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Diagnostik 

 

Kvinnan ska informeras om att undersökning av vagina och ändtarm görs för att upptäcka 
och kunna åtgärda skador 
Tillräcklig bedövning, i första hand PDB ska erbjudas innan diagnostik 
Vid riklig blödning från en djup vaginal bristning ska man överväga att packa vagina med 
dukar som man dränker in med koksalt( och adrenalinlösning) för att få rådrum, spara blod 
och få möjlighet att komma in med rätt kompetens. 
Diagnostik ska regelmässigt innefatta kombinerad rektal och vaginal palpation 
Avståndet mellan fingret i anus och fingret mot vaginalväggenföre sutur ska dokumenteras 
Vid misstanke om sfinkterskada kan ultraljud av perineum övervägas 
Bristningens utseende före suturering ska dokumenteras  
Kvinnan ska informeras om vilken typ av bristning som har uppstått 

 

Bakgrund: 

Barnmorskor och läkare i Sverige arbetar med att förebygga, diagnostisera och behandla 

sfinkterskador. Effekten av defektläkta förlossningsbristningar ger oftast symtom först när kvinnan 

lämnat förlossningsvården. Diagnostik och behandling sköts då av helt andra vårdgivare. Därför får 

förlösande barnmorska eller läkare sällan feedback  om kvinnorna får problem. Utan återkoppling på 

behandlingsresultaten finns naturligtvis ingen möjlighet till lärande. 
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En noggrann diagnostik kan vara svår rent praktiskt. Om man inte riktigt vet vad man letar efter hittar 

man inte skador. Kvinnans underliv är ömt direkt efter förlossning och man kan dra sig för att hålla 

isär och  torka om kvinnan tycker det är obehagligt, framförallt om hon inte vet varför man gör det. 

SBU-rapporten visar att förlossningsskador missas. Grad 2 bristning var den största enskilda risken 

för en missad sfinkterskada. Åtta av tio förstföderskor har en grad 2-bristning. Alla kvinnor ska 

informeras om vikten av noggrann inspektion och undersökning av förlossningskanalen efter varje 

förlossning. Kvinnan undersöks sedan efter adekvat bedövning. Om undersökningen är obehaglig är 

det obehaget och inte undersökningen som ska elimineras. 

 

 

 

Ultraljud: 

Noggrann undersökning av underlivet direkt efter vaginal förlossning är avgörande för att upptäcka 

bristningar. I realiteten varierar dock kvaliteten på de undersökningsmetoder som används och 

bristningar missas. Exakt hur man undersöker underlivet kliniskt efter förlossning beskrivs sällan 

fullständigt i de vetenskapliga publikationerna. SBU-rapporten visar att undersökning med endoanalt 

eller vaginalt ultraljud avslöjar missade analsfinkterskador hos cirka 9 procent av de kvinnor som fött 

barn vaginalt och som undersökts enligt gängse rutiner. Samma andel missade analsfinkterskador ses 

med ultraljud (vaginalt/transperinealt) lång tid efter förlossning. Analinkontinens var betydligt 

vanligare hos kvinnor som inte undersökts med endoanalt ultraljud vilket stöder att förbättrad 

diagnostik leder till mindre lidande. Endoanalt ultraljud är en etablerad objektiv känslig metod med 

möjlighet till dokumentation. Det skulle dock kräva en stor investering i apparatur och utbildning för 

att tillhandahålla denna diagnostik på alla Sveriges 46 kliniker över dygnets alla timmar. Om mer 

tillgängliga rutinmetoder för att utesluta stora förlossningsskador hos alla födande kvinnor kan 

utvecklas skulle de kunna utgöra ett alternativ. Forskning pågår på flera håll i Sverige för att  klargöra 

hur man kan använda ultraljud i diagnostiken av förlossningsskador . I väntan på vetenskapligt 

underlag för hur vilken roll ultraljud har i rutindiagnostik förordar gruppen att man använder en 

strukturerad metod för klinisk undersökning. 

 

Metod:  

 
Berätta 
Bedöva 
Titta 
Palpera  
Planera 
Suturera 
Informera 
Dokumentera  
 
BB-TIPPS ID 
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Berätta för kvinnan att du ska undersöka slidan och mellangården för att leta efter om det finns 

bristningar som behöver sys. Förklara vad du skall göra och inhämta samtycke från kvinnan innan du 

börjar med din undersökning.  

