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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning har visat att föda barn vaginalt är en riskfaktor för att drabbas 
av bäckenbottenkomplikationer. Det har även rapporterats att det saknas kunskap om hur 
bäckenbottenkomplikationer bäst ska förebyggas samt att kvinnor som drabbas upplever sig 
oprofessionellt bemötta av vårdpersonal när kvinnor söker hjälp. Forskningen påvisar att 
träning av bäckenbottenmuskulatur kan minska symtom vid prolaps samt förebygga 
urininkontinens. Syftet med detta arbete var att undersöka och kartlägga svenska 
barnmorskeutbildningars undervisning rörande vårdåtgärder som förebygger 
bäckenbottenkomplikationer och stöd till kvinnor för att upprätthålla livskvalitet efter redan 
uppkomna bäckenbottenkomplikationer. Metod: Data samlades in med ett frågeformulär där 
elva av tretton (85 %) lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning svarade. Frågorna var 
till största del slutna flervalsfrågor som bearbetades med dataprogrammet Excel. Resultatet 
visade att undervisningens fokus var störst inom förebyggande av komplikationer i samband 
med barnets födelse och inom redan uppkomna bäckenbottenkomplikationer. Vidare visade 
resultatet att inom uppkomna bäckenbottenkomplikationer låg undervisningens fokus på 
bristningar och analrupturer, dock fokuserades det i lägre utsträckning på inkontinens, 
prolaps och diagnostiserande ultraljud. Inom området hur kvinnors dagliga liv påverkas efter 
att ha drabbats av en bäckenbottenkomplikation låg lika stor del på problembaserat lärande 
som på föreläsningar och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Några lärosäten uttryckte att 
barnmorskeutbildningen var tidspressad och att de måste prioritera vad som skulle ingå i 
undervisningen. Slutsats var att största fokus i undervisning om 
bäckenbottenkomplikationer låg under barnets födelse samt bristningar och analrupturer.   

Nyckelord: Bäckenbottenkomplikationer, svensk barnmorskeutbildning, förebyggande 
vårdåtgärder, föda vaginalt, riskfaktorer.   



ABSTRACT 

Background: Previous research showed that vaginal birth was a risk factor for pelvic floor 
complications. It was also reported that there was lack of knowledge of how to best prevent 
pelvic floor complications, and that women who sought help experienced a poor response 
from healthcare professionals. Research states that exercise of pelvic floor muscles can help 
to reduce symptoms of prolapse and prevent urinary incontinence. The purpose of this work 
was to investigate and to map how Swedish midwifery education was conducted regarding 
preventing pelvic floor complications and how to support women maintain quality of life 
when a pelvic floor complication already had occurred. Method: Data was collected using a 
questionnaire where eleven of the thirteen (85%) universities who conducted midwifery 
education responded. Most of the questions were closed multiple choice- questions that were 
processed using the data program Excel. The result showed that the focus of the education 
laid in preventing complications associated with the birth of the child and in already existing 
pelvic floor complications. Further the result showed, that in pelvic floor complications, the 
training focused on tears and obstetric anal sphincter injuries, however, to lesser extent on 
incontinence, prolapse and diagnostic ultrasound. In the field of how women's daily lives are 
affected after suffering from a pelvic floor complication, the same part of problem-based 
learning as to lecturing and clinical practice. Some Universities expressed that the midwifery 
program was time pressured and that they had to higher education prioritize the content. The 
conclusion was that the greatest focus of the education on pelvic floor complications was 
during the child's birth, as well as on tears and obstetric anal sphincter injuries. 

Keywords: Pelvic floor complications, Swedish midwifery education, preventive care 
measures, vaginal birth, risk factors. 
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1 INLEDNING 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar till barnmorska på Mälardalens högskola i 
Västerås. I samband med fältstudiedagar på förlossningsavdelning och BB väcktes en fråga 
om huruvida kvinnor får information om hur träningen ska gå till efter graviditeten. Till en 
barnmorskas uppgift hör att förmedla kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa. Det gäller 
både före och under graviditet, under barnets födelse samt under resten av en kvinnas liv, 
även efter fertil ålder. En färsk rapport från Statens beredning för medicin och social 
utredning (SBU) visade att det finns otillräckligt med kunskap hos vårdpersonal om 
förlossningsskador hos kvinnor. Vi vill nu undersöka hur undervisningen ser ut på 
barnmorskeutbildningar i Sverige.  

2 FÖRLOSSNINGSRELATERADE 
BÄCKENBOTTENKOMPLIKATIONER 

Under detta avsnitt beskrivs bäckenbottens anatomi, fysiologi och vanligt förekommande 
bäckenbottenkomplikationer som kan uppstå hos kvinnor som fött barn. Under avsnittet går 
även att läsa om risker och preventiva åtgärder för att förebygga uppkomst av och lindra 
symptom. 

2.1 Kvinnans bäckenbotten - anatomi och fysiologi 
För att kunna förebygga, identifiera och förstå graden av en komplikation i bäckenbotten 
krävs kunskaper om den kvinnliga bäckenbottens anatomi och fysiologi (Gunnarsson & 
Dahlgren, 2015). Anatomin hos de kvinnliga könsorganen undersöks och beskrivs vanligtvis 
genom spekulumundersökning, palpation samt i särskilda fall med vaginalt ultraljud (Olsson, 
2016). Bäckenbotten består av flera muskler i olika skikt som tillsammans bildar en 
tredimensionell muskelplatta, eller hängmatta och utgör botten i bukhålan. Uretra, rektum 
samt vagina löper rakt igenom muskelplattan i en öppning, den så kallade levatorslitsen 
(Brännström, 2016; Olsson, 2016; Gunnarsson, 2010). Bäckenbottenmuskulaturens 
huvudsakliga uppgift är att stödja funktioner hos bäckenorganen och att sluta levatorslitsen 
så bäckenorganen inte glider igenom. Det sker både reflektionsmässigt som vid nysningar 
och viljestyrt som vid knip av strålen vid miktion (Gunnarsson, 2010). Några av de viktiga 
musklerna i bäckenbotten är m. coccygeus, m. levator ani och m. diaphragma urogenitale. 
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Musklerna fäster vid blygdbenet, svansbenet, korsbenet och sittbensknölarna (Brännström, 
2016; Olsson, 2016).  

 
Bildkälla: SBU, (2016b), sidan 12. Illustratör: Emma Österman 

2.2 Bäckenbotten - skador och komplikationer 
Här följer en beskrivning av vanliga bäckenbottenskadorna och komplikationerna.  

 Bristningar i perineum 

Bristningar i perineum innebär skador som drabbar vagina, perineum och analsfinkter 
(Olsson, 2016). Bristningar/rupturer klassificeras i fyra grader. Grad I omfattar hud och 
slemhinna, grad II innebär skador på vagina och/eller perineum, grad III innebär skador på 
analsfinktern och grad IV innebär en total sfinkterruptur som även involverar 
analslemhinnan (a.a.). Analsfinkterskada omfattar skador på muskler i analsfinktern i olika 
grad samt även till viss del påverkan på nervus pudendus. Skador på interna sfinktern ger 
ofta upphov till passivt läckage och gasläckage medan skador på externa sfinktern vanligen 
ger trängningssymptom. Ofta kommer besvär av förlossningsskador smygande, vilket 
troligen beror på kompensatoriska faktorer som påverkas degenerativt i takt med att åren går 
(Zetterström, 2010). En SBU rapport (2016b) visade att vetenskapliga kunskapsluckor fanns 
för behandling av grad III och grad IV bristningar, djupare vaginala bristningar, skador på 
levator ani muskeln och även om akut framfall, urininkontinens samt analinkontinens (a.a.). 

 Analsfinkterskada, analinkontinens, urininkontinens och prolaps 

Analkontinens definieras som regelbundet återkommande, ofrivilligt läckage, av gas eller 
avföring (Graf & Ihre, 2017) och kan delas in i tre typer; sensorisk inkontinens vilket är 
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oförmåga att känna avföringen i ändtarmen, motorisk inkontinens innebär oförmåga att 
hålla emot tarmtömning och trängningsinkontinens vilket ger ett plötsligt behov att tömma 
tarmen (Gylin, 2016). I Sverige diagnostiseras ungefär 3,5 procent, av kvinnor som fött barn 
vaginalt, med en analsfinkterskada (SBU, 2016a). 

Direkt efter barnets födelse bör genomförande av rektalundersökning bli standard, eftersom 
möjligheten till rekonstruerande kirurgi av analsfinkterskador snabbt försvinner (Jangö, 
Langhoff-Roos, Rosthöj & Sakse, 2014). Idag utförs ofta endast en rektalpalpation, vilket inte 
var en utvärderad diagnostisk metod. Om ultraljud istället hade använts som 
undersökningsmetod, direkt efter barnets födelse, skulle fler analsfinkterskador kunna 
upptäckas i tid och färre kvinnor skulle riskera att drabbas av analinkontinens och dess 
följder (SBU 2016a). 

Urininkontinens innebär att kvinnan lider av ett ofrivilligt urinläckage (tät.nu, 2017) och är 
en vanligt förekommande komplikation till följd av en förlossningsskada (Stjernquist, 2016; 
Mörlin, 2010). Ett vanligt sätt att dela in urinläckage är i tre huvudtyper; 
ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandinkontinens (tät.nu, 2017). 
Urinläckage påverkade kvinnorna i vardagliga livet då kroppen upplevdes oberäknelig. En del 
hindrades att motionera på grund av att risk för urinläckage (Lindblom, Murby, Zotterman, 
Thorsell & Ahlborg, 2012; Buurman & Lagro-Janssen, 2013). Förekomst av urininkontinens 
var högre bland kvinnor som fött vaginalt än kvinnor som fött med kejsarsnitt. Även svårare 
symptom var vanligare förekommande efter att ha fött vaginalt (Gyhagen, Bullarbo, Nielsen 
& Milsom, 2013). 

Prolaps eller framfall definieras genom gynekologisk undersökning och benämns som 
framfall av bakre respektive främre slidvägg, livmodern eller slidtopp, då bäckenorganet som 
finns i utbuktningen, inte kan fastställas med säkerhet (Gunnarsson & Dahlgren, 2015) I 
arbetet kommer olika typer av framfall benämnas med ordet prolaps alternativt 
urogenitalprolaps. Prolaps är ett stort hälsoproblem som drabbar kvinnor i alla åldrar och 
kan skapa besvär i det dagliga livet och påverka både psykisk och sexuell hälsa.  Alla kvinnor 
som drabbades av begynnande eller manifest prolaps fick dock inte besvär (Mörlin 2010; 
Handa et al., 2011). 

