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Om programmet 

Syfte  

Detta utbildningsprogram syftar till ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om 

förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Programmet innefattar att förebygga, 

hitta, behandla och följa upp förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt. Vårt 

gemensamma mål är att alla läkare och barnmorskor som arbetar aktivt inom svensk 

förlossningsvård ska ta del av programmet och arbeta enligt de rekommendationer som 

presenteras. Lycka till med ett spännande och interaktivt lärande! 

Programmet består av en undervisningsdel och en interaktiv 3D-modell.  

Metodik 

Detta program har sitt ursprung i projektet Säker Förlossningsvård, ett projekt som i första 

omgången syftade till att minska förlossningsskador på barn. I projektets andra omgång 

innefattades även skador på mamman, främst då bäckenbottenskador. Den modell projektet 

använder bygger på icke-normerande självvärdering, extern granskning/peer-review, 

åtgärder samt uppföljning. De yrkesorganisationer (Svensk Förening för Obstetrik och 

Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Neonatalföreningen) vars 

medlemmar arbetar i processen ansvarar för medicinskt innehåll och utser granskare, medan 

Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) står för administrativt och ekonomiskt stöd. 

För mer information, var god se: www.lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-

forlossningsvard/  

Inför projektets andra omgång togs fram frågor rörande bäckenbottenskador. Dessa frågor 

var: 

1. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada förebyggs? 

2. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada diagnosticeras? 

3. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada behandlas på rätt sätt? 

4. Hur säkerställer ni att kvinnan informeras om sin bäckenbottenskada?  

5. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada följs upp i mödrahälsovården? 

6. Hur säkerställer ni att långsiktiga resultat efter bäckenbottenskada följs upp? 

http://www.lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-forlossningsvard/
http://www.lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/saker-forlossningsvard/
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Samtliga 6 frågor hade underfrågorna: Vilka rutiner/ riktlinjer har ni? Hur skapar ni 

förutsättningar för att de ska efterlevas? Hur mäter / kontrollerar ni graden av efterlevnad? 

Vilka idéer har ni om åtgärder/ förbättringar? 

Svar på, och författargruppens bedömning av, dessa frågor har utgjort grunden för detta 

program. Goda exempel från landets förlossningsavdelningar har tagits med i programmet. 

Parallellt med detta arbete har en systematisk litteraturgenomgång gjorts under ledning av 

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Denna utvärdering har gjorts 

av medlemmar av författargruppen tillsammans med Cecilia Ekeus, Svenska 

Barnmorskeförbundet. Resultatet presenteras i två separata SBU-rapporter [1, 2]. 

För att skapa konsensus har använts en metod som kombinerat element ur Nominal Group 

Technique, RAND/UCLA Appropriateness Method, Delphi och National Institute of Health´s 

Consensus Development Conference [3]. 

Programmet ska ses som en sammanställning och värdering av idag bästa kända kunskap 

inom det beskrivna området. Innehållet kommer att fortlöpande uppdateras. Programmet har 

ingen föreskrivande funktion, och vare sig författarna eller Löf kan inte i juridisk mening 

hållas ansvariga för innehållet. 

Programmet innehåller upphovsrättskyddat material. Materialet får gärna användas i 

utbildningssyfte. Programmet ägs av Löf och tillhandahålls kostnadsfritt. Kliniker och 

utbildningsenheter kan fritt skriva ut texter och bilder för användning i arbete och 

undervisning, men innehållet får inte användas i kommersiellt syfte. Således får exempelvis 

konsultfirmor eller andra programproducenter inte använda programmet eller delar av dess 

innehåll i sitt arbete. Programmet har finansierats av LÖFoch levererats av AutoTech. 

Användningen av programmet är till största delar självförklarande. 

Om du har frågor eller synpunkter på programmet klicka på ”Kontakt” i vänstermenyn och 

maila oss ditt ärende. 

