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Sammanfattning 

Av de kvinnor som genomgår vaginalförlossning drabbas 85% av förlossningsbristningar, och följderna av 

dessa kan variera från lätta besvär till svåra komplikationer. En förutsättning för att kvinnan ska få rätt 

behandling är en korrekt diagnostik. Majoriteten av bristningarna handläggs av barnmorskor, och tidigare 

forskning har visat att kunskapen och kompetensen inom området varierar. Studiens syfte var att kartlägga 

svårigheter i barnmorskors arbete med att undersöka och bedöma vaginalbristningar efter förlossning. En 

enkätundersökning med barnmorskor som handlagt 72 förlossningar på en mellanstor förlossningsklinik vid 

ett svenskt sjukhus genomfördes under en period av 7 veckor. Resultatet visade att de vanligaste hindren vid 

granskning av bristningar var blödning och smärta hos patienten och de vanligaste svårigheterna var att 

identifiera strukturer och vävnader i bristningen. I en fjärdedel av fallen tog handläggande barnmorska stöd 

av kollega eller läkare, och några barnmorskor skattade sin kunskap och kompetens inom området som 

otillräcklig. Behovet av kollegialt stöd och av fortbildning och träning uttrycktes hos barnmorskor med både 

kort och lång erfarenhet. Det finns ett behov av fortsatt forskning om blödning som hinder för bedömning av 

förlossningsbristningar och av utvärdering av smärtlindringsmetoder. 
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Abstract 

Of all women undergoing vaginal birth, 85% sustain some form of perineal trauma and the consequences 

vary from smaller problems to severe complications. An accurate diagnosis of the trauma is necessary for it 

to be adequately treated. A majority of the perineal and vaginal ruptures are managed by midwives, and 

earlier research has shown that there is a considerable variation in midwives knowledge and skills concerning 

perineal trauma. The aim of this study was to explore difficulties in midwives examinations and assessments 

of perineal trauma following vaginal birth. A survey with midwives attending 72 births within a medium-

sized Swedish birth-clinic, was conducted in a period of 7 weeks. The most common obstacles in assessing 

perineal ruptures, were the patient´s bleeding and pain. The largest difficulties in assessment were identifying 

the structures and anatomy within the rupture. In one case out of four, peer support from midwife colleague 

or doctor was sought, and there were cases of midwives estimating their competence as non-sufficient. The 

need for peer support and continuous training and education was expressed in cases with midwives having 

short and long experience. There is a need for further research in the focus on bleeding as an obstacle in 

assessment of perineal trauma, and a need for further evaluation of the anaestethical methods used in 

management of them.  
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Inledning 
Kvinnor som genomgår en vaginal förlossning drabbas till 85 % av spontana 
förlossningsbristningar, eller får ett klipp i mellangården (Dickinson, 2013). Övervägande delen 
av de mindre omfattande bristningarna samt klipp sutureras av barnmorska, medan de skador som 
innefattar analsfinktermuskulaturen sutureras av förlossningsläkare, oftast på operationsavdelning 
(SBU 2016: 249; Wilson, 2012). Följderna av förlossningsbristningar kan variera från inga eller 
lätta besvär till svåra komplikationer som kan påverka livskvaliteten i hög grad, och i vissa fall 
vara invalidiserande för drabbade kvinnor (Fodstad, Staff & Laine, 2016; Gyhagen, Bullarbo, 
Nielsen & Milsom, 2014; van Delft, Thakar, Sultan, IntHout & Kluivers, 2014). Barnmorskans 
uppgift under förlossningen är att stödja den födande kvinnan och främja det naturliga 
förlossningsförloppet samt att förebygga ohälsa hos både modern och barnet (Halldorsdottir & 
Karlsdottir, 2011). Barnmorskan handlägger den normala förlossningen, och ansvarar därmed för 
den undersökning och bedömning av eventuellt uppkomna förlossningsbristningar och deras 
omfattning, som sker i direkt anslutning till avslutad förlossning (Wilson, 2012). Vid misstänkt 
svårare bristningar konsulterar barnmorskan förlossningsläkaren för bedömning. Bristningarna 
delas in i en fyrgradig gradering beroende på omfattning, och merparten av dem behöver 
sutureras.  
En förutsättning för att den födande kvinnan ska få ett optimalt omhändertagande och åtgärd av 
sin förlossningsbristning, är att det görs en korrekt bedömning av dess omfattning och anatomi 
(Groom & Paterson-Brown, 2002; Selo-Ojeme, Pathak, & Joshi, 2014). Flera stora europeiska 
forskningsresultat har visat att det finns stora individuella skillnader i barnmorskors kunskap och 
kompetens inom området (Groom m.fl., 2002; Ismail, Macdonald, Tohill, Thomas & Bick, 2013; 
Wilson 2011; Selo-Ojeme, Ojutiku & Ikomi, 2009; Selo-Ojeme m.fl., 2014). Vidare visar en 
statlig kunskapsgenomgång från 2016 (SBU 2016:250), dessutom på generella kunskapsluckor när 
det gäller behandling av olika sorters förlossningsskador hos kvinnor. Därför är barnmorskors 
kunskap och kompetens i att bedöma förlossningsbristningar av yttersta vikt. 

 

Bakgrund 
Barnmorskans yrkesroll 

När barnmorskor handlägger förlossningsbristningar sker det enligt Spendlove (2005) i två steg. 
Det första steget innebär att barnmorskan använder sin professionella kompetens vid 
undersökningen och bedömningen av bristningen (Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011). Vid 
bedömningen samlar barnmorskan enligt Cioffi, Swain, & Arundell (2008) information om 
bristningens lokalisation, typ (exempelvis,”rift”,”slitning”) , utbredning (”grad”) ,vävnadstyp 
(slemhinna, muskler), och hur väl vävnaden ”faller samman” i bristningen. Svårigheter kan vara 
relaterade till begränsade möjligheter att visualisera bristningen beroende på blödning i området 
och till svårigheter beroende på exempelvis kvinnans position. Barnmorskor har också uttryckt att 
de saknar stöd i riktlinjer för suturering, då riktlinjerna ofta uppfattas som otydliga och öppna för 
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subjektiva tolkningar (Spendlove, 2005). Vidare visar forskningsresultat från England att en 
tredjedel av barnmorskor inte känner till de riktlinjer som finns (Selo-Ojeme m.fl., 2014).  

Det andra steget i handläggning av förlossningsbristningar enligt Spendlove (2005) innebär en 
värdering av fynden vid den kliniska undersökningen och ett övervägande av åtgärder. I detta 
stadium använder sig barnmorskan av sin professionella visdom (Halldorsdottir & Karlsdottir, 
2011), men även arbetsplatsens kultur av att handlägga bristningar samt barnmorskans uppfattning 
av den sociala arbetsmiljön vid tillfället vävs in i ställningstagandet (Spendlove, 2005). 