Ta på handskar och ha ett par i reserv intill. Se till att du har bra belysning och verkligen kan se 

perineum och blygdläpparna och kan komma åt att känna via ändtarmen. 

Bedöva: Erbjud en pudendusblockad eller annan verksam bedövning med en gång. Om pat ej fått en 

pudendusblockad kan undersökningen upplevas smärtsam och jobbig.  

Infiltrationsanestesi ger smärtlindring för stick men mindre för beröring och är inte lika bra när man 

ska leta efter bristningar. Pudendusblockaden kan läggas via vagina med kobaknål eller från huden på 

skinkan lite nedanför ändtarmen. Se avsnittet om bedövning. En pudendusblockad ger en djup 

smärtlindring som även gör beröring mindre obehaglig. Ett långverkande medel ger lindring från 

sveda och smärta under flera timmar men har inte längre anslagstid. Miktionen påverkas inte 

negativt.  Pudendusblockad omfattar den bakre delen av slidväggen och mellangården. Om det finns 

bristningar i labia minoras övre del eller runt uretra/klitoris måste man komplettera bedövningen 

med infiltration eller ytanestesi före suturering. En epiduralblockad behöver oftast kompletteras. Om 

man misstänker att det finns en bristning men kvinnan upplever undersökningen så obehaglig att 

man inte kan göra en bra undersökning, byt taktik och be narkos om hjälp med spinal, sövning eller 

sedering. 

 
Inspektera inre blygdläpparna och perineum.  

Beskriv hur det ser ut medan du undersöker så minns du själv och patienten får information. 

Slidmynningen ska vara formad som en avlång oval. Om den ser ut som en hästsko med öppningen 

nedåt finns det en bristning eller uttänjning av mellangårdens muskelfästen. Om bristningen är 

stjärnformad eller flerdelad föreligger ofta en avlösning av muskler och muskelfästen. Hymen/ 

slidkransens kanter har suttit ihop från början och ligger de brett isär gör mellangårdens 

muskelfästen också det. 

Palpera: berätta vad du ska göra. Beskriv vad du hittar under tiden som du undersöker.Ta 

undersökningsgel på ena pekfingret. För in det i ändtarmen så långt det går. Känn med det andra 

pekfingret i vagina och låt fingertopparna mötas. Låt dem glida tillsammans från ena sidan av 

slidväggen till den andra medan du drar ut dem sakta för att känna efter vaginalbristningar. Väggen 

mellan slidan och ändtarmen ska kännas ungefär jämntjock hela vägen tills man kommer ned till 

själva ändtarmen där väggen den blir tjockare.  Berätta för patienten vad du känner. När bara 

yttersta falangen på pekfingret är inuti analkanalen och den andra fingertoppen är i slutet av slidan, 

bedöm avståndet mellan fingertopparna dvs hur hög mellangården är.  

> 2 cm: Finns det ingen bristning är den hos en förstföderska gott och väl mer än 2 centimeter tjock.  

1-2 cm: Här finns sannolikt en bristning i mellangårdens muskelfästen som behöver lagas. 

<1 cm Känns det tunnare än 1 cm ska man misstänka sfinkterskada och läkare ska tillkallas för 

bedömning. 

Är det tunt utan att det finns någon synlig bristning så dokumentera även det i journalen. 
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Man börjar med att titta efter hur långt ned i perineum skadan sträcker sig. Sfinktrarna undersöks 

med ett finger via anus och ett i vagina. Börja med att känna på väggen mellan slida och ändtarm 

längre in för att få en referensram för hur mycket ödem det är i vävnaden. Böj tarmfingrets yttre del 

och se till att det är jämntjockt just ovanför sfinkterplanet. Den yttre sfinktern ska ligga som en ½ cm 

tjockt band  (tjock snodd) och kan rullas mellan fingrarna. Om sfinktermuskulaturen  ligger i dagen 

innebär det att hela perinealkroppens perimysium behöver återställas till sin ursprungliga 

pyramidform så att hymenkanterna kommer  samman. 

Tala om för kvinnan hur bristningen ser ut och att du ska laga den för att hon ska få en bra funktion. 

