av ytlig sårinfektion, förekom det ett fåtal mer allvarligare tillstånd som 
ledde till reoperation. En patient blödde cirka 1500 ml intraabdominellt postoperativt innan man 
stoppade blödningen med laparoskkopisk operationsteknik. Ett ovanligt fall med cervixruptur 
förekom också. Patienten beräknades blöda två till tre liter blod innan man hittade orsaken som var 
ett två centimeter långt rift på cervix. Kvinnan mottog plasma, fyra enheter E-konc och suturerades 
med tre stygn. En annan fick en abscess som mätte cirka 7,5*3,5 cm suprafasciellt. Abscessen 
dränerades och patienten fick intravenös antibiotika då hon hade höga infektionsparametrar och 
frossa. Dessutom förekom ett fall med kvarvarande placentarest (4*5 cm) som orsakade feber, 
smärta och försämrat allmäntillstånd. Kvinnan fick genomgå exceres och behandlades med 
intravenös antibiotika.   

Man kunde inte se någon större skillnad på risken för postoperativa komplikationer hos de som 
opererades under jourtid jämfört med de som opererades under kontorstid. Vid akuta vs. urakuta 
snitt kunde man snarare se en minskning av antalet postoperativa komplikationer, 29 procent 
jämfört med 36. Dock är materialet mycket litet, endast 24 kvinnor opererades urakut (Tabell 17). 

Fyra av de förlösta barnen dog redan intrauterint, två på grund av ablatio, en på grund av teratom i 
hjärnan och en dog som mottagartvilling vid ett transfusionssyndrom. Inga barn fick peroperativt 
någon fraktur, däremot fick 30 hudskador, främst i form av blåmärken men även enstaka fall av 
skärskador förekom. Nästan en fjärdedel av barnen hade lägre apgarpoäng än 7 efter fem minuter, 
och mäter man enligt WHO:s definitioner hade närmare 13 procent medelsvår till svår asfyxi. Hos 
närmare 25 procent uppmättes ett pH<7,20, medan det endast var fem procent som även hade ett 
base excess på -12 eller lägre och därmed definitionsmässigt en acidos. 

I nästan två tredjedelar av kejsarsnitten förelåg det någon annan bjudning än huvudbjudning (Tabell 
16). 
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Diskussion  
 
Totalt 334 kvinnor förlöstes i vecka 24-28 på Akademiska sjukhuset i Uppsala under studieperioden 
varav 227 av dem förlöstes med kejsarsnitt, vilket motsvarar 68 procent. Av alla förlossningar var 53 
stycken tvillingfödslar och en var en trillingfödsel. Trillinggraviditeten och 39 av tvillinggraviditeterna 
gick till sectio. Knappt 20 procent förlöstes med sectio på maternell indikation, 10 procent på 
maternell och fetal indikation och resterande på fetal indikation. Av alla kejsarsnittförlösta kvinnor 
drabbades sex av dessa av allvarliga postoperativa komplikationer och 52 av någon slags postoperativ 
infektion. 

Under studieperioden kan man se en trend till ökning av andelen kejsarsnitt. Ökningen stämmer 
överens med Socialstyrelsens rapporter som visar en ökad andel sectio vid förlossning av extremt 
prematura barn och barn som har en födelsevikt under 1000 gram. UAS tillhör den mer proaktiva 
delen av riket med större andel kejsarsnitt i de extremt prematura veckorna och har inte följt den så 
kallade 25-veckorsregeln som tillämpas i större utsträckning i södra delen av landet. Totalt ligger 
andelen sectio ganska stabilt över de olika födelseveckorna. Om man jämför andelen kejsarsnitt med 
vaginala förlossningar och hur de fördelar sig i de olika födelseveckorna över åren, kan man se en klar 
antydan till ytterligare utveckling av ett mer liberalt förhållningssätt till sectio i vecka 24.  