Det finns flera faktorer som ligger till grund för processen att överväga behandling av en bristning. 
De kan vara patientrelaterade och/eller barnmorskerelaterade (Cioffi m.fl., 2008). Patientrelaterade 
faktorer kan vara informerat samtycke, förmåga att medverka till undersökning och upplevd 
smärta. Barnmorskan värderar också risk för felläkning och komplikationer på exempelvis 
sexuella funktioner. Vissa av de patientrelaterade faktorerna har barnmorskan möjlighet att 
påverka genom sin omvårdnad (Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011). Barnmorskerelaterade 
faktorer kan i sin tur vara graden av arbetsbelastning vid tillfället, möjlighet att få hjälp samt 
upplevd egen förmåga att handlägga bristningar.  Endast drygt 60% av totalt 592 tillfrågade 
barnmorskor (Selo-Ojeme m.fl., 2014)  upplevde att de hade tillräcklig kompetens för att 
handlägga en grad 2-bristning. En nyckelfaktor för en god förmåga att bedöma grad 2-bristningar 
korrekt är enligt Cioffi m.fl.. (2008), Selo-Ojeme m.fl.. (2014) och Spendlove (2005) en detaljerad 
kunskap om bäckenbottens anatomi, och en nyckelfaktor för kompetensen att behandla 
bristningarna är praktisk träning och handledning. Inom ramen för barnmorskans professionella 
och personliga utveckling är det vanligt att barnmorskor i brist på formell utbildning söker sin 
kunskap genom ”learning by doing” och genom att uppsöka situationer där de kan observera och 
lära av erfarna kollegor eller läkare (Cioffi m.fl., 2008; Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011; 
Larsson, Aldegarmann & Aarts, 2009). Vid denna sorts lärande har Spendlove (2005) uttryckt 
farhågor för risken att även felaktigt handläggande kan spridas från äldre till yngre kollegor, i brist 
på evidensbaserade arbetssätt och riktlinjer. Forskningsresultat visar att kunskapsöverföringen 
barnmorskor emellan också går från yngre till äldre kollegor (Larsson m.fl., 2009) då nyutbildade 
barnmorskor visat sig kunna tillföra ny evidensbaserad kunskap till sina äldre och mer erfarna 
kollegor. När barnmorskor fått extra utbildning och praktisk träning i att handlägga bristningar 
genom strukturerade workshops, kan en ökad skattning av den egna kompetensen ses, som 
kvarstår minst 4 månader efter utbildning och träning (Selo-Ojeme m.fl., 2009). Dessutom ses en 
positiv förändring i följsamhet till evidensbaserade riktlinjer efter en sådan utbildning. Trots 
svårigheter anser en majoritet av barnmorskor att bedömning och behandling av 
förlossningsbristningar av grad 1 och 2 primärt är barnmorskors ansvar (Selo-Ojeme m.fl., 2014; 
Spendlove, 2009).   
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Förlossningsbristningar - definitioner och förekomst 

Med förlossningsbristningar menas spontana vävnadsskador som uppstått i nedre 
förlossningskanalen, vulva och perineum i samband med en vaginal förlossning, eller tillfogad 
bristning i form av episeotomi vilket innebär ett klipp som görs i mellangården. Bristningarna 
klassificeras enligt ett internationellt vedertaget system i fyra olika grader (Dickinson, 2013; SBU 
249 s13, 2016). Skador högre upp i förlossningskanalen, exempelvis cervixruptur, är inte 
inkluderade i klassificeringen.  

Förlossningsbristningar är vanligt och 60-70% av bristningarna behöver sutureras (Dickinson, 
2013). Ytliga bristningar i slidans och underlivets hud eller slemhinna (grad 1) är vanligast och 
förekommer hos cirka 80 procent av vaginalförlösta kvinnor. Dessa ytliga bristningar är oftast 
okomplicerade och behöver ibland inte behandlas utan läker spontant och i allmänhet väl. Något 
djupare bristningar av mellanga ̊rden och/eller slidva ̈ggarna (grad 2), omfattar dessutom 
bindehinnor och muskler eller muskelfästen.  Dessa bristningar beho ̈ver sutureras för att återfå 
normal anatomi och funktion.  Episeotomier räknas i de allra flesta fall som grad 2-bristningar. 
Forskningsunderlaget när det gäller bristningar grad 1 och 2 är enligt SBU-rapport 249 (2016) 
sparsamt, och det svenska bristningsregistret (SFOG 2015) som har som ett av sina syften att öka 
kunskapsunderlaget, har endast ett fåtal kliniker anslutna som registrerar mindre än grad 3-
bristningar. Vid bristning grad 3 a ̈r den yttre och ibland den inre analsfinktermuskeln skadad. Grad 
4 omfattar dessutom skada på slemhinnan i a ̈ndtarmskanalen. Bristning grad 3 och 4 sutureras av 
specialistla ̈kare och det görs i de allra flesta fall på en operationsavdelning.  

Det finns flera riskfaktorer för att förlossningsbristningar ska uppstå. Risker för sfinkterskador kan 
vara relaterade till kvinnan såsom obstetrisk förstföderska, könsstympning och asiatisk etnicitet. 
Riskfaktorer relaterade till barnet är hög födelsevikt, skulderdystoci och avvikande 
huvudbjudning. Dessutom finns det också riskfaktorer relaterat till förlossningsförloppet såsom 
ryggbedövning, förlängt utdrivningsskede och instrumentell förlossning (Dickinson 2013). När det 
gäller förlossningsställningar visar forskningen disparata resultat, och det finns ingen koncensus 
om betydelsen för förekomst och omfattning av bristningar (Corton, Lankfor, Ames, McIntir, 
Alexander & Leveno, 2012; Gardosi, Hutson & Lynch, 1989; Ragnar, Altman, Tyde ́n, & Olsson, 
2006; Edqvist, Hildingsson, Mollberg, Lundgren, & Lindgren, 2017).   
Det finns måttligt vetenskapligt stöd för att episeotomi har en viss skyddande effekt på grad 3 och 
4 bristningar vid instrumentell förlossning (De Leeuw, De Wit, Kuijken,& Bruinse, 2008; Revicky 
Nirmal, Mukhopadhya, Morris & Nieto, 2010), men inte vid normalförlossning.  

Tabell 1. Klassifikation av perinealbristningar 
Grad 1  Skada på hud/ slemhinna men inte muskelvävnad 
Grad 2 Skada på perineala muskler 
Grad 3 Skada på analsfinkter 
Grad 4 Skada på analsfinkter och tarmvägg 
Källa: SBU-rapport, s.249, (2016) 



 

 

 

4 

Effekten av olika former av manuellt perinealskydd i form av olika handgrepp är omstritt och har 
inte kunnat säkerställas forskningsmässigt (Jönsson Elfaghi, Rydhstro ̈m & Herbst, 2008; 
Mayerhofer, BodnerAdler, Bodner, Rabl, Kaider & Wagenbichler, 2002). I en nyligen gjord 
svensk studie av 597 förstföderskor visade resultatet på färre antal grad 2-bristningar vid en 
kombination av interventioner med fokus på spontan krystning, långsamt framfödande och vissa 
förlossningsställningar (Edqvist m.fl., 2017). 

 

Konsekvenser av förlossningsbristningar 

Kvinna, kropp och samhälle 

Kvinnans upplevelse av barnafödande och förlossningsutfall är förknippat med hennes kropp. I en 
kanadensisk intervjustudie med 63 kvinnor under och efter graviditeter (Neiterman & Fox, 2017), 
visade det sig att en dominerande känsla under och efter graviditet var kontrollförlust, bland annat 
relaterad till förändringar i kroppsfunktioner till följd av förlossningsbristningar. Den press de 
nyförlösta kvinnorna upplevde från omgivningen att få sin kropp att passa in i samhällets rådande 
kroppsideal blev dessutom en psykisk belastning för dem. Kvinnorna beskrev motstridiga 
upplevelser av å ena sidan kroppen som efter förlossningen var ”utom kontroll” och å andra sidan 
en enorm känsla av ansvar för det nyfödda barnet (Neiterman m.fl., 2017). En norsk studie 
(Fodstad, Staff & Laine, 2016) visade att kvinnor med omfattande förlossningsbristningar också i 
större utsträckning drabbades av en stor oro för sina nära relationer. 