Planera: Be en kollega komma och hjälp och assistera. Sutureringen går snabbare och man lära av 

varandra. Vid stora bristningar som kräver mycket suturering ska man vara frikostig med att använda 

operationssalsresurser med anestesi, belysning, instrumentering och suturering. Ofta ser man den 

fulla omfattningen av bristningen först när patienten är avslappnad. Resursbrist får aldrig vara en 

anledning till suboptimal diagnostik. En missad analsfinkterskada kan utöver omfattande lidande för 

kvinnan orsaka stora kostnader. 

Det är ingen urakut brådska med att sy en bristning om det inte blöder rikligt. Är du trygg med att 

veta hur bristningen ser ut eller behöver du rådfråga?  Är smärtlindringen bra? Har du rätt ljus? Ta 

fram de suturer du behöver. Ta fram snabbt resorberbara suturer till bristningar som är mindre än 1 

cm djupa. Ta fram suturer med längre absorbtionstid till djupare bristningar. Se till att patienten är 

bedövad.   

Om diagnostiken av djup vaginal bristning är svår att identifiera pga  stor blödning är det bättre att 

packa vagina med dukar för att vid ett senare tillfälle sutera på operationssal tillsammans med 

kompetent kollega 

Suturera 

Se vidare om suturering: 

Informera kvinnan om vilken typ av bristning hon haft och hur du har sytt. 

Dokumentera sutureringen. 

Suturering, grad 2 och vaginalbristningar 
Allmänt: 
Den som syr bristningen ska kunna anatomin och ha god utbildning. Resultaten efter 

suturering är bättre om man har genomgått strukturerad utbildning (1, 2).  

Ytliga bristningar kan lämnas med gott resultat på kort sikt, mindre än ett år, dock saknas 

uppföljningsstudier som visar långtidseffekter (1).Bristningar i labia kan svida mycket och om 

man har bristningar i bägge labia minora kan blygdläpparna läka ihop vilket  åsamkar 

kvinnan stora besvär och de måste öppnas och resutureras. Vid denna typ av bristning bör 

båda labiae sutureras, liksom om det har uppstått ett hål i labia minora . 

Huden i perineum kan sys subcutant. Ett alternativ är att suturera genom huden med 

monofilament suturmaterial. Multifilament-sutur genom hud ska ej användas eftersom det ger 

kraftig inflammation och obehag samt ökar infektionsrisken. 
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Man kan sätta enstaka suturer eller fortlöpande sutur. Fortlöpande suturteknik i alla lager 

anses ge mindre smärta på kort sikt (2). Mellan ½-1 cm mellan de enstaka suturerna är 

lämpligt. För hårt åtdragna suturer orsakar smärta och kan i värsta fall orsaka att suturerna 

skär igenom vävnaden och bristningen går upp. Klitoris- och urinrörsområdet är rikt på kärl 

och nerver, stor försiktighet måste iakttagas. Kateter skall sättas om det uppstått en bristning 

vid urinröret som skall sutureras. 

Undvik mycket suturmaterial. Många enstaka suturer innebär generellt mer suturmaterial än 

fortlöpande teknik.  

Suturmaterial 

Resorberbar sutur ska användas. Både flätad (multifilament) och icke flätad tråd 
(monofilament) bryts ner genom hydrolys, en process som förutsätter fuktig miljö.  

Båda typerna av suturer är lämpliga inom förlossningsvården. Valet beror på var och vad 
man skall suturera då suturer har olika lång tids vävnadsstöd samt absorberingstid. Ytliga 
bristningar kan sys med sutur där vävnadsstödet är kort och suturen absorberas snabbt. 
Muskler däremot behöver ett längre vävnadsstöd där tråden absorberas efter ca 4-10 veckor, 
beroende på suturval. 
Skillnad på mono- och multifilament är att monofil tråd är en heldragen sutur och liknar en 
fiskelina och den multifila suturen är en flätad tråd. Den monofila suturen drar inte till sig 
vätska och mikroorganismer, vilket den multifila suturen gör. Den monofila suturen passar 
mycket bra för fortlöpande suturteknik men ska knytas med 6 omslag.  Tjocklek på suturen 
anges i siffror där låga nummer är grövre och högre tunnare sutur. De vanligaste är 2-0 och 
3-0, men 4-0 används ofta i labia och hud. 
Nålen kan vara en skärande nål, då främst för att gå igenom hud annars väljer man 
”taperpoint needles”, som är vassa men icke-skärande. Istället för att skära vävnaden 
separerar den vävnaden. Om det föreligger risk för blodsmitta finns speciella nålar, de är 
trubbiga för att minimera risken för stickskada hos den som suturerar. Nålen har även en 
kurvatur, som är anpassad för området där man skall suturera. ½ cirkel för inre vävnad, 3/8 
cirkel för ytlig vävnad och 5/8 för suturering på djupet. 
 