De vanligaste graviditetskomplikationerna hos kvinnorna i studiegruppen var i storleksordning; 
intrauterin tillväxthämning, pre-eklampsi, prematurt värkarbete, PROM, amnionit och ablatio 
placentae. En stor del av graviditeterna var också flerbörder, vilket kanske kan diskuteras om det bör 
sorteras under ”graviditetskomplikationer” eller inte, men det är otvivelaktigt en faktor som 
komplicerar en graviditet och förlossning. Dock är alla dessa data överlappande och ofta hade en och 
samma kvinna fler än en komplikation under sin graviditet. Den ena komplikationen är i många fall en 
följd av den grundläggande problematiken och komplikationen. Under datainsamlingen registrerades 
inte vilken komplikation det var som slutligen ledde till beslutet om sectio. Det finns heller inga 
registrerade data från de vaginalt förlösta att jämföra med. Därför är det svårt att utifrån denna 
studie dra några direkta slutsatser om samband mellan respektive komplikation och risken för att 
behöva utföra kejsarsnitt. 

Trots att det inte går att dra några slutsatser om sambandet mellan komplikation och risken för 
sectio, kan man sammanfattningsvis se att det fattades beslut om kejsarsnitt på fetal indikation i en 
stor del av de fall där det förelåg komplikationer som kan vara hotande för barnets liv och hälsa. En 
relativt hög sectiofrekvens och den stora andelen sectio som utfördes på fetal indikation, reflekterar 
ett liberalt förhållningssätt till kejsarsnitt vid extrem prematur börd. Elva enkelbörder med 
huvudbjudning utan någon annan komplikation som vi kunde finna retrospektivt förlöstes med 
sectio. Samtidigt var det dock ändå 13 duplexgraviditeter där båda barnen förlöstes vaginalt. Detta 
speglar ett individualiserat omhändertagande där det inte alltid utifrån tillgänglig information går att 
fastställa den enskilda indikationen för förlossningssättet 

Jämförelsevis med informationen i Medicinska födelseregistret, var det i studien både en större 
andel äldre kvinnor (>35 år) och en något större andel som rökte. Detta stämmer överens med den 
vitt kända kunskap som finns om att dessa faktorer predisponerar för prematurbörd. Även tidigare 

16 
 



prematura förlossningar eller sena missfall är kända riskfaktorer. Av de kvinnor som ingick i studien 
och var omföderskor hade en mycket stor andel, dryga tredjedelen, tidigare fött ett, eller flera 
prematura barn. Det var också en stor andel som tidigare råkat ut för spontan abort. Dock kan vi i 
denna studie inte verifiera om det var ett stort antal sena missfall, då insamlingsdatan inte omfattade 
i vilken vecka de tidigare missfallen hade skett. 

Allvarliga peroperativa komplikationer var knappast alls förekommande. En kvinna fick en B-Lynch 
efter att hon blött 700 ml. Sammanlagt var det sex kvinnor som råkade ut för allvarliga postoperativa 
komplikationer, vilket gör att vårt resultat lägger sig mitt emellan resultaten nämnda i uppsatsens 
inledning. Cochrane-metaanalysen av Grant m.fl. visade en ökad risk för allvarlig morbiditet vid sectio 
medan man i studien gjord av Högberg m.fl. 2007 på NUS, inte funnit någon allvarlig postoperativ 
komplikation alls. Den genomsnittliga postoperativa vården var något längre på UAS än på NUS, 
vilket skulle kunna spegla den större morbiditeten.  

Man vet att akuta kejsarsnitt ger en betydande riskökning för endometrit, UVI och sårinfektioner. I 
denna studie var det en stor andel av kvinnorna (52/227) som drabbades av någon slags infektion i 
det postoperativa förloppet. En del av dessa hade diagnosen ”infektion med oklart fokus”, vilka till 
stor del förmodligen hade kunnat sorteras under något av de ovanstående nämnda infektionsfokus. 
Infektionsfrekvensen ensamt ger en betydande större morbiditetsfrekvens i denna studie jämfört 
med studien från NUS där andelen mindre allvarliga komplikationer endast var sju procent. 
Riksökningen var jämnt fördelad mellan dessa olika infektionsfokus. En eventuell större frånvaro av 
antibiotikaprofylax på UAS skulle inte kunna förklara skillnaden då det i gruppen med de som inte fick 
ab-profylax knappast var någon signifikant högre infektionsfrekvens. Den stora skillnaden mellan 
studiernas resultat på de olika sjukhusen torde till viss del bero på metodskillnader vid registrering av 
data, samt vilka data som fanns att tillgå i de olika journalsystemen. Den något lägre 
sectiofrekvensen på UAS (68 procent vs. 75 procent på NUS) skulle kunna ge sambandet att andelen 
mödrar i påverkat tillstånd innan operation möjligen varit högre och att det därför uppstod en större 
andel postoperativa komplikationer. Den större studiepopulationen kan också haft betydelse för att 
fler komplikationer framträdde. Frågan skulle behöva besvaras med jämförande studie. 