Författare  

Programmets innehåll är framtaget av en expertgrupp utsedd av Svensk Förening för 

Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF). För SFOG har 

deltagit Marie Bolin, Monica Orrskog, Gunilla Tegerstedt och Eva Uustal. För SBF har 

deltagit Malin Edqvist, Ann Olsson och Marianne Weichselbraun. 
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Evidens och konsensus 

Textavsnitt i detta program som grundar sig på vetenskapliga bevis är markerade med 

referenssiffra. Övrig text och rekommendationer baseras på granskningen i Säker 

Förlossningsvård och författargruppens konsensus. Texterna har förankrats bland ett urval 

av gynekologer och barnmorskor. 

Referenser 

1. SBU-rapport 249. Analsfinkterskador vid förlossning. 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/analsfinkterskador-vid-

forlossning/  

2. SBU-rapport 250. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal 

förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kartlagger/behandling-av-

forlossningsskador-som-uppkommit-vid-vaginal-forlossning--en-kartlaggning-av-

systematiska-oversikter/  

3. Nair R, Aggarwal R, Khanna D. Methods of Formal Consensus in 

Classification/Diagnostic Criteria and Guideline Development. Semin Arthritis 

Rheum 2011; 41(2): 95–105 
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Epidemiologi, förlossningbristningar 

Grad 1 och 2 

Bristningar i bäckenbotten i samband med förlossning är vanligt förekommande, särskilt hos 

förstföderskor. Officiell statistik över andelen kvinnor som får bristningar i slemhinna och/eller 

perineum (grad 1 eller 2 bristningar) saknas i Sverige. 

Prevalensen av grad 2 bristningar varierar i olika studier. Det kan bero på olika förekomst 

men också beroende på klassificering. Utifrån Sultans klassificering som antagits bland 

annat av RCOG (1) men även internationellt innefattar en andra gradens bristning endast 

muskler i perinealkroppen (ej externa sfinktern). Det innebär att vaginala bristningar i studier 

ofta redovisas för sig eller ingår i grad 1 bristningar (2, 3). Andra studier rapporterar 

bristningar där alla skador i vagina och perineum inklusive sfinkterskador ingår (4). En 

nyligen genomförd svensk studie där man klassificerat djupare vaginalbristningar som andra 

gradens bristningar visade på en förekomst på 78% (5) Allt som allt innebär detta att 

rapporterad förekomst av andra gradens bristningar kan variera mellan 37-78%. I avsnittet 

om klassificering föreslår gruppen en ny förfining av begreppet grad 2 som kan vara av värde 

för vården. 

 

1. Fernando RJ, Sultan AH, Freeman RM, Adams EJ. The Management of Third- and 
Fourth-Degree  Perineal Tears https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-
services/guidelines/gtg29/2015 [Available from: 
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg-29.pdf. 
2. Samuelsson E, Ladfors L, Lindblom BG, Hagberg H. A prospective observational study 
on tears during vaginal delivery: occurrences and risk factors. Acta obstetricia et gynecologica 
Scandinavica. 2002;81(1):44-9. 
3. McCandlish R, Bowler U, van Asten H, Berridge G, Winter C, Sames L, et al. A 
randomised controlled trial of care of the perineum during second stage of normal labour. British 
journal of obstetrics and gynaecology. 1998;105(12):1262-72. 
4. Aabakke AJ, Willer H, Krebs L. The effect of maneuvers for shoulder delivery on 
perineal trauma: a randomized controlled trial. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 
2016;95(9):1070-7. 
5. Edqvist M, Hildingsson I, Mollberg M, Lundgren I, Lindgren H. Midwives' Management 
during the Second Stage of Labor in Relation to Second-Degree Tears-An Experimental Study. Birth 
(Berkeley, Calif). 2016. 

 

Klipp, grad 3 och 4 
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Socialstyrelsen registrerar alla klipp, liksom perinealbristningar av grad 3 och 4 (= 

sfinkterruptur), varifrån nedanstående statistik är hämtad [1]. Med MR och endovaginalt 

ultraljud kan utöver dessa djupare  skador i bäckenbotten identifieras, såsom skador på 

levatormuskulaturen. Prevalensen av dessa skador är i de fåtal studier som finns cirka 10 % 

hos förstföderskor [2, 3]. Den kliniska betydelsen av dessa skador är ännu inte klarlagd. 