Instrument 

Du skall vid sutureringen använda nålförare, sax, och pincett. Om det har uppstått en 
sfinkterruptur eller om det är svårt att få tag i musklerna kan även Allis-peang vara bra att ha 
till hands. 

Suturering av slidan 

Det är viktigt att göra en noggrann inspektion av vaginalfårorna så att man inte missar en 
skada. Om det är en djupare bristning eller om det blöder är det viktigt att gå i botten för att 
säkerställa att den rectovaginalafascian fångas så att det inte blir en grop innanför introitus 
samt att god hemostas uppnås. Om hematom uppstår finns risk för infektion vilket innebär 
risk för sårruptur och smärta. Hymen är ett bra och viktigt riktmärke, bristning innanför hymen 
hör till en vaginalbristning och allt utanför hänförs till perineum. Fortlöpande suturer 
rekommenderas inne i vagina, men enstaka suturer kan sättas om längden på bristningen är 
kort <4 cm. 
 

Suturering av perineum 

Bygg upp och återställ perinealkroppen till sin ursprungliga höjd. Perineum kan sutureras 
med antingen enstaka eller en fortlöpande sutur. En grad två-bristning involverar m. 
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bulbocavernosus och/eller m transversi perinei, som båda fäster i och är en del av 
perinealkroppen. Det är mycket viktigt att få tag i perimysiet, dvs den tunna, vitaktiga 
vävnaden som omsluter alla muskler i perinealkroppen. Både muskler och perimysium 
retraherar sig och kan vara svåra att få tag i. Använd fransyska för att för att få tag i 
perimysium, en dragning i vävnaden kan ses när man fått tag i muskeln. När man fångat 
m.bulbokavernosus ses en dragning i muskeln från klitoris och ner mot introitus och 
perineum och när man får tag i m. transversi perinei ses en dragning från sidan in mot 
bristningen.  
 

Suturering av hud 

Huden kan lämnas osuturerad om glipan är 1 cm eller mindre. Det kan svida mer initialt men 
ger generellt mindre smärta post partum. 
Vid subkutan suturering sätts stygnet i den subkutana vävnaden, alltså något längre från 
huden. Detta skall ge lika god läkning men medföra mindre smärta än intracutan sutur (2)  
Huden kan även förslutas med yttre suturer, enstaka eller fortlöpande. Då ska man inte 
använda multifilament tråd eftersom tråden luckras upp och det ger en inflammatorisk 
reaktion. Som genomgripande sutur i huden ska monofil sutur  användas. 

 
1. Elharmeel SM, Chaudhary Y, Tan S, Scheermeyer E, Hanafy A, van Driel ML. Surgical 
repair of spontaneous perineal tears that occur during childbirth versus no intervention. Cochrane 
Database Syst Rev. 2011(8):CD008534. 
2. Kettle C, Dowswell T, Ismail KM. Continuous and interrupted suturing techniques for 
repair of episiotomy or second-degree tears. Cochrane Database Syst Rev. 2012;11:CD000947. 

Suturering av grad 3-4 bristning 

 
Bristningen ska kartläggas och sutureras med god kompetens 
Bristningen ska sutureras på operationssal 
Antibiotikaprofylax bör användas 
Vävnaderna ska sutureras i anatomiska skikt 
Den interna sfinktern ska undersökas och sutureras 
Operationen ska dokumenteras i Bristningregistret enligt PISA 
Stomi ska inte läggas vid primärsutur efter sfinkterskada en vid rektal bristning 
 
Suturering av grad 3-4 bristningar ska alltid ske på operationssal med adekvat anestesi, belysning och 

assistans. Bristningens omfattning är sällan mindre än man tror från början (3). 