Det var 25 kvinnor som peroperativt blödde 1000 ml eller mer, och av dem blödde fyra minst 2000 
ml. Cirka en tredjedel av dessa operationer indicerades av just ablatio placentae vilket till stor del 
torde vara orsaken till den stora blödningsmängden. Många led av övervikt, vilket i sig skulle ha 
bidragit till en mer komplicerad vaginal förlossning, varför man just därför kanske valde kejsarsnitt 
som förlossningssätt. Sex av de som blödde 1000 ml eller mer blev blodtransfunderade, men i endast 
ett av dessa fall fanns i journalerna ett Hb under 70 noterat. Man kan tänka sig att det finns en större 
benägenhet till att blodtransfundera i en operationssal än i en vanlig förlossningssal och att denna 
benägenhet bidragit till en del av blodtransfusionerna. Dessutom var det ytterligare 15 kvinnor som 
blodtransfunderades som blödde under 1000 ml peroperativt. Anledningen till att dessa blivit 
transfunderade kan då tänkas vara sammankopplade till den grundläggande komplikationen och inte 
varit ett led till själva operationen. Dock bör också nämnas att det från de tidiga studieåren fanns 
svårigheter att få en överblick över kvinnans Hb-värden då det inte fanns någon sammanordnad 
lablista. Alltså är det möjligt att fler av kvinnorna hade anemiska blodvärden men att det inte finns 
registrerat. 
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Till trots att studiematerialet från NUS 1997-2003 skiljer sig något från det i denna studie i och med 
att de studerade kvinnorna förlöstes i gestationsvecka 23+0 till 27+6, bör man ändå kunna göra vissa 
jämförelser vad gäller uterussnitt. Man fann där att cirka 20 procent fick ett icke istmikalt snitt, till 
skillnad från den mycket lägre andelen 7,5 procent på UAS. Eventuellt har operationstekniken för 
sectio på en ringa utvecklad uterus förbättrats med tiden eller så har man kanske på UAS en större 
tillgång till erfarna operatörer större delen av dygnet. Självklart kan även den allmänna 
uppfattningen om när man behöver lägga ett utvidgat snitt vid en komplicerad operation skilja sig, 
och därför påverka utfallet. 

Alla kvinnor som genomgick urakuta kejsarsnitt fick antibiotikaprofylax, och vid de akuta snitten 
skilde det sig inte i hur stor andel som fick antibiotikaprofylax mellan de som opererades under 
kontorstid och de som opererades under jourtid. Alltså förklaras inte fallen av frånvaro av profylax av 
en stressig arbetssituation. De som inte fick antibiotikaprofylax drabbades inte i någon större 
utsträckning av postoperativa komplikationer. Man kan se en viss liten antydan till en högre risk för 
djup sårinfektion och endometrit, men dock är materialet så litet att det är omöjligt att dra några 
slutsatser. Att det var så liten skillnad i frekvensen av postoperativa komplikationer hos de som 
antibiotikabehandlades och de som inte behandlades, skulle kunna ha en liten förklaring i att 
operatören eventuellt valde att inte ge någon antibiotika till de som denne ansåg ha ett ganska gott 
hälsotillstånd. Än om det bara var ett fåtal som inte fick trombosprofylax kan man se en antydan till 
att det skulle kunna ha varit ett medvetet val från operatörens sida, då dessa kvinnor hade ett 
generellt bättre hälsotillstånd och ett BMI som var betydligt mer hälsosamt än det som gruppen hade 
i helhet. Eftersom det var ett så fåtal kvinnor som inte fick trombosprofylax och ingen som fick någon 
trombos, kan man inte säga något om dess påverkan på trombosrisken i denna studie.  