Sedan 1999 då perinealklipp började registreras har andelen minskat. År 2000 utfördes 

perinealklipp vid 21,8 procent av vaginala förlossningar bland förstföderskor och vid 5,8 

procent bland omföderskor. Motsvarande siffror år 2014 var 11,3 respektive 2,4 procent. Det 

finns dock fortfarande stora skillnader i dessa frekvenser mellan olika landsting. 

Andelen sfinkterrupturer har under de senaste decennierna också förändrats. Enligt 

Socialstyrelsen fick 1990 1,7 % av födande kvinnor en sådan skada. Åren därefter steg 

andelen sfinkterrupturer påtagligt och var som högst 2004, då 4,2 % av vaginalförlösta 

kvinnor drabbades av detta. Siffrorna för förstföderskor var 1990 2,9 % och 2004 7,0 %. 

Anledningen till den stigande frekvensen sfinkterruptur skulle kunna vara en kombination av 

högre ambition att identifiera grad 3 eller 4 bristningar, men också mindre fokus på 

perinealskydd än tidigare. 

Många förlossningskliniker arbetar nu för att färre kvinnor ska drabbas av bristningar. Under 

de senaste åren har andelen grad 3 eller 4 bristning minskat. 2014 fick 3,4 % av 

vaginalförlösta kvinnor en sfinkterskada; 6,0 % av förstföderskor och 1,6 % av omföderskor. 

Den allvarligaste formen av analsfinkterskada, grad 4-ruptur förekom vid 0,3 % av 

förlossningar, medan grad 3-rupturer utgjorde 3,1 %. 

Det är betydligt vanligare med sfinkterskada vid förlossning med sugklocka än vid vanlig 

vaginal förlossning. Av de kvinnor som år 2014 förlöstes med sugklocka diagnostiserades 

12,1 % med sfinkterskada, jämfört med 2,7 % av de som födde vaginalt utan sugklocka. 

Precis som för klipp är skillnaden mellan landsting avsevärd och andelen sfinkterruptur 

varierar mellan 1,8 % och 4,7 % för alla födande, och mellan 3,9 % och 7,6 % för 

förstföderskor. Detta talar för en variation i förebyggande insatser och/eller diagnostiska 

åtgärder. Riskfaktorer för att drabbas av sfinkterruptur har också förändrats över tid, såtillvida 

att mödrar nu är äldre vid första förlossningen, andelen instrumentella förlossningar har ökat, 

och de nyfödda barnen har blivit tyngre [1]. 

Figur Andel perinealbristningar grad och 4 

Diagnostik av sfinkterskador är svårt, då det inte finns något erkänt objektivt sätt att 

säkerställa att alla skador hittas direkt efter förlossning. Andelen odiagnostiserade 

sfinkterskador varierar sannolikt mellan olika kliniker och olika länder [2]. 
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Konsekvenserna av en sfinkterskada har studerats, och även om resultaten inte är helt 

överensstämmande vad gäller förekomst av besvär, visar de att kvinnor som har fått en 

bristning av grad 3 eller 4 har ökad förekomst av analinkontinens jämfört med kvinnor som 

inte har fått en sådan skada [3 – 5]. En långtidsuppföljning visar att varannan kvinna som har 

haft en sfinkterruptur har besvär med gas- eller avföringsläckage, jämfört med en fjärdedel 

av de kvinnor som inte har fått en sfinkterskada i samband med förlossning [3]. En annan 

studie visar att kvinnor som vid sin första förlossning fick en sfinkterruptur har en fyrfaldigad 

risk att drabbas av allvarlig analinkontinens efter 10 år [4]. Det finns därför all anledning att 

fortsätta det arbete som många kliniker har påbörjat för att dels minska andelen svåra 

bristningar, men också diagnostisera och åtgärda dessa på ett optimalt sätt. 

Referenser 

1. Socialstyrelsen. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. 2014. 

Artikelnummer: 2014-12-19. ISBN: 978-91-7555-251-4. 