 

Sexuella funktioner och samlagssmärta 

I en kvalitativ metastudie visade Priddis, Dahlen och Schmied (2013) att kvinnor som drabbades 
av bristningar grad 3 och 4, fick en förändrad uppfattning av sig själva som sexuella varelser. 
Kvinnor kan uppleva negativ sexuell påverkan i olika grad efter förlossningsbristningar (Cappell,  
MacDonald & Pukall, 2016; Fodstad m.fl., 2016; McDonald, Gartland,  Small & Brown, 2015). I 
en norsk studie har man kunnat se detta på hur lång tid efter förlossningen det tog innan kvinnor 
upptog samlag (Fodstad m.fl., 2016). Det visade sig att kvinnor med allvarligare bristningar (grad 
3 och 4) oftare än andra sköt upp återupptagandet av samlag mer än 3 månader postpartum. När 
enkilda fall diskuteras är det enligt Capell m.fl. (2016) viktigt att se till kvinnans hela livssituation, 
eftersom förändringar i kvinnans och parets sexuella funktioner efter barnafödande till största 
delen relateras till processer som hänger samman med det nya föräldraskapet, och till mindre del 
till biomedicinska orsaker. Relationen till partnern visade sig enligt Capell m.fl. (2016)  vara en 
mycket viktig faktor för hur väl sexualiteten fungerar tiden efter en förlossning. 
En faktor som påverkar den sexuella funktionen efter förlossning är förekomst av samlagssmärta, 
vilken i sin tur har visat sig ha en stark koppling till bristningar (Fodstad m.fl., 2016; McDonald 
m.fl., 2015). Jämfört med kvinnor med inga eller mindre omfattande bristningar, har kvinnor med 
sfinkterskador, 3-4 ggr högre risk för samlagssmärta ett år efter förlossningen (Fodstad m.fl., 
2016), men även mindre omfattande bristningar och episeotomier visar sig vara relaterade till 
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samlagssmärta (Fodstad m.fl., 2016; McDonald m.fl., 2015). Vidare visar forskningsresultat från 
en stor australisk studie med 1507 förstföderskor att kvinnor med suturerad bristning eller 
episeotomi hade en dubbelt så stor frekvens av samlagssmärta 6 mån efter förlossningen, jämfört 
med vaginalförlösta utan bristning eller ej suturerad bristning. En tredjedel av dessa kvinnor hade 
också kvar sin samlagssmärta 18 mån efter förlossningen (McDonald m.fl., 2015).  

 

Inkontinens, framfall 

En allvarlig komplikation av förlossningsbristningar kan vara analinkontinens, och rädslan för att 
drabbas av analinkontinens är en vanlig orsak till att kvinnor önskar kejsarsnitt (Gyhagen m.fl., 
2014; Loke, Davies & Lo, 2015,; Uustal Fornell, Wingren & Kjølhede, 2004). I en jämförande 
studie av 5236 svenska kvinnor 20 år efter förlossning (Gyhagen, Bullarbo, Nielsen & Milsom 
(2012) fann man att risken för analinkontinens var signifikant ökad efter vaginal förlossning, 
jämfört med kejsarsnitt, och att bristning grad II eller mer jämfört med ingen bristning, ytterligare 
dubblerade risken. 

Framfallsrisken som också ökade efter vaginalförlossning jämfört med kejsarsnitt (Gyhagen m.fl., 
2012; Uustal m.fl., 2004), verkade inte ha någon direkt koppling till förekomst av bristningar. 
Däremot kunde graden av besvär efter framfall påverkas till följd av bristningar, på grund av att 
bristningen orsakade ett försämrat stöd av slidans framvägg. Dessa besvär kan vara 
blåstömningssvårigheter, utbuktning av vaginalväggen i slidmynningen och tyngdkänsla 
(Gyhagen m.fl., 2012; van Delft m.fl., 2014). Risken för urininkontinens är starkt sammankopplad 
både med förekomst av framfall och förekomst av analinkontinens, och man talar om begreppet 
pelvic floor dysfunction, där förlossningstrauma och speciellt sfinkterrupturer är en signifikant 
riskfaktor (Gyhagen, Bullarbo, & Milsom, 2012;  Uustal Fornell m.fl., 2004). 

 

Diagnostik och behandling 

Exakt hur den kliniska undersökningen för att diagnostisera förlossningsbristningar går till 
beskrivs enligt SBU (2016:249) sällan i vetenskapliga publikationer, men man antar att den 
varierar mellan olika undersökare och också mellan olika kliniker. I Sverige är det i de flesta fall 
en barnmorska som först granskar och bedömer förlossningsbristningen, men det kan också vara 
förlossningsläkaren exempelvis efter en instrumentell vaginalförlossning. Vaginala och perineala 
bristningar och sfinkterskador är lättare att upptäcka än andra bäckenbottenskador, exempelvis 
skador på levatormuskulaturens fästen eller bindvävsskador i stödjevävnaden (Gyhagen m.fl., 
2012).  Vaginalt ultraljud ger enligt Faltin, Boulvain, Floria & Irion (2005) en säkrare diagnostik, 
men används inte som rutin (SBU 2016:249). När det gäller bristningar grad 3 och 4 är det av 
mycket stor vikt för fortsatt prognos att skadan upptäcks och repareras i direkt anslutning till 
förlossningen. Skador på den externa analsfinktermuskeln och på mellangården kan repareras i ett 
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senare skede, dock inte skador på den interna analsfinktermuskeln (Gyhagen m.fl., 2014; SBU 
2016:249). 

Ett flertal forskningsstudier har visat att det förekommer stora skillnader i barnmorskors och 
läkares kunskap och kompetens inom området att diagnostisera bristningar (Groom m.fl., 2002; 
Selo-Ojeme m.fl., 2009; Wilson, 2012). I en observationsstudie från England där 483 
förstföderskor med förlossningsbristningar deltog (Groom m.fl., 2002), visar resultatet att 
förlösande barnmorska eller läkare missade 40 % av bristningar grad 3 och 4. 2014 var andelen 
grad 3 och 4-bristningar i Sverige 3,4% av alla vaginalförlösta (SFOG 2015).  Om rutinmässiga 
ultraljud skulle utföras direkt efter förlossningen beräknas det att ungefär dubbelt så många 
sfinkterskador skulle upptäckas (Faltin m.fl., 2005). Rutinmässiga ultraljud skulle dock kräva 
stora resurser samt behov av ytterligare forskning för att göra tekniken tillgänglig för alla 
(SBU2016:249).  För att lättare identifiera bristningar av grad 3 och 4 har flera 
förlossningskliniker som rutin att bimanuellt palpera perinealkroppen från vagina och rektum efter 
vaginalförlossning. Nyttan med palpationen har inte säkert kunnat påvisas och även här behövs det 
enligt SBU (2016:249) mer forskning. I Storbritannien pågår forskning om användandet av en 
speciellt framtagen mätsticka – ”peri-rule” som ett tekniskt hjälpmedel som är tänkt att 
kvalitetssäkra barnmorskors diagnostik av bristningar (Sultan, Fenner, & Thakar, 2007). 

Det finns inga nationella riktlinjer när det gäller val av suturteknik för mindre omfattande 
bristningar som grad 1 och 2 (SBU 2016: 250), men arbete pågår (SFOG, 2017). När det gäller 
tekniker för att suturera förlossningsskador finns flera studier som pekar på att val av suturteknik 
av grad 2-bristningar och episeotomier kan minska behovet av smärtlindring på kort sikt efter 
förlossningen (Kettle, Dowswell & Ismail 2012). Forskningsresultat har visat att det är 
gynnsammare att använda fortlöpande suturering jämfört med enstaka suturer, och att undvika 
genomgripande suturer i hudlagret. (Kettle m.fl., 2012; Kindberg, Stehouwer & Hvidman, 2008).  

Uppföljningsrutiner av bäckenbottenskador varierar över hela landet (SBU 2016:249).  
Mödravårdscentraler erbjuder alla förlösta kvinnor en efterkontroll 6 till 8 veckor postpartum. 
Rutiner för vilka av dessa som blir gynekologiskt undersökta varierar dock, vilket inneba ̈r att 
området för bristningen inte alltid blir palperat och inspekterat. Kvinnor med grad 3 och 4-
bristningar, erbjuds ofta återbesök till läkare samt sjukgymnast eller uroterapeut (SFOG, 2017). 
Forskning har visat att det är särskilt viktigt just för denna grupp att det finns en aktiv uppföljning, 
då dessa kvinnor ofta känner sig osedda av vården, och i mindre utsträckning självmant söker vård 
för sina besvär (Priddis m.fl., 2013). På vissa kliniker i Sverige finns så kallade 
bäckenbottencentra för uppföljning av förlossningsbristningar, de inkluderar dock bara kvinnor 
med sfinkterskador och inte de med mindre omfattande bristningar eller episeotomier (SBU 
249:2016). 
Det nationella bristningsregistret där skador grad 2-4 kan följas upp ur patientperspektiv startades 
2014 i Sverige. Syftet med registret är att fånga upp kvinnor med besvär efter 
förlossningsbristningar och erbjuda uppföljning, samt ge återkoppling till läkare och barnmorskor. 
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Dessutom ger registret kliniker möjlighet att följa upp sina medicinska resultat och jämföra sig 
med andra kliniker. Många kliniker är anslutna till registret, av vilka de allra flesta enbart 
registrerar grad 3 och 4-bristningar (SFOG 2015). 

