
 

Bakgrund
I cirka 10 % av fullgångna graviditeter 
sker en spontan vattenavgång innan 
värkstart. För tidig vattenavgång,  
definierad som vattenavgång före 37  
fullgångna graviditetsveckor, drabbar 
cirka 2-4 % av singelgraviditeter och  
7-20 % av tvillinggraviditeter1. Vanligen 
kommer ett stort flöde av vatten vid 
avgång av fostervatten, alternativt ett 
stadigt rinnande flöde, och då är diag-
nosen enkel. Diagnostiken blir svårare 
i de fall då fostervattenläckaget är 
mycket sparsamt eller intermittent. 

Differentialdiagnoser till vattenavgång 
då den gravida upplever riklig fukt i 
trosorna är normal flytning, bakteriell 
vaginos, livmoderhalssekret eller urin- 
läckage. Så många som 30-40 % av  
gravida upplever urinläckage i slutet av  
graviditeten2. Det uppskattas att 20 %  
av gravida söker på förlossningen på 

grund av misstänkt vattenavgång, och 
att 50 % av dem skickas hem med  
bedömningen att vätan berodde på 
urinläckage.

Risken med en odiagnostiserad vatten- 
avgång är uppåtstigande infektioner  
från vagina och in i livmoderrummet,  
vilket i sin tur kan leda till komplikationer 
för både mor och barn (svår infektion  
i livmoder eller moderkaka, feber, blod-
förgiftning hos mor, lunginflammation 
hos barnet). Å andra sidan kan falskt 
positiv diagnos av vattenavgång leda 
till onödiga medicinska åtgärder och 
ingrepp som sjukhusinläggning, medi-
cinering med antibiotika eller kortison  
eller igångsättning av förlossning.

I 47 % av fallen är läkare osäkra på 
diagnosen vattenavgång baserat på 
endast klinisk undersökning och  
patientens berättelse3. 
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Produkten
VagiVital AL Självtest är en binda/
trosskydd som detekterar pH 5,2 samt 
ammoniaknivåer i vätska. I bindan 
finns en polymer-inbäddad remsa som 
byter färg från gul till blå eller grön 
när fostervatten detekteras. Den kan 
detektera även mycket små mäng-
der av fostervatten, och är testad på 
fostervatten från graviditetsvecka 164. 
När bindan upplevs våt tas den av, och 
resultatet avläses efter 15 minuter. Vid 
urinläckage fortsätter remsan att ha 
en gul färg. 

Kliniska studier visar en sensitivitet  
på 90,91-100 %, en specificitet på  
75-96,92 %, ett positivt prediktivt  
värde på 90,90-96,12 % och ett negativt 
prediktivt värde på 93,60-97,67 %5, 6, 7. 
Studier visar också att tillförlitlig- 
heten i avläsning av testresultatet 
är lika för vårdpersonal som för den 
gravida själv6. 

En självständig beräkning utförd av  
External Assessment Centre (EAC) 
baserad på tre studier om VagiVital  
AL Självtest påvisar en sensitivitet på 
97 %, specificitet på 79 % och ett posi-
tivt prediktivt värde på 96 %. Andelen 
falskt negativa test på 3-4 % med 
VagiVital AL Självtest bedömdes ligga 
på samma nivå som andelen falskt 
negativa vaginala undersökningar med 
sterila instrument; 3,8-3,9%.8

Tänkbara användningsområde  
och fördelar

Då metoden är icke-invasiv och  
enkel att använda och läsa av, skulle 

VagiVital AL Självtest kunna användas 
på barnmorskemottagningar för att 
screena för vattenavgång då gravida 
söker för oklart läckage eller fukt i trosa.  
På så sätt skulle endast de med positivt 
test behöva skickas in till sjukhus för 
kontroll och vidare handläggning. Det 
skulle avlasta specialistmödravård 
och förlossningsavdelning och minska 
onödiga polikliniska besök. VagiVital 
AL Självtest skulle också kunna  
användas på förlossningen i situationer 
där det läcker så lite vatten eller vid så 
intermittent läckage att inte en vanlig 
vaginal undersökning påvisar vatten- 
avgång. Kvinnan skulle då kunna få 
med sig en AL Självtest-binda hem, 
och instrueras att höra av sig om  
den slår om till blå/grön.