2. SBU-rapport 249. Analsfinkterskador vid förlossning. 

http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/analsfinkterskador-vid-

forlossning/ 

3. Tegerstedt G, Maehle-Schmidt M, Nyren O, et al. Prevalence of symptomatic 

pelvic organ prolapse in a Swedish population. Int Urogynecol J Pelvic Floor 

Dysfunct 2005; 16(6): 497–503 

4. Nordenstam J, Altman D, Brismar S, et al. Natural progression of anal 

incontinence after childbirth. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009; 20(9): 

1029-1035 

5. Gyhagen M, Bullarbo M, Nielsen TF, et al. Faecal incontinence 20 years after one 

birth: a comparison between vaginal delivery and caesarean section. Int 

Urogynecol J 2014; 25(10): 1411–1418 

 

  

http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/analsfinkterskador-vid-forlossning/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/analsfinkterskador-vid-forlossning/
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Bristningsregistret 

Rekommendationer 

Deltagande i Bristningsregistret rekommenderas 

En rutin för hur man hanterar resultat och patienters svar bör upprättas på kliniken 

Bedömning av komplikationer bör följa förslagen i Gynopregistret 

 

Bristningregistret är tillgängligt att använda sedan 2014. Man kan följa upp grad 2, 3, 4 och klipp.  

Dess syfte är att systematiskt följa upp hur det går för kvinnor efter förlossningsbristning och hitta 
fall som behöver vårdinsatser, följa klinikernas resultat, hitta goda exempel och möjliggöra forskning. 

Data inhämtas från patienten om hur det var före graviditeten, med kontinens, buksmärtor och 
underlivsfunktion, efter 8 veckor avseende komplikationer och inkontinens samt om all funktion 
efter ett år.  Det första enkäten fylls vanligen i på BB och resterande uppföljning sker via web- eller 
pappersenkäter kopplat till 1177. Variabler kring förlossning och suturering av bristning hämtas från 
obstetrisk journal. 

De flesta svenska förlossningskliniker är med i registret 

PISA  

Viktiga variabler om suturering av förlossningbristningar som har stor betydelse för resultatet och 
uppföljningen saknas idag i de obstetriska journalsystemen.  Tyvärr har det inte gått att åtgärda. De 
behöver därför tills vidare dokumenteras i fritext och föras in i registret av sekreterare. 

Perinealkroppen (Anovaginala avståndet) före suturering 

Interna sfinktern, hel eller skadad 

Suturmaterial vid sfinktersutur 

Antibiotika på grund av bristningen 

 

 

Hur göra med komplikationer 

Figur Patientupplevd komplikation 8 veckor efter sfinkterskada 2014. 

  

Många patienter svarar att de har fått komplikationer efter bristningen. Smärta och 
funktionsstörning förekommer ju även efter  ”normal” vaginal förlossning och sectio. Vad som är 
normalförlopp respektive komplikation är  inte tydligt definierat för vare sig patient eller 
vårdpersonal.   
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Vår kunskap om naturalförloppet efter förlossning med eller utan bristning är begränsad. Vartefter 
registreringen ökar kommer vi att få reda på i vilken omfattning även kvinnor efter klipp och bristning 
grad 2 upplever komplikationer. Smärtor och/ eller avföringsbesvär anges ofta som komplikation 
även om de avtar och försvinner efter en tid. 

Den patientinformation som föreslås i utbildningsprogrammet och som följer med Bristningsregister-
enkäten är mer utförlig än tidigare om besvären efter förlossning och även om vad som ska betraktas 
som komplikation. 

Vid 8 veckor har många kvinnor efter grad 2-4 och klipp fortfarande ont. Om patienten har besvär 
och uppger komplikationer bör hon ringas upp. Många patienter har angivit en känsla av otrygghet 
och brist på uppföljning i enkätsvar och ett telefonsamtal kan göra stor skillnad. 

Varje klinik  behöver därför skapa egna rutiner på kliniken för hur patienterna ska kontaktas. 
Lämpligen ringer en barnmorska, läkare eller uroterapeut, upp patienten och kan avgöra om kvinnan 
behöver ett besök eller om hon kan avvakta ytterligare läkning. Här är det bra att vara konkret och ge 
ett tidsförlopp, t ex “är du inte mycket bättre inom 2 veckor ska du kontakta x mottagningen på tel nr 
y.” 

