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Varför behövs registret?

• Det blir inte alltid så bra

• Man har skrivit vvp ua
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Hur startades Bristningsregistret

• Gynop fanns, men ingen frågade om 
hur det gick efter sfinkterskador  

(eller sectio för den delen)

• Designades för alla bristningar och 
klipp

• Arbetsgrupp med obstetriker, 
barnmorskor, bäckenbottenforskare, 
kolorektalkirurg, gastroenterolog 2011

• Rekordsnabb teknikutveckling på 
Gynops plattform
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Syfte Bristningsregistret

• fånga upp kvinnor som har besvär efter 
förlossningsbristningar och erbjuda 
uppföljning vid behov

• ge återkoppling till läkare och 
barnmorskor som suturerar bristningar 
om hur det går för kvinnan

• ge klinikerna uppföljning av sina 
medicinska resultat

• underlag för nationell jämförelse och 
FoU inom området 
förlossningsbristningar

• på sikt förbättra handläggningen av 
förlossningsbristningar genom att 
efterfråga hur det går för kvinnorna 
diagnostiseras och sutureras
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Bristningsregistrets delar

• Före: kontinens/ tömning urin/ avföring, framfall, 
IBS, samliv. Ca 20 frågor om besvärsfri.

• Obstetriska data och op-mall: överförs av 
vårdadministratör ca 50 variabler

• 8-veckor; enkät, mest om komplikationer 
• 1-år: enkät om funktion- kontinens/tömning urin/ 

avföring, framfall, IBS, samliv. Ca 20 frågor om 
besvärsfri.

Patienten fyller i enkäterna via webb, telefon, platta 
eller på papper

Avisering via 1177.se
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Återkoppling

• Patientens svar skördas av 
läkarsekreterare och läggs till 
suturerande läkare/barnmorska

• Läkar/bm-bedömning efter 8 veckor 
och 1 år utifrån patientens svar -
bedömning skrivs i obstetrikjournal

• Varje läkare/ bm kan följa upp sina 
resultat jämfört med riket i övrigt

• Kliniken kan följa sina  resultat 
jämfört med riket kan följas 
kontinuerligt via rapportgenerator

• Årlig rapport sedan 2015

• BR-möte, nästa gång 16/10

• http://www.gynop.se/for-
kliniker/arsrapporter/
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Många kliniker har glädjande nog allt
färre fall av sfinkterskador

• vem suturerar dem?

• Hur skaffar man sig och
upprätthåller
kompetensen?
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Andel kvinnor med komplikationsfritt 
förlopp efter ett år (målvärde VIS) 

Bäckenbottenutbildning.se 
introduceras- patientinformation om 
förväntat förlopp till alla i registret

Grad II började registreras 
systematiskt från 2018
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Förbättrade indata om interna 
sfinktern (målvärde SFOG)

Uppgift finns nu i mer än 90%
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Forskning
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Framtiden
• Fortsatt forskning

• Fördjupade diagnoskoder för grad 2 infördes 2020 
Inkluderande levatorskador

• Nya MFR kommer därför att innehålla de uppgifter 
som behövs för att ge bra info om bristningar i 
journalsystemen

• Inmatning i BR kan då automatiseras

• Fortsatt samarbete med Bäckenbottenutbildning.se 
från LÖF, SFOG och Barnmorskeförbundet nationell 
patientinformation på 8 språk

• Stöd till användande kliniker med 
verksamhetsutveckling
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Tack, det går framåt!
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