Relativt många, mer än hälften opererades under jourtid då det finns mindre kompetens att tillgå på 
huset och man kan tänka sig att det är mer tidspressat och stressigare för de läkare som jobbar. Man 
kan hos dessa kvinnor inte se någon ökning i risken för per- eller postoperativa komplikationer. 
Orsaken till att det var färre operationer utförda i regional anestesi kan inte utrönas i 
studiematerialet. 

Andelen barn med asfyxi var liten och storleksmässigt jämförbart med de resultat som presenterades 
i studien från NUS, vilken också visade på mindre risk för asfyxi vid sectio jämfört med den vid vaginal 
förlossning. Antalet navelsträngsprov som gick att finna var lågt, och i många fall fanns endast 
labvärde från ett där det heller inte fanns någon notering om ifall det var ett arteriellt eller venöst 
prov. Det är därför opålitliga resultat vad gäller acidos.   

Vad gäller kvinnornas hälsa innan och i början av graviditeten är det svårt att göra någon säker 
tolkning eftersom den information som finns är långt ifrån heltäckande. I en stor andel av fallen finns 
inga journalanteckningar före graviditeten att tillgå. Dessutom består sjukdomsanamnesen från 
inskrivningen på MVC i en del fall endast av ett flervalssystem där barnmorskan får kryssa i det 
alternativ som denne tycker bäst passar in med den sjukdom eller komplikation patienter har eller 
har haft. Det kan utifrån det här tänkas finnas en viss möjlighet till en underrapportering samt kanske 
en viss del felrapportering. 

I majoriteten av journaler fanns ingen operationstid antecknad alls. Man var under åren 2002-2005 
noggrann dokumentera operationstiden, men sedan blev det successivt allt mer ovanligt att tiden 
antecknades. I de fall där tiden fanns registrerad, varierade op-tiden allt mellan 15 och 65 minuter. 
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Detta kan spegla hur olika förutsättningarna är vid prematura kejsarsnitt. En operationstid är viktig 
att kunna tillgå både i det kliniska arbetet med patienten och vid kvalitetsuppföljningen av 
klinikarbetet.  

Sectiofrekvensen vid extrem prematur börd under studieperioden var relativt hög på UAS. De fetala 
indikationerna för sectio verkar har varit vida, samtidigt som man dock även kan utröna att det fanns 
en varierande uppfattning om hur liberal man ska vara, och att det inte funnits någon direkt riktlinje 
på kliniken om när det är indicerat att utföra sectio. Om man jämför med studien från NUS av 
Högberg m.fl. ser det ut som att de sectioförlösta barnen, i alla fall med hänseende till Apgar-poäng 
och asfyxi, haft fördel av att förlösas abdominelt. Få kvinnor fick ett icke-istmikalt uterussnitt. Dock är 
resultaten rörande de maternalla postoperativa korttids-komplikationerna inte lika positiva då både 
allvarliga och mindre allvarliga komplikationer förekom i ganska stor omfattning. För att kunna 
jämföra fördelarna för barnet med de maternella postoperativa komplikationerna, krävs att man 
analyserar data för de kvinnor som blev vaginalt förlösta under samma tidsperiod och motsvarande 
gestationsveckor. 
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Tabeller och figurer      
 

Tabell 1. Andelen sectio och vaginala förlossningar fördelat på födelsevecka och år hos kvinnor 
förlösta i vecka 24-28, Uppsala Akademiska Sjukhus år 2002-2010. N:343, S: Sectio, V: Vaginalt 

 24 25 26 27 28 tot %  
 S V S V S V S V S V S V S 

2002 1 2 3 2 7 3 2 2 2 4 15 13 54 

2003 4 4 5 3 6 2 3 1 7 2 25 12 68 

2004 3 2 3 4 5 3 4 4 3 2 18 15 55 

2005 4 2 6 3 9 2 3 2 6 4 28 13 68 

2006 5 4 8 2 7 2 2 3 4 3 26 14 65 

2007 5 1 4 2 7 4 8 1 3 2 27 10 73 

2008 4 1 5 3 5 1 5 3 6 1 25 9 74 

2009 7 2 6 1 3 1 4 3 4 4 24 11 69 

2010 7 0 6 3 12 7 10 7 4 2 39 19 67 

Tot 40 18 46 23 61 25 41 26 39 24 227 116 66 

% 59 41 67 33 71 29 61 38 62 38 66 34  
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Tabell 2. Ålders- och BMI-fördelning hos kvinnor förlösta med sectio i vecka 24-28, Uppsala 
Akademiska Sjukhus, år 2002-2010. N:227  