Om patienten anger allvarlig komplikation som inte redan är känd ska patienten kontaktas inom 
några dagar. Det är här man kan hitta ofullständigt läkta analsfinkterskador som patienten behöver 
hjälp att behandla. Även psykisk  påfrestande förlopp för patienten kan framkomma och psykosocialt 
stöd kan då också behöva erbjudas. Ibland är dock bara ett klarläggande samtal tillräckligt. 

För att de uppföljande telefonsamtalen ska fungera behöver det även finnas en plan för var patienter 
som behöver undersökas, ska bokas in. Vissa kliniker har en mottagning på BB för detta, på andra håll 
sköts det via gynmottagning eller mödravårdcentral. 

Riktlinjer för bedömning av Bristningsregisterenkäter 

I Gynopregistret har man efter nationellt konsensusförfarande definierat komplikationer som lindriga 
eller allvarliga. Hur man ska bedöma finns beskrivet inne i Gynopregister-programmet och man får 
hjälp med definitionen när man bedömer enkäterna i datorn. 

Bristningsregisterenkäter bedöms idag oftare än gynopenkäter utan webhjälp, på papper.  Då kan det 
vara svårare att göra bedömningen.  Därför finns en sammanställning nedan av definitionerna i 
tabellen nedan. 

En komplikation som patienten kan uppfatta som allvarlig kan av läkare uppfattas som del av ett 
normalförlopp. Noggrann patientinformation kan minska diskrepansen.  

Clavien Dindo 
Det finns ett ytterligare instrument för bedömning av postoperativa komplikationer, nämligen 
Clavien-Dindo. Enligt Clavien-Dindo  generellt definieras allt som patienten uppfattar som avvikande 
från normalförloppet som en lindrig komplikation och allt som kräver kirurgisk intervention som en 
allvarlig komplikation. I Gynop/Bristningsregistret betraktas däremot allvarlig oväntad 
funktionspåverkan, även om det inte opereras, som  allvarlig komplikation.  

Clavien-Dindo används inom kirurgisk resultatuppföljning och forskning och har visat sig vara väl 
reproducerbart (1).  Det är användbart för både somatiska och psykologiska komplikationer om man 
utgår från behov av medicinering för psykologiska komplikationer. Clavien Dindo är infört i  
Gynopregistret/ Bristningregistret som komplement till komplikationsbedömningarna för att 
underlätta publikation av registerforskning. 
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Definition 
Bristningregistret/ 
Gynopregistret 

Exempel för 
Bristningsregistret 

Definition Clavien  

Dindo 

Lindrig komplikation 

Oförutsedd händelse betingad 
av operationen som medfört 
förlängd sjukskrivning <1 månad. 

Blödningar postoperativt som 
varit besvärande men högst 
krävt järnterapi. 

Antibiotikakrävande infektion 
som ej krävt sjukhusvård 

Oförutsedd händelse betingad 
av operationen som medfört 
negativa konsekvenser för 
patienten, men inte uppfyller 
definitionen för allvarlig 
komplikation. 

Oförutsedd händelse betingad 
av operationen som medfört 
förlängd vårdtid med högst en 
vecka. 

Dysfunktion av organ men ej så 
uttalad att den klassificeras som 
allvarlig. 

Oförutsedd händelse betingad 
av operationen som medfört 
förlängd sjukskrivningstid >1 
månad. 

  

UVI eller sårinfektion 

Besvärande smärta 

Urininkontinens mer 
sällan än en gång per 
vecka 

Gasinkontinens mer 
sällan än en gång per 
vecka 

Grad  I: 

Varje avvikelse från det normala 
postoperativa förloppet utan 
behov av vare sig farmakologisk 
behandling (utöver nedan) eller 
kirurgisk, endoskopisk och 
radiologisk intervention. 