Efter fostervattenprov för foster- 
diagnostik i andra trimestern är  
det mycket vanligt med fostervatten-
läckage. VagiVital AL Självtest skulle i 
de situationerna kunna användas för 
att detektera när fostervattenläckaget 
upphör, och den gravida kan börja röra 
sig och leva som vanligt igen. 

Tänkbara nackdelar med  
produkten
Metoden detekterar pH-nivåer över 
6,5, därför kan falskt positivt resultat 
uppstå vid bakteriell vaginos. Dock 
rekommenderas att gravida med 
bakteriell vaginos ska behandlas med 
antibiotika för att minska risken för 
tidig vattenavgång. Att metoden vid 
bakteriell vaginos signalerar vatten- 
avgång och den gravida hänvisas in  
till sjukhus för kontroll behöver inte alls 



vara negativt. Tvärtom kan det leda 
till behandling som minskar komplika-
tionsrisker.

VagiVital AL Självtest kan inte användas  
vid blödning eller blodtillblandad 
flytning/ vattenavgång. Den kan heller 
inte användas inom 12 timmar efter 
vaginalt samlag. 

Klinisk användbarhet 
Den metod som idag används i  
Sverige för att avfärda misstanke på, 
eller konstatera vattenavgång, är 
en vaginal undersökning med sterila 
instrument. Det är tidskrävande, tar 
upp rum på specialmödravård eller 
förlossning och kan för gravida i gles-
bygd innebära onödiga resor. På en del 
förlossningskliniker i Sverige används 
AmniSure® som ett komplement till 
undersökningen. Det är ett mono- 
klonalt antikroppstest som detekterar 
glykoproteinet PAMG-1. Sensitivitet  
och specificitet för AmniSure® är högre 
än med AL-SENSE (99 % jämfört med 
97 %, respektive 87,5-100 % jämfört 
med 79-96 %)9. Dock används metoden 
sparsamt och endast i utvalda fall,  
då testet kostar cirka 200 kr. Det är 
också ett mer komplicerat och personal- 
krävande test då det innebär en  
bomullspinne som ska föras in i vagina, 
roteras och därefter placeras i ett 
teströr. VagiVital AL Självtest inne-
bär visserligen en lägre specificitet, 
det vill säga att vi riskerar att få fler 
falskt positiva resultat, men då det 
viktigaste är att inte missa något fall 
av vattenavgång bedöms metoden 
vara tillräckligt god. Den är enklare att 

använda, kan skickas med den gravida 
hem eller enkelt utföras på barnmor-
skemottagningar, och är därmed en 
mer användarvänlig produkt i öppen-
vård, på barnmorskemottagningar och 
särskilt i glesbygd än AmniSure®.

Metoden bakom VagiVital AL Själv-
test och den färdiga produkten har 
utvärderats av UK National Institute 
for Health and Care (NICE) som en del 
av Medical Technologies Evaluation 
Programme (MTEP)8. Deras bedömning 
blev att metoden, när använd av barn-
morska eller annan vårdpersonal, stöds 
av evidens. Tillgänglig evidens pekar på 
att metoden kan användas för att ute-
sluta fostervattenläckage som orsak 
till väta i underkläder vid graviditet och 
därmed möjliggöra ett undvikande  
av undersökning med instrument. 
NICE bedömde vidare att metoden kan 
användas i öppenvård för att undvika 
onödiga hänvisningar och remisser  
till sjukhus. Vidare bedömde NICE att 
metoden och produkten ska övervägas  
för användning hos kvinnor med 
oförklarad vätska ur vagina, och att 
metoden är kostnadseffektiv. 

När produkten används av barnmorska 
i öppenvård sparas £24 (vid vatten- 
avgång i fullgången tid) respektive 
£18,25 (vid prematur vattenavgång, 
före v 37). Observera att detta är 
beräkningar på kostnader i brittisk 
sjukvård, oklart vad det kan motsvara  
i svenskt sjukvårdssystem. 
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