  n % 

Ålder -19 6 2,6 

 20-34 155 68,3 

 35+ 66 29,1 

 Uppgift 
saknas 

0  

BMI Undervikt1 

 
3 1,7 

 Normailvikt2  83 48,0 

 Övervikt3 

 
44 25,4 

 Fetma4 

 
43 24,9 

 Uppgift 
saknas 

54  

Ålder vid förlossningsdagen och BMI beräknat från längd och vikt vid inskrivningen på MVC. 
1) BMI < 18,5 2)BMI 18,6-24,9 3)BMI 25,0-29,9 4)BMI > 30 
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Tabell 3. Sjukdomar och komplikationer hos kvinnor förlösta med sectio vecka 24-28 vid 

inskrivningen på MVC, Uppsala Akademiska Sjukhus år 2002-2010. N:227 

Sjukdom/komplikation n/(%) 
Hypertoni1 20 (9) 
Diabetes2 8 (3,7) 
Psykvård3 30 (13,7) 
Astma/lungsjukdom4 11 (5,0) 
Endokrin sjukdom5 14 (6,4) 
Behandlad för cervix-
dysplasi6 

7 (3,2) 

Gynsjukdom/op7 30 (13,7)  
Urologiska infektioner8 30 (13,7) 
Njursjukdom/anomali9 13 (5,9) 
Reumatiska/autoimmuna 
sjukdomar10 

9 (4,1) 

Trombosanamnes11 7 (3,2) 
Övrigt12 24 (11,0) 
Ingen uppgift 8 (3,7) 
 

1) Essentiell hypertoni sedan tidigare 2)Diabetes typ 1 och 2, ej graviditetsdiabetes. 3)Psykisk ohälsa 
som patienten någon gång vårdats eller behandlats för. 4)Astma eller annan lungspecifik sjukdom 
som medför nedsatt lungkapacitet. 5)Främst tyroideasjukdomar men även ett fall av 
hyperparatyreoidism. 6) Tidigare behandlad för cervixdysplasi  7)Gynekologiska sjukdomar vid 
inskrivning på MVC (även PCOS), uterusanomalier, cystor, myom och polyper, tidigare gynekologiska 
operationer. 8)Tidigare upprepade UVI 9)Nedsatt njurfunktion, pyelonefros, njuranomalier. 
10)Fosfolipidantikroppssyndrom, SLE, reaktiv atrit. 11) Stroke, DVT. 12)Ulcus, ortopediska besvär, 
tidigare galloperation, epilepsi, blodsmitta, MS, och ett vardera fall av pacemaker, Ehler-Danlos 
syndrom, neurofibromatos och myokardit. 
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Tabell 4. Paritet, tidigare missfall och inducerade aborter hos kvinnor förlösta med sectio i  
vecka 24-28, Uppsala Akademiska Sjukhus, år 2002-2010. 

  n (%) 

Paritet 1 132 (58,1) 

 2-3 77 (34) 

 4+ 18 (7,9) 

 Totalt 227 (100) 

Missfall  1 39 (18,1) 

 2+ 23 (10,6) 

 0 154 (71,3) 

 Uppgift 
saknas 

11  

Inducerade 
aborter  

1 39 (18,1) 

 2+ 9 (4,2) 

 0 167 (77,7) 

 Uppgift 
saknas 

12  
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Tabell 5. Tidigare prematura barn hos omföderskor (N:95) och tidigare sectio hos alla kvinnor (N:227) 
förlösta med sectio i vecka 24-28, Uppsala Akademiska Sjukhus år 2002-2010. 

  n/N/(%) 

Tid prematur börd hos 
omföderskor  

Tidigaste barnet 
fött<v.29 

18/95 (20,2) 

 Tidigaste barnet född 
v.29-37+6 

21/95 (23,6) 