2.3 Riskfaktorer för förlossningsrelaterade bäckenbottenkomplikationer 
Avsnittet beskriver att flera olika riskfaktorer påverkar uppkomst av 
bäckenbottenkomplikationer till följd av barnafödande samt beskrivning om olika typer av 
komplikationer. Riskfaktorer kan delas in i tre kategorier; maternella, fetala och obstetriska 
riskfaktorer (Zetterström, 2014).  

 Riskfaktorer 

Att göra en riskbedömning eller riskvärdering inför barnets födelse var viktigt för att försöka 
undvika bäckenbottenskador, framförallt sfinkterskador (Svensk Förening för Obstetrik och 
Gynekologi [SFOG], & Svenska Barnmorskeförbundet [SBF], 2017).  Maternella faktorer, 
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vilka bör bedömas inför barnets födelse, omfattade kvinnans ursprung, längd och vikt samt 
eventuella tidigare sfinkterskador. Den enskilt största riskfaktorn var att vara förstföderska 
(Zetterström, 2014).  För förstföderskan var åldern av betydelse, ju högre ålder desto högre 
risk att drabbas av prolaps med besvärande symptom (Handa et al., 2011). Samarasekera et 
al. (2008) studie visade att största delen av kvinnor som fått en tredje gradens bristning var 
förstföderskor. Ett högt BMI ansågs också vara en stor riskfaktor, framförallt för 
ansträngningsinkontinens (Gunnarsson, 2010). Dessutom upplevde kvinnor med högre BMI, 
i större grad, symptom liknande vid prolaps utan att ha diagnostiserad prolaps (Handa et al., 
2011).  

Med fetala riskfaktorer menades faktorer hos barnet som ökade risken för kvinnan att 
drabbas av bäckenbottenkomplikationer och innefattade bland annat barnets vikt. Om vikten 
uppskattades till över 4–4,5 kg och barnets bjudning, där vidöppen bjudning förknippades 
med störst risker (Zetterström, 2014; Jangö et al., 2014; Gyhagen, Bullarbo, Nilsen & 
Milsom, 2012).  

Obstetriska riskfaktorer var lättast att påverka och innefattade utdrivningsskede längre än 
30–60 min (Zetterström, 2014; SFOG & SBF, 2017), utövande av yttre press så kallad 
funduspress, instrumentellt assisterad födsel och episiotomi (Handa et al., 2011). Gyhagen et 
al., (2012) visade att föda barn vaginalt var en stark riskfaktor för att utveckla en prolaps. 
Risken för prolaps 20 år efter barnafödande var 255% högre då kvinnan fött vaginalt jämfört 
med om kvinnan fött med kejsarsnitt.  

2.4   Prevention av förlossningsrelaterade bäckenbottenkomplikationer 
Avsnittet belyser preventiva vårdåtgärder under graviditet, under barnets födelse samt 
vårdåtgärder som kan förbättra och lindra komplikationer och symptom av skador som redan 
uppstått.  

 Positioner under barnets födelse samt ett långsamt utdrivningsskede 

Under barnets födelse kunde kvinnan gå, sitta, ligga eller stå i olika positioner för att styra 
fart och kraft i framfödandet. Ibland behövdes processen snabbas på och andra gånger var 
långsammare förlopp mer gynnsamma (SFOG & SBF, 2017). Under barnets födelse var 
kontrollerat utdrivningsskede, trygga kvinnor och närvarande barnmorska av stor vikt. Vid 
långsammare förlopp hinner kroppens vävnader att bli tillräckligt eftergivliga inför barnets 
födelse. Om kvinnan var lugn och förstod smärtan och om barnmorskan fanns med som 
guide och stöd, underlättades födandet (Edqvist, 2016).  

Att positionera kvinnan på olika sätt under barnets födelse för att på så sätt påverka 
förutsättningar för framfödandet var dock omdiskuterat och entydig evidens saknades 
(Zetterström, 2014). I västvärlden, så även Sverige, var vanligast att kvinnor födde i 
halvsittande position. Dit räknas även så kallat ”gynläget” då kvinnan halvsitter med benen 
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särade och fötterna i fotstöd. ”Gynläget” var vanligaste positionen vid komplicerade födslar 
och hade samband med större bristningar samt episiotomier (Edqvist, 2016).  

 Perinealskydd 

Barnmorskan bör ha god uppsikt över perineum under barnets födelse för att skapa bäst 
förutsättningar att kunna välja rätt preventiva åtgärd. Barnmorskan kan, och bör, med hjälp 
av olika handgrepp avlasta kvinnans vävnader i underlivet samt styra farten av framfödandet 
och på så sätt förhindra eller mildra uppkomsten av bristningar (Fretheim et al., 2013; SFOG 
& SBF, 2017). En varm våt handduk eller liknande bör användas för att trycka mot perineum 
vid utdrivningsskedet som stöd och skydd (SFOG & SBF, 2017). Stedenfeldt, M., Øian, P., 
Gissler, M., Blix, E., & Pirhonen, J. (2014) fann i sin interventionsstudie att förekomsten av 
analsfinkterskador minskade om adekvat perinealskydd användes samt om mediolateral 
episiotomi användes på rätt indikation. Forskarna fann även att kvinnor som tillhörde 
studiens högsta riskgrupp, kvinnor med fyra riskfaktorer, inte hade någon signifikant 
minskning av analsfinkterskador, trots nämnda åtgärder. Riskfaktorerna som inkluderades i 
studien var en födelsevikt över 4000g, förstföderska, instrumentell vaginal födsel och 
ogynnsam bjudning (a.a.).   

 Finska perinealskyddet 

Finska perinealskyddet innebär att barnmorskan använder ett specifikt tvåhandsgrepp där 
ena handen skyddar perineum och andra handen styr farten på barnets huvud (SFOG & SBF, 
2017). När finska perinealskyddet användes minskade analsfinkterskador, men samtidigt 
ökade förekomsten av episiotomier (Fretheim et al., 2013; Hals et al., 2010; Skriver-Møller, 
Madsen, Poulsen, & Overgaard, 2016). 

En dansk studie visade däremot ingen signifikant minskad risk för analsfinkterskador, ett år 
efter införande av finska perinialskyddet, däremot sågs en nedåtgående trend. I studien 
uttrycktes att mer forskning om såväl effekter som sidoeffekter av perinealskyddet behövdes 
(Skriver-Møller et al., 2016). Skriver-Møller et al. uppmuntrade i studien till utvärdering när 
perinealskyddet används samt skapa valmöjligheten för födande kvinnor att tacka ja eller nej 
genom att ge information innan användandet. 

 Episiotomi 

Vid instrumentell assistans, vanligtvis vacuumextraktion, kan ett klipp i mjukdelar och 
muskler behövas för att öka förlossningskanalens och vulvas öppning, vilket ofta benämns 
som episiotomi. (SFOG & SBF, 2017). Episiotomi innebär att kvinnan drabbas av Grad II 
skada som måste sutureras efter födseln. Tre förekommande typer av episiotomi är; medial, 
mediolateral och lateral episiotomi (Edqvist, 2016; SFOG & SBF, 2017). Jangö et al. (2014) 
fann i sin studie att mediolateral episiotomi i samband med vacuumextraktion verkade 
skyddande mot analsfinkterskador. Likaså såg Hals et al. (2010) i sin interventionsstudie en 
signifikant minskning av analsfinkterskador efter att finska perinealskyddet samt 
användande av mediolateral episiotomi vid behov infördes. Dock saknas evidens för att 
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episiotomi skyddar mot bäckenbottenkomplikationer i övrigt och skall därför endast 
användas på barnindikation (SFOG & SBF, 2017). Entydiga riktlinjer för när och hur 
episiotomi skulle utföras saknades (Fretheim et al., 2013; Jangö et al., 2014). Under 2017 har 
dock rekommendationer om episiotomi, och utbildningsunderlag om bäckenbotten, kommit 
ut (SFOG & SBF, 2017).  

 Bäckenbottenträning 

Träning av bäckenbottenmuskulaturen kunde vara till hjälp att förebygga, åtgärda, eller 
minska symtom för urininkontinens, analinkontinens och prolaps. Flera kvinnor valde dock 
att inte söka hjälp då tidigare nämnda komplikationer ofta tillhörde ett tabubelagt område 
(Fridén, Nordgren, & Åhlund, 2011). Att börja med bäckenbottenträning redan under 
graviditeten hade en positiv effekt på krystningsskedet men också efter barnafödande då 
kvinnan kunde ha lättare att hitta sina muskler (Olsson, 2016). ”Knip-övningar” var ett bra 
sätt att stärka bäckenbotten (1177 Vårdguiden, 2014). Färre av kvinnorna som tränade 
bäckenbotten, förebyggande i minst 28 dagar, inför sitt barns födelse drabbades av 
urinläckage postpartum än kvinnorna som inte hade tränat (Reilly et al., 2014).  

Reilly et al. (2014) kom fram till att handledd träning gav bättre resultat än träning utförd 
enligt muntliga instruktioner. Besvären och symtomen av prolaps kunde minska med hjälp 
av bäckenbottenträning (Due, Brostrøm, & Lose, 2016; Hagen, Glazener, et al., 2017; Hagen, 
Stark et al., 2014;). Due, et al. (2016) och Hagen, Glazener et al. (2017) beskrev att kvinnor 
som fick hjälp med både livsstilsförändringar och handledd bäckenbottenträning hade 
mindre besvär med framfall efter 12 mån än kvinnorna som bara fick hjälp med 
livsstilsförändringar. Kvinnorna som fick hjälp med både livsstil och träning upplevde att 
livskvalitén hade blivit bättre. För kvinnor som bara fick hjälp med livsstilsförändringar 
minskade urininkontinenssymtomen. Följsamhet och motivation hos både patienten och 
sjukvårdspersonal var dock viktigaste framgångskonceptet (Reilly et al., 2014). I 
mödrahälsovårdens basprogram (SFOG, 2016) framgår att barnmorskan skall erbjuda 
gynekologisk undersökning med syfte att bedöma eventuella skador som uppkommit efter 
barnets födelse i samband med eftervårdsbesöket, cirka 16 veckor efter att barnet har fötts. 
Utöver gynekologisk undersökning ska efterkontrollen också innehålla instruktioner om 
bäckenbottenträning (a.a.). Uroterapeuter eller fysioterapeuter kan också hjälp till med 
bäckenbottenövningar (Graf & Ihre, 2017). 