Om patienten inte blöder kan man vänta med suturering upp till ett dygn för att optimera 

kompetensen och vävnaden svälla av.  

Antibiotikaprofylax motsvarande som vid akut sectio (singeldos) bör användas vid bristning grad 3-

4(5-8). En aldrig så välgjord sfinkterreparation kan gå upp vid djup sårinfektion vilket ger stort lidande 

för kvinnan. 

Om man ber kirurg om hjälp vid suturering kan frågan komma upp om det behövs stomi . Även en 

omfattande rektal skada läker dock i regel så bra efter förlossning att stomi inte ska användas(3). En 

mindre erfaren kirurg kan behöva påminnas om denna rekommendation så att kvinnan inte utsätts 

för onödig morbiditet. 
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Vagina: Börja med att inspektera och palpera vagina. Finns det en vaginal bristning innanför hymen 

är det en fördel att starta med att suturera denna. Om man håller fingret i rektum kan man lyfta upp 

väggen och vet hur djupt man ska sätta suturerna.  Identifiera skadans mest proximala del i 

förhållande till hymen. Starta sutureringen med en första sutur i intakt slemhinna ovanför skadan. 

Därefter är det viktigt att få med rektovaginal fascia. Den rektovaginala fascian kan sutureras i ett 

lager och därefter vaginalslemhinnan i ett ytterligare lager. När det gäller djupare laterala  vaginala 

bristningar kan den rektovaginala fascian sutureras tillsamman med vaginalslemhinnan, men var 

försiktig med att inte ta för stora tag i vaginalslemhinnan.  

Närmare hymen bör man inte sy ner vaginalväggen mot fascian eftersom det finns risk för synekier 

som kan orsaka dyspareuni. Hymen är bra som referens för var suturraden ska stoppas. När man 

närmar sig hymen bör man vara försiktig eftersom vaginalslemhinnan här ofta är svullen. Det är 

viktigt att rektovaginala fascian får kontakt med perinealkroppens meuslefästen och perimysium 

.Vaginalslemhinnan kan i hymenhöjd lämnas om den är svullen. Risk finns annars att suturen skär. 

 

Suturering av sfinktrar och perineala muskler, 

analslemhinna 

Film in här 

Börja med att identifiera om det finns en skada på analslemhinna (grad 4) och intern sfinkter. Använd 

alltid ett finger i analkanalen vid inspektion av skadans omfattning. Det är ofta en stor fördel att ha 

kvar fingret analt vid den fortsatta sutureringen så en assistent som kan knyta är mycket värdefullt. 

Analslemhinnan sutureras som tarmvägg, med en fortlöpande sutur med medelkort absorbtionstid 

, t ex Monocryl. Adaptera kanterna väl. 

Just ovanför analslemhinnan ligger den interna sfinktern. Den slutar ½ cm oralt om den externa 

sfinktern och är ljusare än skelettmuskulatur (kycklingfilé) på grund av sitt höga glykogeninnehåll. 

Detta gör den också lätt att se med ultraljud, som en svart ring om den är hel, eller som ett U om den 

är skadad.   Den är ca 3-5 mm tjock längst distalt och blir lite tunnare 3-4 cm upp där den övergår i 

rektums muskellager.  Den sutureras även denna med en fortlöpande sutur (Biosyn alt Vicryl 3.0). 

Tänk anatomiskt! 
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Illustration:  Pelle Lindquist.(9) 
Ligger sfinkterändarna brett isär är det till hjälp att först adaptera mellangårdens muskelfästen med 

levatorerna så att sfinktersuturerna kan sättas utan spänning. Anatomin blir då lättare att kartlägga. 

Identifiera därefter perimysium runt den externa sfinktern och de perineala musklerna. Oftast är den 

ena sidan mindre skadad och muskulaturen är blottad från denna sida. På den kontralaterala sidan 

finns en grop där muskel o perimysium är retraherade lateralt. Det är oftast lättast att identifiera 

perimysiet runt M bulbokavernosus. Man kan sätta en hållsutur eller en fransyska för att kunna 

identifiera resten av perimysiet. Tänk på att extern sfinkter, m. bulbokavernosus och mm Transversi 

perinei alla är omslutna av perimysiet. 