 

Teoretisk referensram 

Teori inom omvårdnad tjänar enligt Walker & Avant (2011) som en grund för all praxis, för den 
professionella identiteten, och för utveckling av ny kunskap. Praxis inom omvårdnad behöver vara 
teoribaserad likväl som evidensbaserad. Inom barnmorskans omvårdnad tjänar teorin som ett 
ramverk för omvårdnadspraxis samt att den formulerar barnmorskeprofessionens kärnvärde och 
målsättning. 
Teorin blir meningsfull när den beskriver professionens verklighet som den ser ut, genom att öka 
förståelsen för och uppmärksamma de aspekter som är viktigast. Halldorsdottir & Karlsdottir 
(2011) har konstruerat en teori vars avsikt är att belysa barnmorskans professionalism vid 
stärkandet (empowerment) av den barnafödande kvinnan. Nedan följer en redogörelse för den 
teorin och hela avsnittet refererar till Halldordottir & Karlsdottir (2011). Teorin har utforskat vad 
det är som utgör det som de valt att kalla ”en bra barnmorska” och teorin utgörs av fem 
hörnstenar. 

 

Figur 1. Modell av “The primacy of the good midwife” (Halldorsdottir et al., 2011) 

 
Omvårdnaden inom barnmorskans domän reproduktiv hälsa, av den barnafödande kvinnan och 
hennes familj, utgör kärnan i teorin. Den goda barnmorskan är närvarande fysiskt och 
känslomässigt, och erbjuder kontinuerligt stöd även i svåra situationer, samt är tillgänglig och 
öppen och visar värme för kvinnan och hennes familj. Barnmorskan är medveten om och tar 
hänsyn till och visar respekt för kvinnans och familjens hela livssituation och kulturella bakgrund, 
samt visar respekt för kvinnans självbestämmande i informerade beslut. I förlossningsprocessen 
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strävar barnmorskan efter att skydda kvinnan från skador och komplikationer, bland annat genom 
att hjälpa och stärka kvinnan att fungera i samspel med kroppens förlossningsarbete och undvika 
onödiga interventioner. Omvårdnaden svarar på frågan vem barnmorskan är. 

För att skapa en säker miljö för mor och barn i vilken förlossningsarbetet kan fortgå använder 
barnmorskan sig av praktiska vårdhandlingar, vilka grundar sig i teknisk och medicinsk kunskap. 
Barnmorskan visar ledarskap och förmåga att agera självständigt genom att ta beslut när det 
behövs och ifall födelseprocessen övergår till onormal gör hon en korrekt bedömning och agerar 
därefter.  Den normala processen understöds ytterligare genom att barnmorskan kontinuerligt 
informerar kvinnan och hennes närstående och därmed ökar känslan av kontroll. Denna 
professionella kompetens svarar på frågan vad barnmorskan gör. 

Kunskaper om och erfarenhet av barnafödande kvinnor i olika hälsotillstånd och situationer, gör 
att barnmorskan medvetet kan skapa det lugn och den trygghet som behövs runt kvinnan för att 
främja den naturliga födelseprocessen. Barnmorskan är uppmärksam och förutseende, och är 
medveten om hur förändringar i omgivningen påverkar kvinnan i hennes förlossningsarbete. 
Barnmorskan har ett kritiskt tänkande och baserar sina kunskaper på evidens och sätter sin 
erfarenhet i relation till dessa kunskaper. Denna professionella visdom är en kombination av 
kunskap och erfarenhet och svarar på frågan vad barnmorskan vet och förstår. 

En nyckel till en positiv förlossningsupplevelse är den relation eller det partnerskap som den 
födande kvinnan och barnmorskan har. Utan ett upplevt partnerskap riskerar 
omvårdnadshandlingar uppfattas som fragmentariska och ofokuserade, medan ett gott partnerskap 
hjälper kvinnan att känna egenmakt och kontroll, stärker henne i det naturliga födandet och gör att 
hon vågar tala om och bearbeta sina rädslor. Den goda barnmorskan har förmågan att uppnå och 
balansera en professionell intimitet med kvinnan så att hon känner sig fri att vara sig själv och 
uttrycka sig fritt i förlossningsarbetet, utan att hon känner sig känslomässigt utlämnad. Denna 
mellanmänskliga kompetens svarar på frågan hur barnmorskan anknyter till andra människor.  

Att vara trygg i sina känslor och ståndpunkter och samtidigt medveten om sina begränsningar, gör 
att barnmorskan när det behövs tar hjälp och stöd av kollegor. Förmågan att interagera i team med 
kollegor och andra professionella runt kvinnan och hennes familj gör också att barnmorskan 
upprätthåller och utvecklar sin kompetens. Denna personliga och professionella utveckling, vilken 
visar sig i hur barnmorskan konstant reflekterar och utvärderar sig själv som yrkesperson främjas 
av att barnmorskan får möjlighet att arbeta i enlighet med sin barnmorskeprofession såsom den 
beskrivs i teorin. Omvårdnad av barnafödande kvinnor och deras familjer kan upplevas 
emotionellt krävande och påverka barnmorskan på ett personligt plan. Om barnmorskan har 
möjlighet att arbeta i enlighet med sin profession är möjligheten större att denna påverkan upplevs 
positiv och utvecklande snarare än uttröttande. 
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Teorin om the primacy of the good midwife kan användas för evaluering av all form av 
barnmorskegiven omvårdnad i barnafödandets process, för att säkerställa att alla hörnstenar i 
teorin finns med – först då uppnås barnmorskans goda professionalitet. Halldorsdottirs & 
Karlsdottirs (2011) teori valdes som lämplig för föreliggande studies syfte att kartlägga 
svårigheter i barnmorskans arbete med att undersöka och bedöma bristningar. Studien bottnar i 
den valda teorin genom att enkätfrågorna och därmed resultatet speglar hörnstenar i teorin, som 
tillsammans utgör barnmorskans ideala professionalism 

 

Syfte 
var att kartlägga svårigheter i barnmorskors arbete med att undersöka och bedöma 

förlossningsbristningar efter  vaginalförlossning. 

Frågeställning 1 

Vilka svårigheter och hinder relaterat till bedömning av förlossningsbristning upplever 
barnmorskor. 
Frågeställning 2 

I vilken utsträckning väljer barnmorskor att ta hjälp av kollega eller läkare för att bedöma 
bristningar. 
 

Metod 
Design 

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. En tvärsnittstudie samlar in 
uppgifter vid ett visst tillfälle eller period och resultatet ger en bild av tvärsnittet i den aktuella 
populationen vid det aktuella tillfället eller perioden (Eilertsson, 2003). Datainsamling gjordes 
med hjälp av semistrukturerade enkäter där barnmorskan fyllde i en enkät per förlossningsfall med 
bristning. Designen avsåg att studera svårigheter och hinder för varje förlossningsfall där en 
vaginal- eller perinealruptur hade uppstått. Då svårigheter att granska bristningar antogs vara en 
komplex fråga med ett flertal parametrar såsom bristningens beskaffenhet och skillnader hos 
patienter, och endast till en del vara beroende på egenskaper hos barnmorskan, kunde samma 
barnmorska fylla i enkäten vid upp till fem olika förlossningsfall. Designen för aktuell studie 
ansågs lämplig för en kartläggande undersökning vilket stämde väl överens med studiens syfte 
(Ejvegård, 2009). 
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Urval 

Deltagarna i studien var legitimerade barnmorskor samt barnmorskor som nyligen tagit sin 
examen och ännu ej fått ut sin legitimation men bedömdes utföra samma omvårdnadshandlingar. 
En förteckning över samtliga barnmorskor som tjänstgjorde på förlossningsavdelningen vid en 
medelstor förlossningsklinik i södra Sverige vid tiden för datainsamlingen rekvirerades av 
enhetens avdelningschef. Antalet uppgick till 49 barnmorskor och samtliga informerades muntligt 
och skriftligt om studien. Exklusionskriterier var om bristningen primärt inspekterats och bedömts 
av eller tillsammans med annan barnmorska eller läkare. 