2.5 Förlossningsrelaterade bäckenbottenkomplikationers inverkan på 
kvinnor som drabbats 

Avsnittet beskriver fysiska och psykiska komplikationer samt symptom och konsekvenser till 
följd av skador i bäckenbotten som uppstår under barnets födelse, samt inverkan på 
drabbade kvinnors dagliga liv.  
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 Att mötas av ignorans 

I studier berättade kvinnorna som sökt hjälp för bäckenbottenkomplikationer att 
vårdpersonal inte lyssnat på vad kvinnorna berättade och komplikationerna var något 
kvinnorna fick leva med. Några kvinnor menade att eftersom vårdpersonalen inte tog så 
allvarligt på besvären så var bäckenbottenkomplikationerna antagligen inget att bry sig om 
(Buurman & Lagro-Janssen, 2013; O’Reilly, Peters, Beale & Jackson, 2009). Tucker et al., 
(2014) visade att kvinnor som sökte för analinkontinens möttes av tystnad från 
vårdpersonalen. Kvinnorna kände ilska och önskade att vårdpersonalen skulle ställa fler 
frågor men tystnaden gjorde att kvinnorna istället kände skam och skuld över att ha drabbats 
av analinkontinens (a.a.).   

 Påverkan på sexualliv och vardagsliv 

Enligt Mörlin (2010) var bäckenbottenkomplikationer som kvinnor drabbats av vanligtvis 
ofarliga, men påverkade kvinnornas dagliga liv samt även deras emotionella och fysiska 
hälsa. Kvinnor som drabbats av försvagad bäckenbotten kunde uppleva att vagina kändes för 
stor och slapp. Andra vanliga komplikationer var upplevelse av tyngdkänsla i underlivet, 
livmoderprolaps, faeces- och urininkontinens (Lindblom, et al., 2012). Kvinnorna rutade in 
och anpassade vardagsbestyren för att inte drabbas av besvär under dagarna (Tucker et al., 
2014). Detta bekräftas av Buurman & Largo-Janssen (2013); Lindblom et al. (2012) som 
beskrev hur kvinnor som drabbats av analsfinkterskador, urininkontinens och 
analinkontinens inte kunde träna som tidigare och undvek att hosta. Kvinnorna upplevde 
förlust av kontroll över sin kropp, självförtroendet sjönk och att sexlivet påverkades. Ett 
problem som nämndes var minskad lubrikation vilket ledde till att penetrerande sex 
upplevdes smärtsamt och obehagligt (Lindblom et al., 2012). O’Reilly et al. (2009) uttryckte 
att kvinnorna kände skräck och panik inför intima relationer och undvek penetrerande sex på 
grund av traumatiska förlossningsupplevelser. Förstående partners skapade ingen press på 
kvinnorna, men kvinnorna upplevde ändå en press att inte kunna tillfredsställa sina partners.  

Tucker et al. (2014) menade att kvinnorna kände skam, sorg, ilska och förlust då delar av 
livet gått förlorade.  Även sorg, ledsamhet och skuldkänslor över att behöva sätta sina behov 
före familjens på grund av analinkontinensen var känslor som framkom. Kvinnorna isolerade 
sig, hade ångest och kände oro inför sexuella kontakter och inför eventuella framtida födslar 
(a.a.).  Kvinnorna kände sig trasiga och började identifiera sig som äldre då upplevelsen var 
att urininkontinens drabbade äldre kvinnor (O’Reilly et al., 2009). Tucker et al. (2014) fann 
att kvinnorna beskrev sig som smutsiga, äckliga och oattraktiva, några beskrev att partnern 
hade avslutat förhållandet då kvinnan drabbades av analinkontinens. Kvinnorna upplevde 
förlust av både social och sexuella frihet (Tucker et al., 2014). Samarasekera et al. (2008) 
rapporterade att kvinnor upplevde en försämrad livskvalitet i samband med att ha råkat ut för 
tredje gradens bristning, till skillnad från kvinnor som inte hade drabbats av någon bristning.  

I Lindbloms et al. (2012) studie beskrevs att några av kvinnorna inte bara hade påverkats 
negativ, utan upplevde att underlivet var mer känsligt och att kvinnorna hade lättare att få 
orgasm. Många uttryckte dock att förändringarna i underlivets utseende och form gjorde att 
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intima situationer kändes obekväma och kvinnorna var rädda för smärta i samband med 
samlag.  

2.6 Barnmorskan, utbildning och kompetens 
I avsnittet beskrivs vilka förutsättningar som krävs för att bli barnmorska. Därefter följer 
beskrivning av barnmorskans kompetensbeskrivning samt om utbildningen och dess kvalité. 

 Barnmorskeutbildning 

Under arbetets gång fanns 13 lärosäten i Sverige som erbjöd barnmorskeutbildning. Samtliga 
hade examensrätt vilket innebar att studenten efter avklarad utbildning fick möjlighet att 
ansöka om legitimation. Alla lärosäten gav dessutom studenten möjlighet att efter fullgjord 
och godkänd utbildning även söka magisterexamen (Svenska Barnmorskeförbundet (SBF, 
2016).  

Högskoleförordningen (1993:100) samt Högskolelagen (1992:1434) styr verksamheten och 
innehållet för högskolor och universitet som har staten som huvudman. Utav 13 lärosäten i 
Sverige som under arbetets gång erbjöd barnmorskeutbildning fanns endast en högskola med 
annan huvudman än staten (1993:100).  På varje högskola skall en styrelse finnas som skall 
bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter, skolans rektor skall ingå i styrelsen 
(1993:100). I Högskolelagen (1992:1434) regleras även studenternas rätt till representation 
när beslut fattas. Sveriges förenade studentkårer (SFS, u.å.) är en sammanslutning av 
studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor.  

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå skall bedrivas i form av kurser, vilka kan 
sammanföras till utbildningsprogram där utbildningsplanen redogör vilka kurser som ingår. 
Utbildningen skall också vara förankrad i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete. För varje 
kurs skall en kursplan finnas och där ska följande finnas: kursens nivå, antal högskolepoäng, 
mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer samt 
eventuella övriga föreskrifter som behövs (1993:100). Målet för barnmorskeutbildningen är 
att studenten skall kunna uppvisa kunskapen och förmågan som krävs för behörighet att bli 
barnmorska. Detta innebär att barnmorskan skall ha både bred och fördjupad kunskap och 
förståelse samt besitta goda färdigheter och förmågor inom området reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa. Barnmorskan skall kunna hantera komplexa frågeställningar och 
situationer och utgå från både individ och gruppnivå med empatisk förmåga och 
professionellt förhållningssätt. (1993:100). 

Att studenterna får både ämneskunskaper samt träna upp färdigheter är viktigt. För att reda 
ut vilka frågor studenterna behöver svar på och angripa problem används ibland en 
pedagogisk metod, problembaserat lärande, som dock har ifrågasatts (SFS, 2013a). 

En svensk studie visade att studenterna hade svårt att hinna med uppgifterna som skulle 
genomföras inom angiven tidsram. Studenterna fick inte tillräckligt med tid för reflektion och 
kritiskt tänkande. Studien fann även att barnmorskeutbildningens längd var för kort för 
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innehållet som var allt mer ökande (Hermansson & Mårtensson, 2013). Hur programmens 
och kursernas pedagogik är utformad påverkar studenternas kunskap efter avslutad 
utbildning (SFS, 2013a). Ett vetenskapligt förhållningsätt skall genomsyra högskolans 
verksamhet och undervisningsmetoder och bör utgå från forskning och beprövad erfarenhet, 
ett pedagogiskt upplägg skall också finnas (SFS, 2013b). Schytt och Waldenströms (2013) 
studie visade att barnmorskestudenterna upplevde sig ha fått tillräcklig kunskap för att klara 
kliniskt arbete medan erfarna barnmorskorna och obstetrikerna inte tyckte att studenterna 
hade tillräckligt med kunskap efter examen. Stor del obstetriker och erfarna barnmorskor 
upplevde att studenterna saknade eller hade otillräcklig kunskap om förlossning, exempelvis 
handhavande av normalt värkarbete, perinealskydd och barnets födsel. Ingen signifikant 
skillnad fanns mellan studiens tre grupper (barnmorskestudenter, erfarna barnmorskor och 
obstetriker) angående studenternas kunskap om episiotomi, alla tre grupperna ansåg att 
kunskapen saknades eller var otillräcklig. I uppföljning med nyutexaminerade barnmorskor, 
ett år efter examen framkom att för lite tid av utbildningen hade avsatts för kunskap om tiden 
mellan förlossningens start tills barnet fötts fram och för mycket tid hade lagts på forskning 
(a.a.). SFS förespråkar undervisning ur ett studentcentrerat synsätt (SFS, 2013a). Enligt SFS 
finns dock brister inom högskolans pedagogik och undervisning och menar att pedagogiken 
inte speglar aktuella resultat för forskning inom området (SFS, 2013a). 

 Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 

På många utbildningar var verksamhetsförlagd utbildning (VFU) obligatorisk. Studenterna 
var tvungna att genomgå VFU placeringar med godkänt resultat för att få examen och 
yrkeslegitimationen (SFS, 2013a). I flertalet läroplaner stod hur mycket praktiska övningar 
som skulle ingå. Några följde EU direktiv om att 50% av studierna skulle vara praktiska 
studier, dock inte av alla (Hermansson & Mårtensson, 2013). Meningen med VFU var att 
studenterna skulle pröva sina kunskaper i klinisk verksamhet med stöd och vägledning av 
handledare vars kompetens var avgörande för om studenterna kunde tillgodogöra sig 
kunskapen som behövdes (SFS, 2013a). En norsk studie visade att glapp mellan teori 
jämfört med praktik kunde vara ett hinder för norska barnmorskestudenter. 
Akademiseringen av barnmorskeprogrammet ledde till att nyutexaminerade barnmorskor 
kände sig mindre beredda för klinisk verksamhet (Lukasse, Lilleengen, Fylkesnes & 
Henriksen, 2017). Handledarnas uppgift var komplicerad som krävde mer än 
yrkesskicklighet, även pedagogisk kompetens behövdes för att skapa trygghet och bra 
lärsituationer. Handledarnas kompetens var inte bara viktig för studenternas trygghet utan 
även för patienternas säkerhet (SFS, 2013a).  

 Utbildningens kvalité 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ, 2017) är myndigheten som ansvarar för övervakning av 
svenska högskolor och universitets utbildningskvalité. År 2013 fattades beslut om införandet 
av ett utbildningsråd inom SBF. Där ingår representanter från alla lärosäten som erbjuder 
barnmorskeutbildning. Rådet har bland annat till uppgift att arbeta för hög kvalitet på såväl 
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teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt diskutera innehåll och former för 
utbildningen (SBF, 2016). 