  

Tillåtna behandlingar är 
antiemetika, antipyretica, 
diuretika, elektrolyter och 
fysioterapi. Innefattar även 
sårinfektioner som behandlas 
”bedside” 

Lindrig komplikation, 

se ovan 

  Grad II: 

Behöver annan farmakologisk 
behandling utöver den för grad 1 
och/eller blodtransfusion och total 
parenteral nutrition 

Allvarlig komplikation 

Blödning/hematom som krävt 
kirurgisk intervention. 

All inkontinens för 
avföring 

Urininkontinens en gång 
per vecka  eller oftare 

Grad III: Behöver kirurgisk, 
endoskopisk eller radiologisk 
intervention. 



Kunskapsstöd Bäckenbottengruppen utkast för förankring 20170212 

Skada, handikapp och död som 
effekt av den genomgångna 
operationen samt återinläggning 
på sjukhus överstigande en 
övernattning, reoperation och 
påverkan på sjukskrivningstiden 
>1 månad. 

Oförutsedd skada av vitala organ 
(tarm, urinvägar, nerver och 
kärl) som uppstått vid eller som 
effekt av den genomgångna 
operationen och som krävt 
reoperation. 

Dysfunktion av vitala organ som 
följd av operationen som krävt 
sjukhusvård. 

Infektion, som krävt 
inneliggande sjukhusvård. 

Oförutsedd skada av vitala organ 
som uppstått vid eller som 
effekt av den genomgångna 
operationen och som medfört 
återinläggning överstigande en 
övernattning eller förlängning av 
sjukskrivning >1 månad. 

Dysfunktion av vitala organ. 

Varaktiga men, fysiskt 
handikapp eller död. 

Djup ventrombos/emboli är 
alltid att betrakta som allvarlig 

Oförutsedd händelse betingad 
av operationen som medfört 
förlängd sjukskrivningstid >1 
månad. 

Dysfunktion av organ med 
påtaglig och daglig påverkan av 
livskvaliteten. 

  

Gasinkontinens en gång 
per vecka  eller oftare 

  

Behov av reoperation, tex 
sfinkterrekonstruktion 
eller muskelfästes-
rekonstruktion 

  

Smärta eller dysfunktion 
som medfört eller 
förväntas medföra 
reoperation 

Allvarlig komplikation Suturrevison, incision Grad III-a: Intervention utan 
generell anestesi 
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Allvarlig komplikation Resuturering, stomi Grad III-b: Intervention under 
generell anestesi 

Allvarlig komplikation Intensivvårdskrävande 
tillstånd 

Grad IV: Livshotande komplikation 
inkluderande CNS-komplikation 
som kräver intensivvård 

Allvarlig komplikation   Grad IV-a: 

Singelorgansvikt inkluderande 
dialys 

Död   Grad V: Död 

  

 Referenser 

1.                    Slaman AE, Lagarde SM, Gisbertz SS, van Berge Henegouwen MI. A Quantified Scoring 
System for Postoperative Complication Severity Compared to the Clavien-Dindo Classification. Dig 
Surg. 2015;32(5):361-6. 
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Arbetets organisation 
 

Öppenhet kring förebyggande, diagnostik och uppföljning kring 
förlossningsbristningar främjar förtroende och ger bra förutsättningar för att skador 
inte missas.  
Vården bör organiseras så att det finns möjlighet att vara två barnmorskor vid 
framfödande, diagnostik och ev suturering efter förlossning 

Lokala rutiner ska finnas för vart kvinnan kan vända sig vid problem 

under tiden mellan BB-vård och efterkontroll och efter efterkontrollen 

Varje region ska ha tydliga remissvägar för kvinnor med besvär efter förlossning  
Bäckenbottencentra med fysioterapeuter, läkare, barnmorskor och/ eller andra 
relevanta yrkesgrupper bör etableras  för att ge kvinnor med förlossningsskador 
optimal bedömning och utredning 

 

 

Vem gör vad: 

Gruppen anser att de funktioner som beskrivs I tabellen nedan ska finnas på alla enheter där kvinnor 

förlöses och följes upp. 