 

Enkät 

En egen studiespecifik enkät sammanställdes, då inget tidigare mätinstrument inom detta område 
kunde identifieras (bilaga A). En face validity genomfördes tillsammans med enkätens målgrupp, 
barnmorskor, för att testa om frågorna i enkäten var lätta att förstå och besvara, och om de ansågs 
relevanta för syftet (Ejvegård, 2009).  Studentens handledare som var legitimerad barnmorska 
granskade därefter enkäten. En fråga preciserades och för övrigt gjordes inga förändringar. 
Enkäten innehöll 15 frågor. De två första frågorna gällde bakgrundsdata om tid från examen samt 
antal års erfarenhet av att arbeta på förlossningsavdelning hos den som granskade bristningen. 
Svarsalternativen var fem kategorier att välja mellan. De följande tre frågorna behandlade 
upplevda svårigheter vid granskning av bristningen utifrån aspekterna djup, längd och att 
identifiera strukturer och vävnader, och besvarades i en skattningsskala med 5 skalnivåer. 
Följande fem frågor gällde förekomst av tekniska, miljörelaterade och patientrelaterade hinder vid 
granskningen. De hade ja och nej-alternativ med fritextsvar för precisering vid ja-svar. Två frågor 
gällde om man konsulterat barnmorskekollega respektive läkare, också där med ja och nej- 
alternativ med fritextmöjlighet, en fråga ställdes om hur man skattade sin egen kunskap och 
kompetens inom området med tillräcklig eller otillräcklig som svarsalternativ samt fritext, och den 
näst sista frågan gällde hur bristningen klassificerats med fyra olika alternativ. Slutligen fanns en 
öppen fråga för allmänna kommentarer om enkäten. Enkäterna numrerades 1-100.  

 

Datainsamling 

Efter godkännande av verksamhetschef och avdelningschefer samt lokal etikgranskningsgrupp vid 
Högskolan i Halmstad informerades berörda barnmorskor muntligt om studien av ansvarig student 
och avdelningschefer. Informationen skedde vid personalmöten samt vid början av barnmorskors 
arbetspass. Informationsbrev delades ut till alla aktuella deltagare för studien och extra 
informationsbrev placerades i anslutning till enkäterna. Enkäterna placerades på en av 
avdelningscheferna godkänd plats på förlossningsavdelningens expedition. Efter att enkäten fyllts 
i samlades de in i låst brevlåda. Ansvarig student tömde brevlådan veckovis och förde över 
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enkäterna till en pärm som förvarades i låst skåp. Nycklar till brevlåda och låst skåp innehades 
endast av ansvarig student. Insamlingstiden var tänkt att sträcka sig över en månad med möjlighet 
till förlängning ifall antalet insamlade enkäter efter en månad understeg 80st. Varje vecka under 
insamlingstiden utgick muntliga påminnelser av enhetens koordinator eller avdelningschef, och 
vid två tillfällen utgick påminnelser via arbetsplatsens gemensamma slutna facebooksida. Efter en 
månad hade 46 enkäter samlats in och datainsamlingen fortskred sammanlagt 7 veckor fram till att 
72 enkäter samlats in. Insamlingen avbröts då av tidsskäl, och då det bedömdes att underlaget var 
tillräckligt för att göra de planerade statistiska analyserna (Ejlersson, 2003). För att uppskatta 
bortfall och för att jämföra skevhet i resultatet, användes uppgifter från klinikens journalsystem 
Obstetrix, om antal bristningar och förlossningar samt förlösande barnmorskor under 
insamlingsperioden. Detta kunde genomföras utan att gå in i individuella patientjournaler. 

 

Analys 

Enkätsvaren infördes och bearbetades i statistikbearbetningsprogrammet SPSS (Wahlgren, 2012). 
Skalnivåerna i de fasta svarsalternativen som utgjorde stommen i enkäten, mättes i nominal- och 
ordinalskala (Ejlertsson, 2003). Data för de fasta svarsalternativen sammanställdes i form av 
deskriptiv statistik. Frekvenser för de olika svarsalternativen inom respektive fråga 
sammanställdes i tabeller utifrån frekvens och procent. Kvalitativa data från fritextsvar kan enligt 
Ejlertsson (2003) ses som tilläggsinformation som inte går att bearbeta med samma säkerhet som 
övriga data, då deltagarna inte alltid har kommenterat sina svarsalternativ med text. Dessa 
fritextsvar sorterades utefter vilken fråga de tillhörde, därefter sammanställdes de och 
presenterades som kommentarer till övriga data för förtydliga resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Alla undersökningar och all forskning kommer till stånd i syfte att forskningsresultaten ska kunna 
användas och vara till nytta (Ejvegård, 2009). Den forskning som planeras och det förväntade 
resultatet skall alltid värderas mot de eventuella skadliga konsekvenserna för 
forskningspersonerna, och därför skall också de metoder som förväntas ge minst skadliga 
konsekvenser användas (Vetenskapsrådet, 2017). Verksamhetschef och avdelningschefer på 
berörd avdelning informerades skriftligt, och skriftligt tillstånd att genomföra studien inhämtades, 
därefter erhölls godkännande från den lokala etikgranskningsgruppen vid Högskolan i Halmstad. 
Deltagandet i studien var frivilligt vilket framgick av den muntliga och skriftliga informationen 
som gick ut till berörda barnmorskor. Helsingforsdeklarationens artikel 24 (World Medical 
Association, 2013) betonar vikten av konfidentialitet och att forskaren vidtar åtgärder för att 
skydda försökspersoners integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv. Enkäterna i 
föreliggande studie fylldes i utan att personuppgifter medföljde, och utan uppgifter som kunde 
spåras till aktuell förlossning. Datamaterialet förvarades inlåst och endast ansvarig för studien 
hade tillgång till informationen. Efter godkänt magisterarbete kommer materialet att destrueras.  
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Det fanns risk för att barnmorskorna skulle uppleva en ökad arbetsbelastning på grund av 
tidsåtgången för att fylla i enkäten. För att förebygga detta fanns det ingen tidsgräns då enkäten 
måste vara ifylld. En annan risk skulle kunna vara en negativ upplevelse för barnmorskorna 
relaterat till en känsla av att bli granskade utifrån sin kompetens, kanske speciellt beroende på att 
studien genomfördes på studentens arbetsplats. Barnmorskorna informerades om att resultaten 
skulle presenteras på gruppnivå. !
 
Resultat 
Totalt inkom 72 enkäter. Uppgifter från enhetens journalsystem visade att antalet fall av 
förlossningsbristningar efter vaginalförlossning under insamlingsperioden uppgick till 218 fall. Av 
de 72 inkluderade fallen klassificerades 47,2% (n=34), av bristningarna som grad I-bristningar, 
50% (n=36), som grad II och 2,8% (n=2), som grad III-bristningar.  

Huvudaspekter för att kartlägga svårigheter i barnmorskornas arbete med att undersöka och 
bedöma vaginalbristningar efter förlossning var; tid från examen/erfarenhet av att arbeta på 
förlossningsavdelning, svårighet att bedöma bristning utifrån parametrarna längd, djup och 
identifiering av vävnader och strukturer i bristningsområdet, hinder relaterade till arbetsmiljö eller 
patient, samt kollegial hjälp att bedöma bristningar.  
Nedan redovisas en sammanställning av resultatet i löpande text, med förtydligande tabeller och 
med sammanställning av kommentarer hämtade från fritextsvaren 
.  
Tid sedan barnmorskeexamen och erfarenhet av att arbeta på 

förlossningsavdelning 

I drygt hälften av de 72 fallen hade förlossningsbristningen handlagts av en barnmorska med 0-5 
års erfarenhet av att arbeta på en förlossningsavdelning (n=38), och tid från barnmorskeexamen 0-
5 år (n=37). En femtedel av bristningarna handlades av barnmorskor med 6-10 års erfarenhet/tid 
från examen, och knappt en tredjedel av barnmorskor med mer än 10 års erfarenhet/tid från 
examen.  
 