 Kompetensbeskrivning 

Övergripande rekommendationer om yrkeskunnandet och kompetensen för barnmorskan 
fanns i form av kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor framtagen av 
Socialstyrelsen (2006). Det pågick, i skrivande stund aktivt arbete med framtagande av en ny 
kompetensbeskrivning. Till dess nya kompetensbeskrivningen träder i kraft används 
Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006). I 
kompetensbeskrivningen tydliggörs barnmorskans professionella kompetens. Där står att 
barnmorskan skall ge stöd, trygghet och kontinuitet under barnets födelse, ge samtalsstöd 
efter att barnet fötts, kunna identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt informera om 
inkontinens (Socialstyrelsen, 2006). 

 Legitimationsyrke och verksamhetsområde 

Barnmorska är en skyddad yrkestitel, endast personer med legitimation har rätt att kalla sig 
barnmorska. För att få ansöka om barnmorskelegitimation krävs innehav av 
yrkeslegitimation som sjuksköterska samt examensbevis på genomgången 
barnmorskeutbildning, om 90 högskolepoäng (Socialstyrelsen, 2017; Högskoleförordning, 
SFS 1993:100). Högskoleförordningen (SFS 1993:100) är förordningen som reglerar 
utformning av utbildningarnas kursplaner, utbildningsplaner, handledning och 
examinationer. Examensförordningen, är bilaga till Högskoleförordningen (SFS 1993:100), 
som reglerar innehållet i varje specifik examen för att ett examensbevis skall kunna utfärdas. 

Barnmorskearbetet är självständigt och en barnmorska verkar inom området Sexuell och 
reproduktiv hälsa (Socialstyrelsen, 2006). Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten (2014) 
har en gemensam strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), en 
SRHR-strategi, där ”sexuell” och ”reproduktiv” används som enskilda begrepp vilket 
förtydligar att sexualitet inte endast syftar till barnafödande. Begreppen definieras med 
utgångspunkt från internationella överenskommelser enligt följande; 

• Sexuell hälsa innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande 
relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet.  

• Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.  

• Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och 
sexualitet.  

• Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och 
hur tätt dessa ska komma (a.a.).  

 Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting 

I december 2015 ingicks en överenskommelse mellan Regeringen och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) för åren 2015 till 2019. Avsikten var att förbättra förlossningsvården och 
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kvinnors hälsa i övrigt och tydliga utvecklingsområden fanns inom både förlossningsvården 
och annan hälso- och sjukvård som har betydelse för kvinnors hälsa. Under åren 2015–2016 
påbörjade landstingen insatser vilka bedömdes göra bäst nytta och vara mest ändamålsenliga 
för att uppnå målen i överenskommelsen. SKL lyfte särskilt fram ett behov av att sprida 
kunskap om sjukdomar och andra tillstånd som drabbar kvinnor och ses som skambelagda. 
Många kvinnor drabbas av allvarliga, förebyggbara bristningar i samband med förlossning 
och att utbildningsinsatser för personal inom detta område kan göra stora skillnader är väl 
känt (Regeringskansliet, 2017).  

SKL fann behov av en nationell samordning för att sammanställa och sprida kunskap inom 
förlossningsvården. Överenskommelsen för åren 2017–2019 omfattar ökad tillgänglighet och 
jämlikhet i förlossningsvården, handlar om att förstärka insatser för kvinnors hälsa och att 
bidra till utveckling av en vård som utgår från kvinnans behov. Vården skall också vara 
tillgänglig, jämlik, säker och av god kvalitet (Regeringskansliet, 2017). 

 

 Stödja och stärka samt empowerment 

Att stödja och stärka kvinnan var något viktigt för barnmorskan, då upplevelser i samband 
med barnafödande påverkade kvinnor en lång tid efteråt (Berg & Lundgren, 2010). Enligt 
Berg (2010a) delades vårdande in i naturligt och professionellt vårdande. Naturligt vårdande 
var kunskap som barnmorskan hade med sig naturligt, viljan att ta om hand och vårda. 
Professionellt vårdande innefattar kunskap som lärs ut inom ramen för yrket. Professionellt 
vårdande skall bygga på vetenskap och etiska förfaranden, vilket även lyfts i barnmorskans 
etiska yrkeskod. Lundgren (2010) beskrev att när barnmorskeutbildningen introducerades i 
Sverige implementerades barnafödandet inom medicinsk vetenskap vilket gjorde att 
barnmorskans arbete var mer medicinskt inriktat och inte lika mycket mot kvinnan som 
individ. Bergs (2010b) modell ”Genuint vårdande av det genuina” är framtagen för att hjälpa 
barnmorskorna att vårda kvinnan under graviditet, under barnets födelse och efter att barnet 
har fötts. Modellen är indelad i tre delar runt vårdandet av gravida kvinnor; 
värdighetsbevarande vårdrelation, balans mellan naturliga och medicinska perspektiv och 
förkroppsligande av kunskap. Barnmorskeprofessionen bör rikta sig mer mot salutogent 
perspektiv än mot medicinska risker (a.a.). 

En värdighetsbevarande vårdrelation innebär att kvinnan och barnmorskan behöver utveckla 
en relation för att bevara kvinnans värdighet. Fem delar behövs för att relationen skall 
skapas, ömsesidighet, tillit, fortgående dialog, delat ansvar och kontinuerlig närvaro. Delarna 
är sammanvävda och innebär att barnmorskan och kvinna måste vara mottagliga för 
varandra och att båda har förmågan att lyssna på varandra, att båda har tilltro till varandra. 
Kvinnan litade på att barnmorskan hade rätt professionella kompetens och barnmorskan har 
tillit till att kvinnan kan klara av situationen hon befinner sig i. Att barnmorskan och kvinnan 
har en fortgående dialog där båda informerar varandra om vad som händer är viktigt och i 
kvinnans fall, vad hon känner.  Detta gör att båda kan ha delat ansvar samt att kvinna känner 
sig trygg i att barnmorskan finns närvarande (Berg, 2010b).  
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Berg (2010b) menar att förkroppsliga kunskapen innebär att barnmorskan är förankrad med 
kunskapen. Barnmorskan har genom sina olika sinnen och närvaro i olika situationer 
tillskansat sig kunskapen som behövs. Förkroppsligande av kunskap innebär också att 
barnmorskan har fått bra utbildning med god teoretisk och praktisk kunskap samt att 
barnmorskan reflekterar över sin kunskap. Berg (2010b) lyfter också vikten av att ha intuitiv 
kunskap, att kunna känna på sig om något är fel eller inte stämmer.  

Med balans mellan naturligt och medicinskt perspektiv menar Berg (2010b) att det är 
barnmorskans uppgift att stödja det normala. Förlossningen kan räknas som riskförlossning, 
men är ändå en naturlig livsprocess. Barnmorskans utmaning är att se till att kvinnan går 
igenom sin graviditet och födseln med så lite sjukdom och komplikationer som möjligt (a.a.).  

Stödja och stärka kvinnan kan göras genom empowerment eller delaktighet. Enligt Askheim 
och Starrin (2012) innehåller begreppet empowerment styrka, kraft och makt. Empowerment 
kan hjälpa kvinnan att känna sig stark och får makt och kontroll över sitt liv. Tillit, 
gemenskap och bra och trygga relationer är något som gynnar empowerment (a.a.). Genom 
ökad empowerment ges kvinnan självförtroendet och förmågan att bestämma över sin egna 
vård i samråd med barnmorskan. Båda har ansvar för att hälsosamma beteenden och vanor 
förstärks och stöttas. Barnmorskan har både medicinsk kunskap samt kunskap om vilka 
vårdåtgärder som behöver vidtas. Kvinnan har kunskap om sin kropp, själ och sina 
levnadsvanor. Empowerment handlar om att barnmorskan ska arbeta hälsofrämjande och är 
ingen envägskommunikation där barnmorskan ger råd och kvinnan lyssnar och tar till sig 
råd.  Genom handledning och stöttning kan barnmorskan göra kvinnan medveten om vanor 
och ovanor som påverkar vardagen både negativt och positivt. Samtidigt lyfter barnmorskan 
fram positiva vanor föra att allt eftersom ersätta negativa vanor. För att barnmorskan 
effektivt ska kunna använda sig av empowerment behövs utbildning om personcentrerat 
samtalssätt. I utbildningen om personcentrerade samtal bör barnmorskan lär sig styra 
samtalet medan kvinnan har ansvaret för innehållet i samtalet (Björvell & Insulander, 2008).   

 

2.7 Problemformulering 
Många kvinnor drabbas av bäckenbottenkomplikationer i samband med vaginala 
förlossningar. Dock kunde vissa metoder och vårdåtgärder göra att kvinnor inte drabbades i 
lika hög utsträckning eller som kunde minska symtom och besvär om kvinnan ändå 
drabbades. Studier har visat att kvinnor som sökt hjälp inte blev tagna på allvar och inte blev 
hörda. Några kvinnor valde att inte söka hjälp för att komplikationerna ansågs tabubelagda. 
Flera vårdåtgärder som användes innan barnet föddes, i samband med att barnet föddes och 
i eftervården hade få vetenskapliga belägg. Olika handgrepp och åtgärder minskade antalet 
bristningar, dock var mängden forskning som visade vilket av respektive vårdåtgärder och 
handgrepp som hade effekt, begränsad. Om enskilda åtgärder eller om flera åtgärder 
sammantaget gav positiva effekter kunde inte påvisas. I barnmorskans profession ingår att 
stödja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Barnmorskeutbildningarnas mål är att 
nyexaminerade barnmorskor ska ha bred och fördjupad kunskap. Barnmorskan ska 
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självständigt kunna hålla i en normal graviditet, normal förlossning samt eftervården av 
kvinnan. Studier visar att ofta finns allt för lite tid inom utbildningen för reflektion och 
kritiskt tänkande. Att barnmorskor kan reflektera över erhållen kunskap är viktigt för att 
kunna stödja och stärka kvinnan i graviditet, förlossning och eftervård. Utbildningar på 
högskolenivå ska bygga på vetenskapligt förhållningsätt och studier har visat att högskolans 
pedagogik och undervisning inte alltid speglar resultaten från forskning inom aktuella 
områden. Med arbetet vill vi undersöka om barnmorskestudenter får undervisningen som 
behövs för att förebygga att kvinnor drabbas av bäckenbottenkomplikationer i samband med 
vaginala förlossningar och att stödja kvinnor som redan har drabbats av 
bäckenbottenkomplikationer i samband med vaginala förlossningar.  

3 SYFTE 

Att undersöka svenska barnmorskeutbildningars undervisning rörande stöttning av kvinnor 
som drabbats av bäckenbottenkomplikationer att upprätthålla livskvalitet samt rörande 
vårdåtgärder som förebygger bäckenbottenkomplikationer.  