 Inga tidigare 
prematura barn 

50/95 (56,2) 

 Uppgift saknas 6/95  

 Fler än ett tidigare 
prematurt barn 

10/95 (11,2) 

Tid sectio  Nej 189/227 (84,8) 

 Ja 34/227 (15,2) 

 Uppgift saknas 4/227 
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Tabell 6. Graviditetskomplikationer registrerade hos mödrar förlösta vecka 24-28 efter att de delats 
in i de olika grupperna; kejsarsnitt på maternell, fetal eller maternell och fetal indikation. En del 
kvinnor råkade under samma graviditet ut för fler än en komplikation varför en viss överlappning 
finns.  Uppsala Akademiska Sjukhus år 2002-2010. N:227  

 Maternell 
indikation 
N:43 
n/(%) 

Fetal 
indikation 
N:160 
n/(%) 

Maternell 
och fetal 
indikation 
N:24 
n/(%) 

PE (n:77) 37 (48) 27 (35) 13 (17) 

Prematurt 
värkarbete (n:84) 

2 (2) 75 (89) 7 (8) 

Ablatio placentae 
(n:29) 

1 (3) 26 (90) 2 (7) 

Placenta previa 
(n:8) 

1 (13) 5 (63) 2 (25) 

Accreta placenta 
(n:1) 

0 (0) 0 (0) 1 (100) 

PROM (n:43) 1 (2) 40 (93) 2 (5) 

Navelsträngsprolaps 
(n:8) 

0 (0) 8 (100) 0 (0) 

Amnionit (n:34) 1 (3) 29 (85) 4 (12) 

Cervixinsufficiens 
(n:5) 

0 (2) 5 (100) 0 (0) 

IUTH (n:100) 26 (26) 64 (64) 0 (0) 

Flerbörd (n:40) 5 (12) 34 (85) 1 (3) 

IUFD (n:4) 2 (50) 2 (50) 0 (0) 

 

Tabell 7. Typ av hudsnitt hos kvinnor förlösta med sectio i vecka 24-28, Uppsala Akademiska Sjukhus 
2002-2010. N:227 

 

 

 

 

 n/(%) 
Lågt tvärsnitt 189 (87,5) 
Nedre medellinje 27 (12,5) 
Uppgift saknas 11 
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Tabell 8. Typ av uterussnitt hos kvinnor förlösta med sectio i vecka 24-28, Uppsala Akademiska 
Sjukhus år 2002-2010. N:227 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Antalet  postoperativa komplikationer, fördelade på olika typer av komplikationer, som 
förekom bland mödrar förlösta med kejsarsnitt i vecka 24-28. En del mödrar drabbades av fler än en 

postkomplikation, varför en viss överlappning finns. 
Uppsala Akademiska Sjukhus, år 2002-2010. 

 n/(%) 
Lågt tvärsnitt 191 (90,1) 

J-snitt 4 (1,9) 
Istmikalt vertikalt 1 (0,5) 

Icke istmikalt 16 (7,5) 
Uppgift saknas 15 

  Totalt 
n(%)/N 

Hematom Ytligt 11 
(4,8)/227 

Sårinfektion Ytlig 22 
(9,7)/227 

 Djup 2 
(0,8)/227 

 Totalt 24 
(10,6)/227 

UVI Ja 19 
(8,4)/227 

Annan 
infektion 

Endometrit, 
oklart fokus 
och sepsis 

19 
(8,4)/227 

Reoperation  8 
(3,5)/227 

Anemi OBS Hb 
fattas hos 60 

Hb<70 2 
(0,9)/167 

Blodtransfusion  27 
(11,9)/226 

Totalt   
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Tabell 10. Prepartal och profylaktisk medicinering vid sectio hos kvinnor förlösta i vecka 24-28, 
Uppsala Akademiska Sjukhus, år 2002-2010. N:227 

  n/(%) 
Tokolys  Terbutaline 70 (30,8) 

 Tractocil 40 (17,6) 

 Tractocil o/e 
terbutaline 

84 (37,0) 

Antibiotika Ingen antibiotika 54 (23,8) 

 Ab innan eller i 
samband med op 

171 (75,3) 

 Uppgift saknas 2 (0,9) 

Trombosprofylax Ja 205 (90,3) 

 Nej 16 (7,0) 

 Uppgift saknas 6 (2,6) 

Steroider En dos 26 (11,5) 

 Två doser 186 (81,9) 

 Totalt 212 (93,4) 

 Uppgift saknas 3 (1,3) 
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Figur 1. Antibiotikaprofylax respektive trombosprofylax givet i samband med sectio hos kvinnor 
förlösta i vecka 24-28 under åren 2002-2010, Uppsala Akademiska Sjukhus.  