Tabell 2 Tid från examen och mängd erfarenhet av de som handlade förlossningsfallen, n=72 
 Tid från examen 

 
n=72              %         

Antal yrkesverksamma år på 
förlossningsavd. 
n=72             %               

Kunskap och kompetens 
 
n=66         %                       

0-5 år 37                  51 38                53                  
6-10 år 15                  21 14                19  
11-15 år 6                      8 6                    8  
16-20 år 4                      6    7                  10  
>20 år 10                  14 7                  10  
Tillräcklig kunskap   49             68 
Otillräcklig kunskap   17             23 
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Självskattad kompetens 

I en majoritet av fallen (n=49) skattade deltagarna sin kunskap och kompetens att granska och 
bedöma förlossningsbristningar som tillräcklig (tabell 2). I gruppen som skattade sin kompetens 
som otillräcklig (n=17), återfanns barnmorskor inom alla intervall av erfarenhet/tid från examen. 
Antal olika deltagande barnmorskor är okänt då samma barnmorska kunde förekomma vid flera 
fall av bristningar. Det fanns ett bortfall (n=6) i datamängden som handlade om kunskap och 
kompetens, där frågan antingen lämnats obesvarad eller besvarats med båda alternativen. I 23 fall 
förekom fritextsvar, och i de fall deltagarna svarat att de hade tillräcklig kunskap och kompetens, 
handlade kommentarerna till övervägande del om att poängtera att de rådfrågade 
barnmorskekollega vid osäkerhet (tabell 3). Flera kommentarer handlade om en önskan att 
utveckla sina kunskaper trots upplevd tillräcklig kompetens.  
I de fall där deltagare svarat att de inte hade tillräcklig kunskap och kompetens, berörde 
kommentarerna till största del brist på erfarenhet (tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt över kommentarer till självskattad kompetens 

  
 
 

Svårigheter att bedöma bristningar 

Tre enkätfrågor berörde upplevda svårigheter att bedöma bristningen utifrån aspekterna; djup, 
längd och att identifiera bäckenbottens olika strukturer och vävnader. Svarsalternativen gavs på en 
skattningsskala som sträckte sig över 5 skalnivåer från ”inte alls svårt” till ”mycket svårt”, där 1 
motsvarade ”inte alls svårt”, och 5 motsvarade ”mycket svårt”.  

67%!
33%!

Tillräcklig!
kompetens!

Konsulterar!kollega!vid!behov! Övrigt!

n=12!

73%!
27%!

Otillräcklig!
kompetens!

Bristande!erfarenhet! Övrigt!

n=11!
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I de övervägande fallen av bristningar skattades svårighetsgraden till 1 (inte alls svårt), när det 
gällde bedömning av djup (n=43) eller längd (n=48), men i något färre fall (n=30) när det gällde 
att identifiera bäckenbottens strukturer och vävnader.  

Aspekten att identifiera strukturer och vävnader skattades också oftare i skalnivåerna 2-4, vilka 
motsvarade olika grader av svårighet, än vad aspekterna att bedöma bristningens längd och djup 
gjorde. 

Endast i enstaka fall skattades svårighetsgraden att bedöma längd och djup samt identifiera 
strukturer och vävnader till 5 (mycket svårt) (tabell 5). 
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Tabell 5. Översikt av svårighetsgrader att granska bristningen (n=72) 

 

 

Hinder för bedömning av bristningar 

Fem av enkätfrågorna var relaterade till upplevda hinder som försvårade bedömningen av 
bristningen. Två av dessa frågor var relaterade till arbetsmiljön och tre frågor var relaterade till 
patienten. I mindre än hälften av fallen (n=28) upplevde deltagarna att det fanns något hinder för 
att kunna inspektera bristningen, och flera hade svarat att det fanns mer än ett hinder. Totalt 33 
hinder identifierades (tabell 6). På frågan om teknisk utrustning fanns inga upplevda hinder bland 
deltagarna medan det fanns en barnmorska som bedömde att det fanns hinder i arbetsmiljön. I 
detta fall var det hög arbetsbelastning med brist på personal och svårt att få hjälp som ansågs vara 
ett hinder. Det vanligaste hindret (n=20) relaterades till patientens anatomi eller fysiologi, och i 
samtliga handlade hindret om blödning som försvårade inspektionen. I ett par fall fanns det även 
andra orsaker som ärrvävnad efter tidigare förlossningsbristning eller vävnadsödem. I de fall 
deltagarna upplevde hinder relaterade till patientens sinnesfunktioner gällde det oftast 
smärtpåverkan, i några fall att patienten var ”spänd” och uttryckte oro eller panik. I flera fall (n=4) 
fanns kommentarer som handlade om att transkutan pudendusblockad (TPDB) ej givit tillräcklig 
smärtlindring. De få gånger deltagarna upplevde hinder relaterade till kommunikation med 
patienten rörde det sig om språksvårigheter på grund av icke svensktalande patienter (tabell 6). 
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Tabell 6. Antal upplevda miljörelaterade/patientrelaterade hinder som försvårar bedömning av 
bristning (n=33). 

 

 

Kollegial bedömningshjälp 

Två av enkätfrågorna efterfrågade om deltagarna konsulterat barnmorskekollega och/eller läkare 
för bedömning av bristningen. En fjärdedel av svaren (n=19) angav att deltagarna konsulterade 
någon av yrkeskategorierna vid bedömningen. Det var lite vanligare att en barnmorskekollega 
konsulterats (n=11), jämfört med läkare (n=6), och i två fall konsulterades båda kategorierna 
(tabell 7).  

 
Tabell 7. Andel fall med bedömningshjälp (n=19)
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När barnmorska konsulterats handlade deltagarnas kommentarer lika många gånger om 
bristningens beskaffenhet (n=5), som att deltagaren ville ”dubbelkolla” sin egen bedömning (n=6).  
Vid ett tillfälle gällde konsultationen handledning i samband med administrering av smärtlindring. 
I samtliga svar utom i ett fall där barnmorskekollega konsulterats angavs någon form av svårighet 
som anledning; på minst en av parametrarna bristningens längd, djup eller identifiering av 
strukturer och vävnader. 

I de fall läkare konsulterats rörde det sig några gånger om bristningens beskaffenhet (n=3), en 
annan orsak var riklig blödning (n=2). I ett fall fanns läkaren kvar på förlossningssalen efter en 
instrumentell förlossning och passade på att inspektera bristningen.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

En kvantitativ metod ansågs lämplig utifrån studiens syfte då det var av intresse att studera 
frekvenser (Ejlertsson, 2003), och som datainsamlingsmetod valdes enkäter. Enkäter som 
insamlingsmetod rekommenderas när syftet är att samla in data från ett större antal personer. 
Vidare finns det fördelar med enkäter som datainsamlingsmetod eftersom samtliga respondenter 
kan ställas samma frågor och att data är lättare att bearbeta utifrån en kvantitativ kartläggning av 
enkätsvaren (Ejlertsson, 2003; Ejvegård, 2009). En nackdel jämfört med intervjuer som 
datainsamlingsmetod är att det saknas möjlighet att fördjupa och förklara deltagarnas svar (Ahrne 
& Svensson, 2011). Eftersom det inte fanns något färdigt validerat instrument användes en 
egenkonstruerad enkät, och då frågorna i studien inte var psykometriskt validerade, fanns det en 
risk att de inte skulle mäta det som de var avsedda att mäta. För att stärka enkätens validitet 
utfördes därför en face-validity (Ejvegård, 2009), och enkäten bearbetades tillsammans med 
handledaren. En fördel med enkäter anses vara att deltagarna kan besvara frågorna när de själva 
anser att det passar i tid (Ejvegård, 2009). Trots det var andelen deltagare vid en jämförelse av 
journalsystemets registrerade antal vaginalförlossningar med bristning låg, men hur stort det 
externa bortfallet var går inte att beräkna exakt då det är okänt hur många ytterligare fall som 
skulle uppfyllt inklusionskriterierna. Den låga svarsfrekvensen kan tyda på att deltagarna trots allt 
upplevde enkäten som tidsmässigt betungande. En ytterligare anledning till det låga deltagandet 
kan vara otillräcklig information om studien, samt brist på påminnelser. Genom att skicka 
påminnelser till respondenter i en enkätundersökning kan man räkna med att höja antalet svar med 
30-50% (Ejlertsson, 2003). Eftersom enkäten inte innehöll uppgifter som gick att spåra till aktuell 
förlossning eller barnmorska, gick det bara att göra allmänna påminnelser och uppmaningar. 
Antalet ifyllda enkäter kan också ha begränsats av att alla barnmorskor informerats om att fylla i 
högst 5 enkäter var. 