3.1 Frågeställningar 

 

• Vilken undervisning får barnmorskestudenter gällande förebyggande av 
bäckenbottenkomplikationer under kvinnors graviditet?  

• Vilken undervisning får barnmorskestudenter gällande förebyggande av 
bäckenbottenkomplikationer i samband med vaginal förlossning? 

• Vilken undervisning får barnmorskestudenterna gällande uppkomna 
bäckenbottenkomplikationer och hur drabbade kvinnor skall bemötas och stödjas? 

4 METOD 

4.1 Design  
Arbetets design var en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. (Polit & Beck, 
2008). Ansatsen var en nationell totalundersökning då avsikten var att samla in data från alla 
svenska barnmorskeutbildningar. 
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4.2 Frågeformulär 
Ett eget konstruerat frågeformulär (Bilaga C) med frågor på nominal- och ordinalskalenivå 
användes som instrument för att samla in data. Nominalskala ger klassificering av data, till 
exempel vid redovisning av kön, man eller kvinna. Ordinalskala ger rangordning av data, till 
exempel har hästar som går i hagen olika rang, men enskilda hästar kan inte ha dubbelt så 
hög rang som någon annan häst (Billhult, 2017b). Frågorna i frågeformuläret var överlag 
slutna flervalsfrågor förutom den avslutande frågan som var öppen och gav deltagarna 
möjlighet att lägga till något med egna ord som ansågs vara viktigt utifrån syftet (Eliasson, 
2010).  

Utifrån arbetets syfte och frågeställningar delades frågorna in i fem områden. Ena området 
omfattade grundläggande frågor om deltagaren och lärosäte denne arbetar på. Fyra områden 
handlade om vilken undervisning studenterna fick angående förebyggande av 
bäckenbottenkomplikationer under kvinnans graviditet, förebyggande av skador i samband 
med barnets födelse, undervisning om uppkomna bäckenbottenkomplikationer och hur 
kvinnornas dagliga liv påverkas efter att ha drabbats av en bäckenbottenskada (Eliasson, 
2010). 

4.3 Urval 
Urvalet för studien var alla 13 universitet och högskolor i Sverige som bedriver 
barnmorskeutbildning. Urvalet av respondenter gjordes utifrån ett ändamålsenligt urval, där 
deltagarna valdes ut eftersom personerna besitter kunskapen som behövdes för att svara upp 
mot arbetets syfte (Polit & Beck, 2008).  

4.4 Genomförande 
Första informationsbrevet (Bilaga A) sändes både som mejl och som brev via posten till 
programansvariga för barnmorskeprogrammet. I brevet informerades om arbetets syfte och 
metod. Om programansvariga inte var rätt person att besvara frågeformuläret förmedlades 
informationsbrevet till kollegor som hade kunskapen för att kunna besvara frågorna. 
Alternativt att programansvariga förmedlade kollegornas kontaktuppgifter så 
informationsbrevet direkt kunde skickas till rätt kollega. Programansvariga som inte svarade 
via mejl kontaktades per telefon. Deltagarna fick välja mellan att svara på frågeformuläret 
direkt i datorn eller svara på frågorna via telefon.  

När frågeformuläret var sammanställt skickades formuläret till en universitetslektor vid 
högskolan för pilottest. Lektorn läste igenom frågorna och gav respons (Eliasson, 2010). 
Några av frågorna ändrades efter inkomna synpunkter. Därefter skickades frågeformuläret 
(Bilaga C), tillsammans med ytterligare ett informantbrev (Bilaga B) till deltagarna, 
deltagarna som ville svara via telefon fick även ett frågeformulär för att kunna se frågorna 
samtidigt som dessa lästes upp i telefon (Danielsson, 2017).    
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4.5 Analys av data 
Analysmetoden som användes var statistisk bearbetning av data i Excel, 2016 (Billhult, 
2017b). Svaren från frågeformulären matades in i Excel (2016) och beskrevs och illustrerades 
genom deskriptiv statistik. Då frågorna var på nominal- och ordinalskalenivå, användes typ- 
och medianvärde för att presentera data (Eliasson, 2010). Den sista öppna frågan analyseras 
genom innehållsanalys och presenteras med passande citat (Danielsson, 2017).  

4.6 Etiskt övervägande 
Högskolestudier som utförs på grundnivå eller avancerad nivå kräver generellt sett ingen 
prövning hos etikprövningsnämnden. Dock krävs att arbetet utförs med forskningsetiska 
överväganden vilka skall genomsyra arbetet från start till slut (Sandman & Kjellström, 2013). 

Enligt forskningsetiska informationskrav skickades informationsbrevet ut via mejl och per 
post till programansvariga på alla svenska barnmorskeutbildningar. Deltagarna som inte 
tackade ja via mejl, kontaktades per telefon. Information lämnades om frivilligt deltagande 
och att deltagarna när som helst kunden välja att inte delta, enligt samtyckeskravet. 
Deltagarna fick också information om att samtycke lämnades i och med att ifyllt 
frågeformulär returnerades. Med frågeformuläret följde också ett nytt informationsbrev, för 
att säkerställa att alla deltagare hade fått tillgång till informationen. Utifrån 
konfidentialitetskravet förvarades uppgifterna, om deltagarna, så att ingen obehörig kunde ta 
del av dessa (Vetenskapsrådet, 2002; 1998:204 Personuppgiftslag [PUL]). Nyttjandekravet 
följdes genom att insamlade data inte kommer att användas till något annat syfte än vad som 
var avsett (Vetenskapsrådet, 2002).   
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5 RESULTAT 

Under hösten 2017 skickades frågeformuläret (Bilaga C) ut till samtliga tretton 
barnmorskeutbildningar i Sverige. Elva lärosäten deltog (85%), externt bortfall var två 
lärosäten som valde att avstå från deltagande (15%). Internt bortfall var mellan 0% (n=46 
frågor) – 27% (n=1 fråga) och i medeltal 2%.  

5.1 Inledande frågeavsnitt – funktion och utbildningsplan 

 Deltagarnas funktion 

Tabell 1. Deltagarnas funktion inom barnmorskeprogrammet. 

ANTAL DELTAGARE SAMT DERAS FUNKTIONER INOM BARNMORSKEPROGRAMMET (N=11) 

ÖVERGRIPANDE ANSVAR, PROGRAMANSVARIG 1 

LEKTOR 1 

KURSANSVARIG 6 

KURSANSVARIG/ADJUNKT 3 

HANDLEDARE KLINISKA MOMENT 1 

PROGRAMANSVARIG/LEKTOR 7 

ADJUNKT 1 

EXTERN FÖRELÄSARE 0 

ANNAT: DOCENT 1 

En deltagare kunde inneha flera funktioner 

 Form av utbildning 

Åtta lärosäten erbjöd campusutbildning, ett erbjöd distansutbildning och två erbjöd både 
campus och distansutbildning. Utav åtta lärosäten som erbjöd campusutbildning hade ett 
även en studiegrupp på annan ort medan ett annat erbjöd utbildning som till stor del var 
webbaserad. 
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 Överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och landsting 2017–
2019 

  
 Figur 1.  Antal deltagare som helt eller delvis kände till innehållet i ”Överenskommelse mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting”. 

Alla deltagarna kände helt eller delvis till innehållet i ”Överenskommelse mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och att 
förstärka insatser för kvinnors hälsa, som omfattar perioden 2017–2019”, se Figur 1. 

 

 
Figur 2. Lärosäten där en revidering av utbildningsplanen var gjord eller planerad att göras till följd av 
”Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting”. 

Fem av elva av lärosäten hade inte vare sig reviderat eller planerat att revidera 
utbildningsplanen och fem m av elva hade redan reviderat eller planerat att revidera 
utbildningsplanen, se Figur 2. 
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Figur 3. Senaste revidering av lärosätenas utbildningsplaner. 

Majoriteten av lärosätena, 7/11, hade reviderat utbildningsplanen för mellan ett till tre år 
sedan. Fyra av elva lärosäten uppgav att senaste revideringen skedde för mindre än ett år 
sedan, se Figur 3. 

 Generell granskning av utbildningsplanen 

Tio av lärosätena granskade sina utbildningsplaner internt varav tre årligen, ett vartannat år, 
tre mer sällan och två lärosäten uppgav ej hur ofta. Ett lärosäte uppgav osäkerhet om 
interngranskning genomfördes och uppgav heller inget svar på hur ofta.  
Åtta av lärosätenas utbildningsplaner granskades externt varav tre granskades var tredje år, 
tre granskades mer sällan, ett uppgav inget svar på frågan hur ofta samt ett internt bortfall 
registrerades.  
Tre lärosäten granskades inte externt. 
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 Deltagarnas uppfattning om utbildningsplanen 

 
Figur 4. Deltagarnas uppfattning om utbildningsplanen följde aktuell forsknings- och utvecklingsarbete. 

Alla deltagare uppfattade att utbildningsplanen , väl eller mycket väl, följde aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete, se Figur 4. 

 

 
Figur 5. Hur nöjda deltagarnas var med innehållet i utbildningsplanen.  

Tio av deltagarna kände sig nöjda eller mycket nöjda med innehållet i utbildningsplanerna, se 
Figur 5. 
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5.2 Prevention av bäckenbottenkomplikationer under kvinnors 
graviditet  

 Undervisningsmetoder 

Majoriteten av lärosätena använde till största del föreläsningar och VFU som 
undervisningsmetod för knipövningar, övrig träning av bäckenbotten samt viktnedgång och 
undvikande av viktuppgång. 

Tre lärosäten erbjöd annan form av undervisning rörande knipövningar, se Tabell 2. Som 
annan form av undervisning erbjöds scenarioövningar i basgrupper, undervisningen som del 
av annan kurs samt förväntades ingå under VFU.  

Fyra lärosäten erbjöd annan form av undervisning rörande övrig träning av bäckenbotten, se 
Tabell 2. Som annan form av undervisning erbjöds scenarioövningar i basgrupper, studiedag 
på kontinensmottagning samt att förväntades ingå under VFU. Ett lärosäte svarade ”Annat” 
men specificerade ej svaret med någon förklaring.  

Två lärosäten erbjöd annan form av undervisning om viktnedgång samt att ej gå upp i vikt, se 
Tabell 2.  Som annan undervisningsmetod erbjöds rollspel med MI anda och ett lärosäte 
svarade ”Annat” men specificerade ej svaret med någon förklaring. 

Tabell 2. Undervisningsmetoder om preventiva åtgärder som erbjöds för att förebygga 
bäckenbottenkomplikationer under kvinnans graviditet. 