 

 

 

Figur 2. Ordination av terbutaline och tractocil under åren 2002-2010 till kvinnor förlösta med sectio i 
vecka 24-28 på Uppsala Akademiska Sjukhus. 
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Tabell 11. Anestesiform vid sectio på kvinnor förlösta i vecka 24-28 år 2002-2010 
Uppsala Akademiska Sjukhus. N:227 

 n % 

Narkos1 73 32,2 

Spinal 151 66,8 

EDA 2 0,9 

Uppgift saknas 1 0,4 

1) En kvinna fick EDA+spinal+narkos, en fick EDA+narkos och tio fick spinal och narkos. 

 

Tabell 12. Blödningsmängd vid sectio hos kvinnor förlösta i vecka 24-28 år 2002-2010,  Uppsala 
Akademiska Sjukhus. 

  Min Max Medel 
Blödning (ml) N:221 100 3000 550 

 

Tabell 13. Blodtransfusioner utförda och förekomsten av postoperativ anemi hos kvinnor förlösta 
med sectio i vecka 24-28 år 2002-2010, Uppsala Akademiska Sjukhus. N:227 

  n % 
Blodtransfusion   27 11,9 
 Uppgift 

saknas 
1  

Anemi Hb < 70 2 1,2 
 Uppgift 

saknas 
60  
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Tabell 14. Vårdtid hos mödrarna fördelat på maternell och fetal indikation vid sectio i vecka 24-28,  
år 2002-2010 Uppsala akademiska Sjukhus. N:227 

 
 

Min Max Medel Median Totalt antal 
dagar 

Maternell 
indikation1 n:42 

2 20 8,0 8 301 

Fetal indikation 
n:160 

1 21 6,7 6 1074 

Maternell och 
fetal indikation 
n:24 

3 14 8,0 9 192 

1)En kvinna med 101 vårddagar exkluderad då vårdtiden berodde på myokardit som förelåg vid 
inkomst till förlossningen. 

Tabell 15. Reoperationer utförda efter sectio hos kvinnor i vecka 24-28 år 2002-2010, Uppsala 
Akademiska Sjukhus. N:227 

 n 

Blödning 2 

Retention 1 

Hematom 2 

Ytlig 
sårruptur 

1 

Abscess 1 

Infektion 1 

Totalt 8 

 

Tabell 16. Bjudning hos barn vid kejsarsnitt vecka 24-28 år 2002-2010, Uppsala Akademiska Sjukhus. 

 n % 
Huvudbjudning 71 35,3 
Säte/fot/tvär 130 64,7 
Uppgift saknas 26  
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Tabell 17. Postoperativa komplikationer hos modern fördelade på jourtid/kontorstid respektive 
akut/urakut snitt, kejsarsnitt vecka 24-28 år 2002-2010, Uppsala Akademiska Sjukhus.  

 Jourtid n/(%) 
N:134 

Kontorstid n/(%) 
N:88 

Urakut n/(%) 
N:24 

Akut n/(%) 
N:203 

Reoperation 6 (4) 2 (2) 1 (4) 7 (3) 
Hematom ytl 6 (4) 5 (6) 0 11 (5) 
Sårinfektion ytl 14 (10) 8 (9) 5 (21) 17 (8) 
Sårinfektion 
djup 

1 1 0 2 

Endometrit 5 (4) 5 (6) 0 10 (5) 
UVI 12 (9) 7 (8) 1 (4) 18 (9) 
Oklart fokus 6 (4) 2 (2) 0 8 (4) 
Sepsis 1 0 0 1 
Totalt 51 (38) 30 (34) 7 (29) 74 (36) 
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