Studien utfördes som en tvärsnittsstudie, vilket enligt Ejlertsson (2003) ger en ögonblicksbild av 
verkligheten som studeras, något som var lämpligt för den i studien avsedda kartläggningen. För 
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att kunna uttala sig om en population utifrån ett stickprov måste stickprovet vara representativt för 
populationen, och urvalet måste därför vara slumpmässigt (Ejlertsson, 2003). Urvalet i 
föreliggande studie byggde på barnmorskornas aktiva val att fylla i enkäter vid varje enskilt fall. 
Detta valdes då det var en förutsättning för anonymiteten, och förenklade processen med 
etikgranskning (Vetenskapsrådet, 2017). Det ej slumpmässiga urvalet begränsar studiens 
generaliserbarhet då det inte kan uteslutas att några individer var mer benägna att fylla i flera 
enkäter, medan andra kanske avstod helt. Då studien har sin utgångspunkt i en komplex verklighet 
med olika fall av bristningar anses att barnmorskerelaterade egenskaper som exempelvis 
erfarenhetsmängd utgör en begränsad betydelse i varje enskilt fall, och att de egenskaperna inte är 
bundna till person utan kan antas ha samma eventuella betydelse i varje nytt fall. Den fråga som 
kan anses begränsas mest av att samma banmorska kan förekomma flera gånger, är skattning av 
egen kompetens. 

Ytterligare en begränsning är att urvalet skett vid en förlossningsklinik i Sverige och det kan antas 
finnas skillnader i barnmorskors bedömning och handläggning exempelvis beroende på klinikens 
storlek och därmed antal förlossningar varje barnmorska handlägger. På grund av svagheter i 
urvalet och låg svarsfrekvens måste studiens resultat tolkas med försiktighet. 

 
Resultatdiskussion 

Barnmorskans arbete 

Studiens fokus var att kartlägga svårigheter vid undersökning och bedömning av bristningar efter 
vaginalförlossning, ur ett barnmorskeperspektiv. Därför var det av intresse att ta reda på vilken 
erfarenhet barnmorskan hade i varje enskild bedömning, och i hur hög utsträckning de tog hjälp av 
kollegor. Likaså frågades efter om barnmorskan skattade sin kunskap och kompetens som 
tillräcklig för att bedöma bristningar. Dessa frågor anknyter till de hörnstenar som beskriver 
utveckling och professionell kompetens, i studiens teoretiska referensram The Primacy of the 
Good Midwife (Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011). Resultatet av denna kartläggning visade att 
barnmorskekollega eller läkare konsulterades för att hjälpa till vid bedömningen i en fjärdedel av 
fallen. I kommentarer till varför kollegialt stöd hade sökts, angavs i flera fall önskemål om 
bekräftelse av det egna handläggandet från en mer erfaren kollega, samt behov av hjälp att tolka 
undersökningsfynd, som skäl. I en fjärdedel av fallen skattade barnmorskan som handlade 
bristningen sin kunskap och kompetens som otillräcklig i granskning och bedömning av fallet. Det 
visar att det fanns barnmorskor som skattade sin kompetens och kunskap som otillräcklig, men det 
går inte att dra någon slutsats om hur många individer det gällde, då samma barnmorska kunde 
besvara upp till fem enkäter totalt. Resultatet visar att det fanns en stor övervikt mot nyfärdiga 
barnmorskor i bristningsfallen, vilket kan ha flera förklaringar. Under insamlingsperioden pågick 
inskolning av ett ovanligt stort antal nyutbildade barnmorskor. En jämförelse av uppgifter från 
journalsystemet Obsterix gjordes och visade att 51% av det totala antalet förlossningar under 
samma period handlagts av barnmorskor med 0-5 års erfarenhet, vilket stämmer väl överens med 
studiens resultat, och vilket talar emot en skillnad mellan grupper i benägenhet att välja att delta i 
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studien. Tidigare forskning har visat att en stor andel barnmorskor upplever att de saknar 
kompetens inom området att handlägga bristningar och att mindre erfarna barnmorskor ofta söker 
stöd hos och influeras av äldre mer erfarna kollegor. Detta stöd har också visat sig vara viktigt i 
uppbyggnaden av barnmorskors professionella självförtroende (Cioffi m.fl., 2008; Larsson m.fl., 
2009; Selo-Ojeme m.fl., 2014; Spendlove, 2005). Ur detta perspektiv kan studiens resultat att 
oerfarna kollegor sökte stöd hos mer erfarna ses som positivt och utvecklande. 

Vidare visade studiens resultat att även barnmorskor med lång erfarenhet konsulterade kollegor. 
Tidigare svenska och utländska studier har visat att kollegialt stöd och handledning barnmorskor 
emellan är viktigt genom hela yrkeslivet (Cioffi m.fl., 2008; Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011; 
Larsson m.fl., 2009; Selo-Ojeme, m.fl., 2014; Spendlove, 2005). I studiens teoretiska referensram 
betonas också vikten av barnmorskans förmåga att interagera i team med kollegor för att 
upprätthålla och utveckla barnmorskans professionella kompetens som en av hörnstenarna 
(Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011).  

När det gäller själva momentet att granska bristningar, visade resultatet att den övervägande 
andelen av förlossningsbristningarna upplevdes som lätta att bedöma utifrån bristningens längd 
och djup och det svåraste momentet var att granska bäckenbottens olika strukturer och vävnader. 
Detta stämmer väl överens med resultatet i Selo-Ojemes m.fl. (2014) studie, där knappt hälften av 
barnmorskor som inte fått kompetenshöjning efter grundutbildning inom området, uppgav att de 
hade svårt att identifiera relevanta muskler vid granskning av grad II-bristningar. Även Cioffi m.fl. 
(2008) har i sin studie visat att det viktigaste i barnmorskors kunskapsbas vid bedömning av 
bristningar var kunskap om bäckenbottens anatomi. Genom en noggrann och korrekt diagnostik 
kan också omvårdnadens syfte att skydda kvinnan från skador och komplikationer uppnås, vilket 
är en annan av hörnstenarna i studiens teoretiska referensram (Halldorsdottir & Karlsdottir, 2011). 

Flera av deltagarna, även de med medellång eller lång erfarenhet uttryckte i fritextkommentarer 
önskemål om ytterligare utbildning och träning i att granska och behandla bristningar. Det kan ses 
som att det finns ett behov och efterfrågan av fortbildning och träning under hela yrkeslivet inom 
området. Liknande behov har på senare tid uppmärksammats inom ramen för projektet ”säker 
förlossningsvård”, där Svenska Barnmorskeförbundet SBF, Svensk Förening för Obstetrik och 
Gynekologi SFOG samt Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag LÖF arbetat med 
kunskapssammanställningar och riktlinjer samt material för kompetensutveckling av barnmorskor 
inom området förlossningsbristningar (SFOG, 2017). 

 

Yttre faktorer  

För att kartlägga yttre faktorer som påverkar barnmorskans möjlighet att granska och bedöma 
bristningar, ställdes frågor om ett antal faktorer relaterat till patienterna och arbetsmiljön som 
kunde tänkas utgöra hinder i arbetet. 



 

 

 

20 

Resultatet visade att det som oftast försvårade granskningen var blödning, och i ett par fall var 
enbart blödningen orsak till läkarkonsultation.  Blödning är sedan tidigare studier känd som en av 
de viktigaste faktorerna barnmorskor tar hänsyn till när de bedömer om de ska suturera en 
förlossningsbristning eller ej, och problemet med blodförlust har visat sig öka i takt med 
förlossningsbristningens omfattning och särskilt vid episeotomi (Cioffi m.fl., 2008; Rubio-
Alvarez, Molina-Alarcon & Hernandez-Martinez, 2017). Inom fältet blödning vid förlossning 
specifikt relaterat till svårigheter att granska bristningar verkar det för övrigt råda brist på 
forskning. 