(N=11) 

PROBLEM-
BASERAT 

LÄRANDE, 
STUDENTERN

AS EGNA 
KUNSKAPS-
SÖKANDE 

FÖRE-
LÄSNING 

WEBB-
UTBILDNIN

G 
ERBJUDS 

EJ 

PRAKTISKA 
ÖVNINGA

R 

VERKSAMHETS
-FÖRLAGD 

UTBILDNING ANNAT 

KNIPÖVNINGAR 6 10 5 0 4 7 3 

ÖVRIG 
TRÄNING AV 

BÄCKENBOTTE
N 

6 8 5 0 3 8 4 

VIKTNEDGÅNG 
SAMT UNDVIKA 
VIKTUPPGÅNG 

4 9 1 1 1 7 2 

   Flera svarsalternativ var möjliga. 
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 Föreläsare 

Sex lärosäten använde sig av både interna och externa föreläsare, tre lärosäten använde sig av 
interna föreläsare och två lärosäten använde sig av externa föreläsare. Interna föreläsarnas 
akademiska titlar vara lektor (n=8), adjunkt (n=5), docent (n=1) eller PhD barnmorska (n=1). 
Externa föreläsarnas akademiska titlar var legitimerad läkare (n=6), legitimerad barnmorska 
(n=5), lektor (n=2), legitimerad sjuksköterska (n=1) och barnmorska med magisterexamen 
(n=1) eller disputerad barnmorska (PhD) (n=2). Flera svarsalternativ var möjliga. 

 Examinationsformer 

 
Flera svarsalternativ var möjliga  

Figur 6. Examinationer av preventiva åtgärder under graviditet. 

Alla lärosäten examinerade studenterna inom området preventiva åtgärder under graviditet, 
se Figur 6. 
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 Deltagarnas uppfattning om; undervisningsmetod, examination samt 
studenternas kunskap 

  
Figur 7. Hur väl påståenden om, preventiva åtgärder under graviditet, stämde överens med deltagarnas 
uppfattning. 

Mertalet lärosäten uppfattade att alla tre påståendena stämde bra eller mycket bra, se Figur 
7. Ett lärosäte uppfattade dock att studenterna inte alls examineras på ett passande sätt. 

  

0

1

2

3

4

5

6

1 Stämmer
inte alls

2 3 4 Stämmer
mycket bra

Bortfall (n=11)

Jag tycker att studenterna;
får kunskap  med passande undervisningsmetod

får tillräckligt med kunskap för att klara sig i arbetslivet

examineras på ett passande sätt



23 

5.3 Prevention av bäckenbottenkomplikationer i samband med barnets 
födelse 

 Undervisningsmetoder 

Majoriteten av lärosätena erbjöd undervisningsmetoderna VFU och föreläsning, inom 
samtliga områden, se Tabell 3. 

Tabell 3. Undervisningsmetoder som erbjöds om preventiva åtgärder för att förebygga 
bäckenbottenkomplikationer då kvinnan föder sitt barn. 

(N=11) 

PROBLEM-
BASERAT 

LÄRANDE, 
STUDENTERN

AS EGNA 
KUNSKAPS-
SÖKANDE 

FÖRE-
LÄSNING 

WEBB-
UTBILDNING 

ERBJUDS 
EJ 

PRAKTISKA 
ÖVNINGAR 

VERKSAMHETS-
FÖRLAGD 

UTBILDNING ANNAT 

PERINEALSKYDD 7 11 6 0 11 11 0 

VARMA 
HANDDUKAR 

ELLER 
KOMPRESSER 

MOT PERINEUM 

8 10 4 0 8 11 0 

LÅNGSAMT 
UTDRIVNINGSSKE

DE 
6 11 3 0 9 11 0 

OLIKA 
FÖRLOSSNINGS-

STÄLLNINGAR 
7 11 3 0 10 11 0 

EPISIOTOMI VID 
BEHOV 7 11 4 0 7 10 0 

Flera svarsalternativ var möjliga  

 Föreläsare 

Åtta lärosäten använde sig av både interna och externa föreläsare, två lärosäten använde sig 
av externa föreläsare samt ett lärosäte använde sig av interna föreläsare. Interna föreläsarnas 
akademiska titlar vara lektor (n=9), adjunkt (n=7), disputerad adjunkt (n=1) samt disputerad 
adjunkt/barnmorska (n=1). Externa föreläsarnas akademiska titlar vara legitimerad 
barnmorska (n=6), legitimerad läkare (n=4), lektor (n=3), legitimerad barnmorska med 
magisterexamen (n=1), PhD barnmorska (n=1) samt legitimerad sjuksköterska (n=1). Flera 
svarsalternativ var möjliga. 
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 Examinationsformer 

  
Flera svarsalternativ var möjliga  

Figur 8. Examinationer av preventiva åtgärder då kvinnan föder sitt barn.  

Alla lärosäten examinerade studenterna inom området preventiva åtgärder då kvinnan föder 
sitt barn, se Figur 8. 

 Deltagarnas uppfattning om; undervisningsmetod, examination samt 
studenternas kunskap 

 
Figur 9. Hur väl påståenden om, preventiva åtgärder då kvinnan föder sitt barn, stämde överens med 
deltagarnas uppfattning. 

Majoriteten av lärosäten uppfattade att alla tre påståendena stämmer mycket bra, se Figur 9. 
Ett lärosäte uppfattade dock att studenterna examineras på ett mindre passande sätt. 
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5.4 Uppkomna bäckenbottenkomplikationer 

 Undervisningsmetoder 

Majoriteten av lärosätena förlade undervisningen till föreläsningar och VFU för såväl 
bristningar grad 1–2, bristningar grad 3–4 och analsfinkterrupturer som för undersökning av 
underlivet efter barnets födelse. 10/11 lärosäten använde sig även av praktiska övningar för 
att undervisa om bristningar grad 1–2.    

Annan form av undervisning erbjöds för samtliga ämnen. Ett lärosäte erbjöd filmvisning som 
undervisningsmetod för bristningar grad 1–4 samt för analsfinkterrupturer medan ett annat 
lärosäte erbjöd studenterna undervisning om analsfinkterrupturer under VFU, se Tabell 4. 
Ett lärosäte erbjöd scenarioövningar för flera av områdena samt ytterligare ett annat lärosäte 
erbjöd ingen undervisning om urogenitalprolaps. Andra övriga undervisningsmetoder som 
uppgavs var självständigt inlämningsarbete, patientfall under gynekologikurs, information 
från uroterapeut och omnämnande under annan kurs.  

Tabell 4.  Vilka undervisningsmetoder erbjöds om uppkomna bäckenbottenkomplikationer efter det att kvinnan 
har fött sitt barn. 

(N=11) 

PROBLEM-
BASERAT 

LÄRANDE, 
STUDENTER
-NAS EGNA 
KUNSKAPS-
SÖKANDE 

FÖRELÄSNIN
G 

WEBB-
UTBILDNIN

G 
ERBJUDS 

EJ 
PRAKTISKA 
ÖVNINGAR 

VERKSAMHET
S-FÖRLAGD 

UTBILDNING ANNAT 

BRISTNINGAR 
GRAD 1–2 8 11 8 0 10 11 1 

BRISTNINGAR 
GRAD 3–4 8 11 7 0 5 11 1 

ANALSFINKTER-
RUPTURER 7 11 8 0 3 11 1 

UROGENITAL-
PROLAPS 7 9 0 1 0 5 2 

FAECES-
INKONTINENS 5 9 2 0 0 3 3 

URIN-
INKONTINENS 7 10 1 0 2 5 3 

UNDERSÖKNING 
AV UNDERLIVET 
EFTER BARNETS 

FÖDELSE 

5 10 7 0 3 11 1 

ULTRALJUD SOM 
DIAGNOSTISKT 

VERKTYG AV 
BÄCKENBOTTEN-
SKADOR EFTER 

BARNETS 
FÖDELSE 

3 9 2 0 0 5 1 

Flera svarsalternativ var möjliga. 
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 Föreläsare 

Åtta lärosäten använde sig av både interna och externa föreläsare, två använde sig av externa 
föreläsare och ett lärosäte använde sig av interna föreläsare. Interna föreläsarnas akademiska 
titlar vara lektor (n=7), adjunkt (n=6), legitimerad läkare (n=2), doktorand (n=1), disputerad 
adjunkt (n=1) samt disputerad adjunkt/barnmorska (n=1). Externa föreläsarnas akademiska 
titlar vara legitimerad läkare (n=7), legitimerad barnmorska (n=6), lektor (n=1) och PhD 
barnmorska (n=1). Flera svarsalternativ var möjliga. 

 Examinationsformer 

 
Flera svarsalternativ var möjliga. 

Figur 10. Examinationer av uppkomna komplikationer efter det att kvinnan har fött sitt barn.  

Alla lärosäten examinerade studenterna inom området uppkomna komplikationer efter det 
att kvinnan har fött sitt barn, se Figur 10. 
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 Deltagarnas uppfattning om; undervisningsmetod, examination samt 
studenternas kunskap 

 

  
Figur 11. Hur väl påståenden om, uppkomna komplikationer efter det att kvinnan fött sitt barn, stämde överens 
med deltagarnas uppfattning. 

Mertalet lärosäten uppfattade att alla påståendena stämde bra, se Figur 11. Två lärosäten 
uppfattade dock att studenterna examineras på ett mindre passande sätt. 
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5.5 Påverkan på det dagliga livet för drabbade kvinnor 

 Undervisningsmetoder 

Nio av elva lärosäten använde sig av föreläsningar och VFU som undervisningsmetod för att 
identifiera uppkomna bäckenbottenkomplikationer samt undervisade om viktnedgång och 
att undvika viktuppgång genom föreläsningar. 

Ett lärosäte erbjöd ingen undervisning om samtalsstöd vid uppkomna 
bäckenbottenkomplikationer och ett annat hur barnmorskan i sin yrkesprofession kunde 
stödja en kvinna som drabbats av bäckenbottenkomplikationer, ett tredje lärosäte erbjöd 
ingen undervisning om hur barnmorskan i sin yrkesprofession skall bemöta en kvinna som 
drabbats av bäckenbottenkomplikationer, se Tabell 5. I övrigt erbjöd alla lärosäten flera olika 
undervisningsmetoder inom kunskapsområdet.  

Tabell 5.  Undervisningsmetoder som erbjöds om inverkan på det dagliga livet för kvinnor som drabbats av 
bäckenbottenkomplikationer efter graviditet och barnafödande. 

