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En vetenskaplig studie av snedklipp vid sugklockeförlossning 
 

I korthet 
EVA-studien är en vetenskaplig studie för att undersöka om snedklipp minskar andelen 
sfinkterskador vid sugklockeförlossning hos förstföderskor. Studien ska också visa 
hur snedklipp eller bristning påverkar symtom från underlivet och funktion i 
bäckenbotten på kort och lång sikt. Studien startade på Danderyds Sjukhus den 30 juni 
2017 och drivs nu i Falun och Helsingborg sedan april 2018. Alla förlossningskliniker i 
Sverige är inbjudna att delta i studien, som är finansierad av Vetenskapsrådet.  
 
Bakgrund  
Oftast mäts och jämförs risken för allvarlig förlossningsskada med andelen kvinnor som får 
en skada på ändtarmens ringmuskel (sk sfinkterskada eller grad 3- eller 4-bristning). Detta 
drabbar 4-5% av förstföderskor som föder normalt vaginalt i Sverige. Sfinkterskada vid 
förlossning är den viktigaste orsaken till analinkontinens hos kvinnor, vilket förstås 
försämrar livskvaliteten. Sfinkterskada ger också en sämre självbild och påverkar samlivet 
negativt. Störst risk att drabbas av sfinkterskada har de som föder med hjälp av 
sugklocka/tång, då i medeltal 12-13% av förstföderskor drabbas i Sverige. Andra 
riskfaktorer för sfinkterskada är långdragen förlossning, undervikt, att vara kort eller vänta 
ett stort barn. Registerstudier från Finland och Nederländerna har det senaste decenniet 
visat att långt färre kvinnor fick en sfinkterskada om man hade lagt snedklipp vid huvudets 
framfödande vid sugklocke- eller tångförlossning. Detta citeras i en svensk rapport från 
SBU som kom ut i april 2016, men ingen randomiserad studie har vetenskapligt bevisat 
den skyddande effekten av snedklipp ännu. I många länder används klipp rutinmässigt vid 
alla typer av förlossning hos förstföderskor. I Medicinska Födelseregistret har man inte 
kunnat se att klipp skyddar så tydligt mot sfinkterskada. Användning av klipp vid 
förlossning är därför mycket sparsam i Sverige. Totalt får endast 5% av födande ett klipp 
och det läggs oftast för att påskynda framfödandet för att barnet är ansträngt. Eftersom vi 
har så få klipp har vi i Sverige en optimal miljö att undersöka frågan om mycket restriktiv 
användning av klipp eller rutinmässigt snedklipp är bäst för att skydda ändtarmens 
ringmuskel. 
 
EVA-studien 
Forskningsprojektet EVA-studien är en randomiserad kontrollerad studie av snedklipp 
(lateral episiotomi) vs. inget klipp vid sugklockeförlossning hos förstföderskor. Kvinnor som 
väntar sitt första barn i huvudbjudning och som har passerat 34 fullgångna veckor och som 
har givit samtycke, kan delta. De kommer att, om det blir aktuellt med 
sugklockeförlossning, lottas till snedklipp eller inget klipp i samband med huvudets 
framfödande. En kvinna som har lottats till inget klipp kan eventuellt brista av sig själv i 
olika grad. En kvinna som har lottats till snedklipp får lokalbedövning och ett snedklipp 
utfört av läkaren som lägger sugklockan eller den assisterande barnmorskan. Alla kvinnor 
får bäckenbottenbedövning och perinealskydd, dvs barnmorskan och läkaren håller emot 
och guidar kvinnan under framfödandet för att minimera bristning. Alla klipp och bristningar 
undersöks noga och sys av läkare eller barnmorska efteråt. I första hand ska vi undersöka 
förekomst av sfinkterskada i respektive grupp. För att med statistisk säkerhet kunna påvisa 
en halvering (från 12,2% till 6,1%) av andelen kvinnor som får en sfinkterskada behövs 
350 kvinnor i vardera gruppen, dvs totalt 700 kvinnor. För att påvisa en mindre skillnad 
behövs fler kvinnor. I studien är det planerat att upp till 1400 kvinnor totalt ska delta, men 
vi kommer att göra interimsanalyser efter 350 och efter 700 inkluderade kvinnor. 



 
Hur går det sen? 
Vi ska också titta på hur det går för barnet och för kvinnan på kort och lång sikt. Hos 
barnet kontrolleras Apgar poäng, navelsträngs-pH och eventuella komplikationer. Hos 
kvinnan på kort sikt undersöker vi förekomst av andra bristningar, blödningsmängd, 
vårdtid, förlossningsupplevelse och smärta i underlivet efteråt. Uppgifterna tas ur 
Graviditetsregistret eller journalen. Efter två månader och efter ett år undersöks samlivets 
funktion samt inkontinens- och framfallssymtom genom enkäter. Kvinnorna som är med i 
studien i Stockholm får också ett återbesök till Bäckenbottencentrum Karolinska, där vi 
bedömer bäckenbottens muskulatur med 2D och 3D ultraljud, gynekologisk undersökning 
och frågeformulär. Ytterligare en uppföljning ska göras efter 5 år, då symtom undersöks 
igen med enkäter, men även förlossningssätt i en eventuell ny graviditet, liksom förekomst 
av sfinkterskada och klipp vid en ny förlossning.  
 
Sammantaget kan vi sedan redovisa vad som är bäst för kvinnan och barnet på kort och 
lång sikt vid sugklockeförlossning. Ett klipp eller att kanske spricka av sig själv? 
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