En annan faktor hos patienter som visade sig utgöra hinder för granskningen var smärta, något 
som även i en brittisk studie visat sig vara ett vanligt och mångfacetterat problem (Briscoe, 
Lavender, O´Brien, Campbell & McGowan, 2015). I flera fall där smärta uppgivits som hinder 
lämnades fritextkommentarer som beskrev otillräcklig effekt av transkutan pudendusblockad 
vilket är en smärtlindringsmetod som är aktuell i rekommendationer av SFOG (Lengquist, 2016), 
men som det är svårt att hitta någon systematisk utvärdering av. Det har dock visats i studier att 
effekten av pudendusblockad är starkt beroende av kompetensen hos den som anlägger den, och 
dessutom att handläggandet av smärtlindring vid förlossningsbristning i stort, är beroende av 
vårdgivarens egen inställning till smärta (Anderson, 2014; Briscoe m.fl., 2015). Vidare visade 
resultatet också att patientens oro och rädsla samt oförmåga att slappna av, i flera fall i 
kombination med smärta, var ett hinder för att bedöma bristningen. Briscoe m.fl. (2015) visade i 
sin studie att smärta, oro och rädsla i sutureringssituationen var starkt förknippade med tidigare 
traumatiska upplevelser, men kunde lindras med god omvårdnad och kommunikation. I studiens 
teoretiska referensram beskriver Halldorsdottir & Karlsdottir (2011), under hörnstenarna som 
handlar om mellanmänsklig kompetens och professionell visdom hur det behövs en kombination 
av barnmorskans evidensbaserade kunskaper och samlade erfarenhet för att skapa det lugn och den 
trygghet som behövs runt kvinnan i undersökningssituationen, och därmed minska graden av 
smärta och oro hos patienten. 

I några fall uppgavs kommunikation i form av språksvårigheter vara ett hinder vid bedömningen. 
Tidigare studier har visat hur kommunikation kan påverka möjligheten till informerade beslut 
samt upplevelsen av lugn och trygghet i sutureringssituationen (Briscoe m.fl., 2015; Cioffi m.fl., 
2008; Spendlove 2005). En tolk kan ses som ett tekniskt hjälpmedel, och i vilken utsträckning tolk 
används vid bedömning och behandling av förlossningsbristningar behöver undersökas vidare. 

I inget fall uppgav deltagarna i studien att det fanns hinder orsakade av brister i utrustning och 
teknik för att bedöma bristningen, vilket kan ses som att de tekniska hjälpmedel som finns är 
adekvata och utgör ett stöd för kompetensen. Endast i ett fall upplevde deltagaren hinder i 
arbetsmiljön i form av hög arbetsbelastning och svårighet att få hjälp. Detta resultat skiljer sig från 
resultatet hos Cioffi m.fl. (2008) där just arbetsbelastning visade sig vara en faktor som 
barnmorskan ofta tog hänsyn till vid bedömning om en bristning behövde sutureras eller ej. Den 
studien gjordes i Australien vilket kan förklara skillnaden till viss del men det är också tänkbart att 
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man skulle få varierande resultat vid olika förlossningskliniker i Sverige på grund av ojämn 
arbetsbelastning och ojämn tillgång på personal. En förklaring kan också vara att barnmorskor valt 
bort att delta i föreliggande studie i just de fall där hög belastning och tidspress förekommit. 

 

Konklusion och implikation 
Vid bedömning av bristningarna efter vaginal förlossning visade studien att barnmorskorna 
upplevde olika svårigheter och hinder. Dessa var relaterade till patienten, bristningen och 
egenskaper hos barnmorskan. Det vanligaste hindret relaterat till patienten var blödning, men även 
smärta och oro/rädsla hos patienten hade betydelse. Det svåraste momentet i att granska 
bristningar var att bedöma strukturer och vävnader, medan det sällan upplevdes svårt att bedöma 
bristningarnas längd och djup. Barnmorskerelaterade svårigheter visade sig i att en kollega 
konsulterades i en fjärdedel av fallen, och att barnmorskor inom alla grader av erfarenhet skattade 
sin kunskap och kompetens inom området som otillräcklig.  Flera deltagare uttryckte att man 
önskade kontinuerlig fortbildning och träning i handläggandet av bristningar. 

Studien visar på vikten av återkommande fortbildning i bäckenbottens anatomi och handläggande 
av förlossningsbristningar. Den visar också på vikten av att det finns förutsättningar för kollegialt 
stöd på arbetsplatsen. Barnmorskan behöver också ges tid och möjlighet att skapa en trygg 
atmosfär runt patienten för att minska obehag. Vidare visar studien på ett behov av ytterligare 
forskning om blödning som hinder för bedömning av förlossningsbristning samt om optimal 
smärtlindring. 
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Bilaga A 

Barnmorskors Bedömning och Behandling av Bristningar  
 

En enkätstudie om barnmorskors svårigheter vid bedömning och behandling av 
bristningar vid vaginala förlossningar. 

 

 

Formuläret innehåller olika frågor om bedömning och behandling av bristningar.  

Var snäll och läs igenom inledningstexten inför påståendena och svara så noggrant och 
ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller dig. 

Det är viktigt att du besvarar alla frågor, även om det skulle finnas någon fråga som inte 
verkar passa in på dig. 

Det är dina upplevelser och åsikter som är viktiga, och det finns inga svar som är riktiga 
eller felaktiga. 

Sätt ett kryss i den ruta som du tycker stämmer bäst in på dig. 

 

1. Hur lång tid är det sedan du tog din barnmorskeexamen? 

  0-5 år  6-10år  11-15 år  16-20 år   > 20år 

2. Hur lång sammanlagd erfarenhet har du av att arbeta på en förlossningsavdelning? 

  0-5 år  6-10år  11-15 år  16-20 år   > 20år 

 

 



 

 

 

I fråga 3–5 nedan, markera den siffra som passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 5 är 
svarens yttersta värden. Om du instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an; om 
du instämmer i det som står under 5, så ringa in 5:an. Om du känner annorlunda, ringa 
in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

3. Hur svårt upplevde du att det var att bedöma bristningens djup? 

 1 _________ 2 _________ 3 ___________ 4 _____________ 5 
 Inte alls svårt  Mycket svårt         

4. Hur svårt upplevde du att det var att bedöma bristningens längd? 

 1 _________ 2 _________ 3 ___________ 4 _____________ 5 
 Inte alls svårt  Mycket svårt         

5. Hur svårt upplevde du att det var att identifiera bäckenbottens olika strukturer och 
vävnader? 

 1 _________ 2 _________ 3 ___________ 4 _____________ 5 
 Inte alls svårt  Mycket svårt         

 

6. Upplevde du att det fanns hinder relaterat till medicinteknisk utrustning som 
försvårade inspektion? 

  Ja  Nej 

Om du svarat ja, ange vad: 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 

7. Upplevde du att det fanns hinder relaterat till arbetsmiljön som försvårade 
inspektion 

  Ja  Nej 

Om du svarat ja, ange vad: 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 



 

 

 

 

8. Upplevde du att det fanns hinder relaterat till patientens anatomi/fysiologi (inkl 
blödning) som försvårade inspektion? 

  Ja  Nej 

Om du svarat ja, ange vad: 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 

9. Upplevde du att det fanns hinder relaterat till patientens sinnesfunktioner (ex 
smärta, oro, illabefinnande) som försvårade inspektion? 

  Ja  Nej 

Om du svarat ja, ange vad: 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 

10. Upplevde du att det fanns hinder relaterat till kommunikation med patienten, som 
försvårade inspektion?  

  Ja  Nej 

Om du svarat ja, ange varför: 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 

11. Konsulterade du en barnmorskekollega i bedömning av bristningen?  

  Ja  Nej 

Om du svarat ja, ange varför: 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 



 

 

 

12. Konsulterade du läkare i bedömning av bristningen? 

  Ja  Nej 

Om du svarat ja, ange varför: 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 

13. Upplever du att du har tillräcklig kunskap och kompetens för att känna dig säker 
vid bedömning av bristningar? 

  Ja  Nej 

Kommentar: 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 

14. Vilken grad (I-IV) klassificerades bristningen som? 

  I  II  III  IV 

15. Övriga kommentarer:  

……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………….…………………… 

!
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