(N=11) 

PROBLEM-
BASERAT 

LÄRANDE, 
STUDENTERNA

S EGNA 
KUNSKAPS-
SÖKANDE 

FÖRELÄSNIN
G 

WEBB-
UTBILDNIN

G 
ERBJUD

S EJ 

PRAKTISK
A 

ÖVNINGA
R 

VERKSAM-
HETSFÖRLA

GD 
UTBILDNIN

G 
ANNA

T 
IDENTIFIERA 
UPPKOMNA 

BÄCKENBOTTEN-
KOMPLIKATIONE

R 6 9 3 0 1 9 0 
SAMTALSSTÖD 

VID UPPKOMNA 
BÄCKENBOTTEN-
KOMPLIKATIONE

R 4 7 1 1 2 8 0 
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Flera svarsalternativ var möjliga. 

 Examinationsformer 

 
Flera svarsalternativ var möjliga  

Figur 12. Examinationer av området hur barnmorskan i sin yrkesprofession kan stödja en kvinna som drabbats 
av bäckenbottenkomplikationer.  

Nio lärosäten examinerade studenterna och två lärosäten examinerade inte studenterna 
inom området hur barnmorskan i sin yrkesprofession kan stödja en kvinna som drabbats av 
bäckenbottenkomplikationer, se Figur 12. 
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 Deltagarnas uppfattning om; undervisningsmetod, examination samt 
studenternas kunskap 

 
Figur 13. Hur väl påståenden om, hur barnmorskan i sin yrkesprofession kan stödja en kvinna som drabbats av 
bäckenbottenkomplikationer, stämde överens med deltagarnas uppfattning. 

Majoriteten av lärosätena uppfattade att studenterna fick tillräckligt med kunskap för att 
klara av arbetslivet, se Figur 13. Däremot var uppfattningarna delade om studenterna erhöll 
sin kunskap med passande eller mindre passande undervisningsmetoder. Lite mer än hälften 
av lärosätena uppfattade att studenterna examinerades på ett passande sätt och fyra 
lärosäten uppfattade att studenterna examinerades på mindre passande sätt eller inte alls på 
passande sätt. 

5.6 Kompletterande tankar – öppen fråga 
 
Frågeformuläret innehöll en öppen fråga som löd; ”Här får du möjlighet att skriva fritt om du 
har något du vill tillägga om er utbildningsplan, om du anser att vi glömt något viktigt eller 
bara vill delge oss en tanke eller åsikt som du tycker berör vårt ämne”. Endast 2/11 av 
lärosätena besvarade den öppna frågan. Utbildningen uppfattades vara för kort för att 
studenterna skulle hinna tillgodogöra sig tillräckligt med kunskap, dock erbjöds goda 
möjligheter utifrån förutsättningarna som gavs. 

”…barnmorskeutbildningen är mycket pressad i tid och måste ständigt prioriteras.” 

”Väldigt mycket ska rymmas i utbildningen som är alldeles för kort och komprimerad…” 

”Med den tid som finns till förfogande ger vi studenterna rimligt goda förutsättningar att 
hantera de frågor enkäten lyfter.”  
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Då syftet med arbetet var att undersöka och beskriva svenska barnmorskeutbildningars 
undervisning om vårdåtgärder som förebygger bäckenbottenkomplikationer och att stödja 
kvinnor i att upprätthålla livskvalitet efter dessa skador, valdes en deskriptiv tvärsnittsstudie 
med en kvantitativ ansats. Kvantitativ ansats kan användas för att kartlägga eller beskriva 
utan att göra någon djupare analys av data (Billhult, 2017a) En tvärsnittsstudie används för 
att undersöka fenomenet som ska studeras, under en specifik period (Polit & Beck, 2008). 
Frågeformuläret byggde på slutna flervalsfrågor vilka bearbetades och presenterades genom 
deskriptiv statistik. Svagheter med kvantitativ ansats, med frågeformulär som 
datainsamlingsmetod, kan vara om svarsfrekvensen inte blir så hög vilket kan resultera i 
svårigheter att få tillförlitliga resultat (Billhult, 2017b). En annan svaghet kan vara att 
arbetets metod endast bygger på beskrivande statistik. Beskrivande statistik är rådata och 
ingen analys är gjord på resultatet. Analyserande statistik innebär att dra slutsatser av och 
jämföra insamlade data. En förutsättning för att kunna använda analytisk statistik är 
slumpmässigt urval. Arbete byggde inte på slumpmässigt urval så analyserande statistik 
användes inte (Billhult, 2017d). Reliabilitet innebär att undersökningen skall kunna 
upprepas och resultaten skall då överensstämma. För att öka arbetets reliabilitet 
kontrollerades noggrant att data kodades och registrerades på rätt sätt (Eliasson, 2010). 
Urvalet var en totalundersökning. Några lärosäten deltog inte och anledningen till varför är 
okänd då ingen analys gjordes på bortfallet (n=2). Resultatet bör därför tolkas med viss 
försiktighet. Kvalitativ ansats med intervjuer kunde vara tänkbar som alternativ ansats då 
endast 13 lärosäten fanns i urvalet. Fler djupgående frågor kunde ställas vilket skulle kunna 
ge djupare svar i arbetets resultat (Danielsson, 2017). En svaghet med kvalitativ ansats är att 
deltagarna då inte får tid att fundera över svaren eller kontrollera svaren med kollegor. Även 
geografiska svårighet kunde ha uppstått då begränsat med tid fanns att träffa deltagarna över 
hela Sverige (Eliasson, 2010).   

Inget färdigt frågeformulär som helt eller delvis svarade på arbetets syfte kunde hittas. Efter 
att ha undersökt flera andra frågeformulär som var använda i andra uppsatser, konstruerades 
ett ämnesspecifikt frågeformulär (Billhult, 2017c). Faran med att använda egenkonstruerade 
frågeformulär kan vara att frågorna blir felkonstruerade och därför inte svarar som förväntat 
och inte svarar mot syftet (Billhult, 2017b). Validitet innebär att undersökningen mäter det 
som ska mätas. För att öka arbetets reliabilitet och validitet utfördes en pilotstudie (Olsson & 
Sörensen, 2011) I pilotstudien kontrollerades att frågorna svarade mot syftet, att frågorna var 
ställda lättförståeligt (Eliasson, 2010). Efter inkomna synpunkter i samband med 
pilotstudien justerades några av frågorna (Olsson & Sörensen, 2011). Frågorna var ställda 
som ja eller nej frågor, när det egentligen var flervalsfrågor. Frågeformuläret innehöll 33 
frågeställningar med totalt 60 delfrågor frågor, vilket skulle kunna ses som något för många 
och vara anledning till att deltagarna inte svarade på frågeformuläret vilket kunde leda till 
större bortfall (Billhult, 2017a). Externt bortfall var 15% (n=2) och internt bortfall 2,55%. På 
några av lärosätena var det flera personer som hade hand om utbildningen, kursansvariga, 
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programansvariga och föreläsare, varav några skickade in varsitt frågeformulär. Dessa 
frågeformulär sammanställdes. Där svaren inte var samstämmiga och där ingen median gick 
att få, ledde till internt bortfall.  Då endast två (n=2) lärosäten avstod från att svara på 
frågeformuläret kan resultatet vara generaliserbart för hela urvalet, men bör dock tolkas med 
viss försiktighet (Polit & Beck, 2008). Deltagarnas konfidentialitet var garanterad men inte 
deras anonymitet då frågeformulären inte var avidentifierade och författarna kände till varje 
respondents identitet (Kjellström, 2017). Anonymiteten kunde inte garanteras vilket kunde 
ha påverkat resultatet då det kan vara känsligt att framställa utbildningen i ”dålig dager”. 
Etiska överväganden gjordes innan informationsbrevet och frågeformuläret skickades ut. 
Urvalsgruppen bedömdes inte vara i någon beroendeförhållande till författarna till detta 
arbetet. Deltagarna bedömdes var högutbildade vuxna individer med möjlighet att ta till sig 
den information som stod i informationsbrevet. Deltagarna blev informerade om att de när 
som helst fick avböja att vara med. Anonymitet kunde inte garanteras, men konfidentialitet 
garanterades och svaren som deltagarna lämnade delgavs ingen annan än författarna, 
därmed minskades risken att deltagarnas svar skall påverka dem negativt i deras arbetsgrupp 
(Kjellström, 2017). 

En av författarna har haft huvudansvaret för konstruktionen av frågeformuläret, bakgrunden, 
sammanställning av resultatets presentation och resultatdiskussionen och andra har haft 
huvudansvaret för tidsplan, sökning av artiklar, artikelmatris, teori, planering av resultatets 
presentation, metod och metoddiskussion. Båda har varit involverade i samtliga delar och 
utvecklingen av frågeformuläret och arbetet har skett i samarbete. 

6.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom skillnader såväl mellan lärosätena som mellan olika kunskapsområden 
inom samma lärosäte, i val av examinationer, erbjudande av undervisningsmetoder och i 
utfallet hur väl studenterna ansågs tillgodogöra sig kunskap. Föreläsningar och VFU var 
vanligast förekommande undervisningsmetoderna sett till samtliga kunskapsområden. Något 
enstaka lärosäte erbjöd ingen form av undervisningsmetod för ett fåtal av ämnena.  

Strävan efter att nyutexaminerade barnmorskor skall få bästa möjliga utbildning bör bygga 
på likvärdig grund och liknande förutsättningar oberoende av valt lärosäte. Lärosäten kan ha 
olika inriktningar men utbildningen skall bygga på senaste forskning och utveckling, vilket 
arbetet visade stämmer väl med vad som erbjöds.  

 Undervisning om prevention av bäckenbottenkomplikationer under kvinnors 
graviditet  

Att förebygga bäckenbottenkomplikationer handlar mycket om träning av bäckenbotten. I 
arbetet framkom att metodiken problembaserat lärande användes av de flesta lärosätena. 
Även föreläsningar och praktiska övningar förekom. Vanligast förekommande 
examinationssätt var salstentamen samt klinisk bedömning under VFU. 
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Tidigare forskning visade att träning av bäckenbottenmuskulatur kunde förebygga prolaps, 
urin-, och faecesinkontinens (Fridén et al., 2011). Kvinnor som kommer på eftervårdsbesök 
skall få instruktioner om bäckenbottenträning enligt SFOG (2016), dock var bästa sättet att 
lyckas med träning av bäckenbottenmuskulaturen handledd träning (Reilly et al., 2014). 
Reilly et al. (2014) framhöll även att framgången för en lyckad träning var följsamhet och 
motivation hos både kvinnan och personalen. Problembaserat lärande användes ofta men har 
ifrågasatts. Meningen med VFU var att studenterna skulle pröva sina kunskaper i klinisk 
verksamhet. Här hade handledarna en komplicerad uppgift som krävde mer än 
yrkesskicklighet, även pedagogisk kompetens behövdes (SFS, 2013a). 