 

Bild internsfinktersutur 

Den externa sfinktern innehåller cirkulära muskelfibrer men även muskelfibrer som övergår i M 

Transversus perinei. Det kan därför i medellinjen vara svårt att skilja extern sfinkter och m transversi 

perinei från varandra. Dra med en fransyska och palpera o inspektera vad som händer i vävnaden i 

perineum. 

Starta med 2-3 suturer i perimysiet runt extern sfinkter och m transversi perinei.  Överlappande sutur 

kan användas om man har en total skada och ändarna är tunna och fransiga. Man ska inte klippa 

extern sfinkter för att kunna göra en omlott/ överlappande sutur som inte säkert ger bättre 

resultat(5). Här är det en fördel att använda multifilamentös tråd (Biosyn eller Vicryl) eftersom 

knyttekniken är lättare. Monofilament tråd (PDS) kan orsaka smärta eftersom knutarna blir små 

hårda piggar som ligger kvar i flera månader i analkanalen. 

Avsluta med att adaptera M bulbocavernous  mot sitt fäste. Var försiktig med för omfattande suturer 

i vestibulum vagina eftersom en trång vaginalöppning kan orsaka dyspaureni. Sätt inte tvärgående 

adapterande  suturer i vagina eller perineum ovanför/ventralt om hymenkanterna som ju markerar 

den mest ventrala delen av bakväggen. 

 

Bild perienalsutur 
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Slemhinnan utanför hymenalringen (vestibulum vagina) och huden i perineum kan med fördel slutas 

med en fortlöpande intracutan monofilament tråd (Monocryl 4.0). 

Dokumentera hur bristningen såg ut och vad du har sytt. Använd operationsmallen i journalsystemet 

eller Bristningsregistret vid grad 2,3 eller 4-bristningar och/eller större cervix- eller vaginalrupturer. 

Notera alltid (anovaginala avståndet)  dvs hur tjock perinealkroppen kändes innan suturering, hur du 

bedömt den interna sfinktern och vilka suturmaterial du använt samt om patienten fått antibiotika 

eller inte på grund av bristningen. “PISA”  Dessa uppgifter ska sedan föras över till  i 

Bristningsregistret. 
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Sårläkning 

Sårläkning delas in i tre faser: 

Inflammationsfasen pågår ca 3-5 dagar då den biologiska rengöringen av såret sker med 

värmeökning, rodnad, svullnad, smärta och ofta med inskränkt funktion. 
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Nybildningsfasen pågår i ungefär fjorton dagar med nedsatt hållfasthet i vävnaden och kännetecknas 

av att granulationsvävnad, bindvävsceller och kollagen bildas.  

 

Mognadsfasen pågår upp till ett år. Den inleds av tillbakabildning av blodkärl och kollagen mognad, 

vävnaden normaliseras och hudens hållfasthet återställs.   

Primär och sekundärläkning 

Primärläkning innebär att sårkanterna har adapterats väl, genom företrädesvis suturering, och 

läkningen sker utan komplikation. Sekundärläkning innebär att såret läker från botten beroende på 

att det ej har blivit sytt eller att en sårruptur har skett . Detta är oftast en längre process och problem 

med felläkning är vanligare. 

Faktorer som påverkar läkningsprocessen 

Sårläkningen kan påverkas både positivt och negativt av flera faktorer. Normalt sett läker en bristning 

efter en förlossning snabbt. Orsaken är delvis beroende på en ökad genomblödning av vävnaderna 

efter graviditet och förlossning men det finns även andra tänkbara förklaringar. Däremot kan 

infektion, anemi, hematom och reaktion på främmande material/suturen med en förlängd 

inflammatorisk process kan försvåra läkningen. Betydelse för läkning har även typ av bristning, klipp 

och sutureringsteknik samt olika sjukdomstillstånd och genetiska faktorer. Huden  läker ofta snabbt 

och kan täcka en eventuellt kvarvarande defekt av tex muskulatur eller fascia. 

 

Sårruptur  

Ett klipp eller bristning som går upp kan om det inte är en uppenbar infektion kan ofta resutureras 

inom den första veckan. Fördelen är mindre smärta och sannolikt bättre slutresultat. Nackdelen är 

risk för infektion varför antibiotikaprofylax bör ges.  

 

 