På förlossningen Två barnmorskor eller BM och läkare assisterar 
varandra vid framfödande, diagnostik och 
suturering 

På BB: Barnmorska inspekterar grad 1-2 och klipp 

Läkare inspekterar grad 3 och 4 
 

Mellan BB och efterkontroll 
 

Öppenvårdsmottagning som erbjuder besök 
hos  barnmorska som har möjlighet att rådfråga 
gynekolog/ obstetriker vid behov 
 

Vid efterkontroll Barnmorska undersöker kvinnor efter grad 1-2 
och klipp 

Obstetriker/gynekolog eller person med reell 
klinisk kompetens  tex fysioterapeut eller 
uroterapeut undersöker bidigitalt  efter grad 3 och 
4 

Vid kvarstående 
besvär/obehag efter 

Obstetriker/gynekolog bedömer, behandlar vb 
eller  remitterar om kompetens inte finns lokalt 
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förlossning ( se avsnittet om 
efterkontroll) länk 

 

Vid analinkontinens Obstetriker/gynekolog remitterar till 
bäckenbottencentrum eller motsvarande för 
utredning och behandling 

 

 

Förlossningsvården ska bygga på teamarbete med patienten i centrum. Simulering av akuta 

situationer kan förbättra beredskapen och förbereda för god kommunikation. Att alltid stämma av 

vem som ska utföra perinealskydd minskar risken för missförstånd. 

En lärande miljö med stor öppenhet för svårigheterna kring att förebygga, hitta och sy bristningar 

gagnar både patienter och personal. 

I den nationella revisionen framgick att man på flera kliniker arbetar med att försöka vara två 

barnmorskor på rummet i samband med förlossningens slutskede samt vid diagnostik och suturering 

av skador. Erfarenheterna av detta arbetssätt är goda. 

Kliniken ska ha tydliga rutiner för vart kvinnor med problem efter förlossning kan vända sig, både 

under den första tiden och på lång sikt. Tvärprofessionellt samarbete, både vid rutinmässig 

uppföljning och vid komplikationer, är av stor betydelse för gott omhändertagande. 

Det finns från flera håll goda erfarenheter av att skapa specialintresserade grupper på förlossning, BB 

och mödravård, som kan fungera som en lokal kompetensbank. 

I varje region bör det finnas expertis för att utreda, behandla och följa upp analinkontinens eller 

andra besvär efter förlossning. Saknas det lokalt ska remissvägarna vara definierade. Det behövs en 

färdig organisation för att kvinnorna ska få vård och hjälp utan att mötas av okunskap. Sacral 

nervmodulering är en effektiv behandlingsform men används mycket sparsamt i Sverige jämfört med 

övriga nordiska länder. Idag utförs behandlingen bara i Linköping, Danderyd  och Uppsala. 

Tillgänglighet för rekonstruktiv kirurgi efter 

förlossningsskador 

 

Praxis i landet skiljer sig mellan olika kliniker. Vid en kartläggning via UR-arg nyligen svarade endast 5 

kliniker på  frågan huruvida man utförde rekonstruktiv kirurgi efter förlossningsskador. De som 

svarade var Linköping, Halmstad, Södersjukhuset, Huddinge och Danderyd. Samtidigt går privata 

gynekologi- och plastikkirurgiska kliniker ut med reklam för att operera förlossningsskador. 

 

I Gynopregistret ses en 10-faldig skillnad i operationsfrekvens per 10000 för kvinnor under 45 år 

avseende bakre plastik och/eller perineal plastik. Det kan bero på att ingreppen inte registreras i 

registret eller på att de inte utförs. 
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Gemensamt för kliniker som har registrerat högre operationsfrekvens för rekonstruktiv kirurgi är att 

det finns det finns en operationsenhet för poliklinisk vaginal kirurgi vilket kan förbättra 

tillgängligheten. 

Vid funktionsstörning eller obehag efter förlossning ska kvinnan erbjudas uppföljning med tillräcklig 

kunskap för ställningstagande till fortsatt behandling. Det kan röra sig om specialiserad fysioterapi, 

lokal behandling, psykosocialt stöd och / eller kirurgi. 

 