 Enligt Berg (2010b) låg vikten på att barnmorskan får en god utbildning och tid att reflektera 
över sin egen kunskap. Ett professionellt vårdande skall innehålla vetenskap och etiska 
förfaranden (Berg, 2010a). Tillit och trygga relationer var något som gynnade empowerment, 
med vilken kvinnan gavs självförtroendet och förmågan att bestämma över sin egna vård i 
samråd med barnmorskan. Båda hade ansvar för att hälsosamma beteenden och vanor 
förstärks och stöttas (Askheim & Starrin, 2012). 

Resultatet speglar verkligheten med svårigheter att uppnå lyckad bäckenbottenträning, då 
barnmorskan redan under utbildningen undervisades muntligt, skriftligt eller självständigt, 
hur knipövningar och andra bäckenbottenövningar genomfördes. När sedan nyförlösta 
kvinnor kommer på efterkontroll och får ta del av barnmorskans kunskap, ofta i form av 
skriftliga eller muntliga instruktioner. Deltagarna ansåg att det inte fanns ett optimalt 
upplägg med undervisningsmetoder runt förebyggandet av bäckenbottenkomplikationer eller 
hur kunskapen examinerades. Här finns en förbättringspotential att arbeta med. Önskvärt 
vore med utökade kliniska övningar om denna viktiga träningsform. Kanske kunde fler, likt 
ett lärosäte, erbjuda studiedag på kontinensmottagning eller motsvarande, där professioner 
med god kunskap om dessa typer av övningar kunde demonstrera för studenterna.  

 Undervisning om prevention av bäckenbottenkomplikationer i samband med 
barnets födelse 

I arbetet framkom att åtgärder för att förebygga bäckenbottenkomplikationer då kvinnan 
föder sitt barn var kunskapsområdet där flest undervisningsmetoder erbjöds av flest 
lärosäten. Såväl föreläsningar och praktiska övningar som undervisning under VFU erbjöds 
för alla ämnen inom kunskapsområdet. Deltagarna i studien uppfattade också att kunskapen 
studenterna erhållit efter avslutad utbildning var tillräcklig och att kunskapen förmedlades 
med passande undervisningsform.  

Barnmorskan skall skapa trygghet, kontinuitet, vara närvarande och ge stöd till födande 
kvinnor (Socialstyrelsen, 2006). Under förlossningen var barnmorskans närvaro, kvinnans 
trygghet och ett kontrollerat utdrivningsskede av stor vikt, vilket underlättade födandet 
(Edqvist, 2016). Barnmorskan skall kunna identifiera och förebygga risker (Socialstyrelsen, 
2006), ändå visade forskning att ungefär 3,5 procent av kvinnor som genomgått vaginal 
födsel, diagnosticeras med analsfinkterskada (SBU, 2016a).  Erfarna barnmorskor och 
obstetriker upplevde att studenterna saknade eller hade låg kunskap om förlossningsarbete, 
bland annat perinealskydd. Barnmorskestudenterna upplevde att för lite tid av utbildningen 
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lades på förlossningskunskap och för stor del på forskning (Schytt & Waldenström, 2013). 
Även en norsk studie fann att barnmorskestudenter kände sig oförberedda för klinisk 
verksamhet (Lukasse et al., 2017). Tidigare forskning visar att mängden VFU kan skilja sig 
mellan olika utbildningar. Enligt EU direktiv skall 50% av studierna vara praktiska studier 
vilket inte följs av alla (Hermansson & Mårtensson, 2013). 

Kvinnans underliv kan och bör under barnets födande, avlastas med olika handgrepp (SFOG 
& SBF, 2017). Dock är åtgärder, som handlar om att skydda kvinnan från att drabbas av 
bäckenbottenskador, inte tillräckligt evidensbaserade. Användandet av olika 
kroppspositioner saknar enligt Zetterström (2014) evidens och finska perinealgreppets 
effekter och sidoeffekter behöver studeras mer djupgående menar Skriver-Møller et al., 
(2016). ”Genuint vårdande av det genuina” är en modell framtagen av Berg (2010) för att 
barnmorskan skall kunna vårda kvinnan under graviditet, barnets födelse och efter att 
kvinnan fött sitt barn. Enligt modellen skall en värdighetsbevarande vårdrelation finnas 
mellan kvinnan och barnmorskan där ömsesidighet, tillit, fortgående dialog, delat ansvar och 
kontinuerlig närvaro skapar relationen. För att lyckas bättre behövs ett salutogent tänk 
snarare än ett medicinsk risktänkande (a.a.). 

Samtliga lärosäten lade en stor vikt på kunskapsområdet och erbjöd både föreläsningar, 
undervisning på VFU och praktiska övningar. Majoriteten av föreläsare var lektorer och 
legitimerade barnmorskor vilket torde vara det mest fördelaktiga valet för att få bästa möjliga 
kunskap såväl som koppling till klinisk verksamhet. Samtidigt upplever erfarna barnmorskor 
och obstetriker upplever att nyutexaminerade barnmorskor inte har tillräckliga kunskaper 
inom förlossningsvård vilket är motsägelsefullt. Vad kan då kunskapsluckorna (SBU, 2016b) 
inom svensk förlossningsvård bero på, om blivande barnmorskorna får ta del av kunskap och 
forskning som finns inom kunskapsområdet. Alla barnmorskor skall arbeta evidensbaserat 
och efter gällande lagar och riktlinjer, men även oskrivna regler, rutiner och kulturer på varje 
avdelning påverkar studenternas möjlighet till inlärning och i slutändan även färdigutbildade 
barnmorskors sätt att välja strategier och vårdåtgärder. En tydlighet i vad som förväntas av 
såväl studenter som handledare inför VFU beskrivs i kursplaner. Valet av hur studenterna 
examinerades upplevdes inte som optimalt enligt nästan hälften av deltagarna. Vanligaste 
examinationsformen var bedömning under VFU.  Idag ses generellt en underbemanning och 
stor press på barnmorskor ute i klinisk verksamhet vilket möjligen skulle kunna påverka att 
kunskapen som förs vidare inte riktigt når så hög kvalité som studenter förväntas uppnå.  

 Undervisning om uppkomna bäckenbottenkomplikationer 

Arbetet visade att flera lärosäten erbjöd VFU och föreläsningar om bristningar, 
analsfinkterrupturer och att undersöka kvinnans underliv efter det att hon fött sitt barn. 
Däremot erbjöd inte alla lärosäten undervisning om prolaps och inkontinenssjukdomar med 
lika många undervisningsmetoder, ett lärosäte erbjöd ingen undervisningsmetod alls om 
prolaps. 

Bristningar innebär skador i vagina, perineum eller på analsfinktern (Olsson, 2016) och ofta 
kommer efterföljande komplikationer smygande med åren (Zetterström, 2010). Jangö et al. 
(2014) menade att rektalundersökning direkt efter barnets födelse, var viktigt men oftast 
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utförs bara rektalpalpation enligt SBU (2016a). Om ultraljud användes, skulle fler 
analsfinkterskador kunna upptäckas i tid (a.a.). Enligt högskoleförordningen (1993:100) skall 
barnmorskan ha en bred och fördjupad kunskap samt goda färdigheter och förmågor inom 
reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Tuckers et al. (2014) visade att kvinnor som sökte 
för analinkontinens möttes av tystnad från vårdpersonalen och SBU (2016b) fann 
vetenskapliga kunskapsluckor för behandling av grad III och IV bristningar samt 
analinkontinens. Barnmorskan skall kunna hantera komplexa frågeställningar och 
situationer och utgå från både grupp och individnivå med en empatisk förmåga och ett 
professionellt förhållningssätt (1993:100). Enligt Berg (2010b) så innebär förkroppsligandet 
av kunskap att barnmorskan har en bra utbildning med god teoretisk och praktisk kunskap 
för att kunna stötta kvinnan. 

Prolaps var ett stort hälsoproblem (Mörlin 2010; Handa et al., 2011) och utbildning om 
prolaps borde vara lika viktigt som utbildning om bristningar. Analsfinkterskador åtgärdas 
och följs till större del av läkare än barnmorskor vilket eventuellt kan ligga till grund för att 
lärosätena därför inte prioriterade ämnet. Även om analsfinkterskada är en komplikation och 
inte tillhör normalt förlossningsförlopp, måste barnmorskan kunna identifiera eller 
misstänka skadan för att kunna tillkalla läkare. Konstaterade kunskapsluckor om 
analinkontinens samt vad som framkommit i tidigare forskning om att kvinnor bemöts med 
tystnad visar att kunskap om analinkontinens och hur barnmorskan skall bemöta kvinnor 
som drabbats behöver ingå i större utsträckning redan under utbildningen. 

 Undervisning om hur barnmorskestudenter kan bemöta och stödja drabbade 
kvinnor 

Undervisningsmetodiken låg till lika stor del på problembaserat lärande, som på 
föreläsningar och VFU. Den teoretiska kunskapen fick barnmorskestudenterna till stor del 
genom problembaserad inlärning. Deltagarnas uppfattning var att studenterna fick tillräcklig 
kunskap, men nästan hälften uppfattade att det var med mindre passande 
undervisningsmetoder. I arbetet framkom att två lärosäten inte examinerade studenternas 
kunskaper om hur barnmorskan i sin yrkesprofession kunde stödja en kvinna som drabbats 
av bäckenbottenkomplikationer. 

Komplikationer efter en förlossningsskada kommer ofta smygande, i takt med att åren går 
(Zetterström, 2010) och kvinnor som sökte hjälp för bäckenbottenkomplikationer kände sig 
inte lyssnade på av vårdpersonal och fick höra att problemen hörde barnafödande till. 
Eftersom vårdpersonalen inte tog så allvarligt på bäckenbottenkomplikationerna så antog 
kvinnorna att komplikationerna antagligen inte var något att bry sig om (Buurman & Largo-
Janssen, 2013; O `Reilly et al., 2009). Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad 
barnmorska (Socialstyrelsen, 2006) skall barnmorskan ge stöd, trygghet, samtalsstöd efter 
barnets födelse, aktivt förebygga hälsorisker samt informera om inkontinens. Barnmorskan 
verkar inom området Sexuell och reproduktiv hälsa (Socialstyrelsen, 2006) där sexuell hälsa 
innebär ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till 
sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet (Socialstyrelsen, 



36 

Folkhälsomyndigheten, 2014). Målet för barnmorskeutbildningen är att studenten skall 
kunna uppvisa kunskap och förmåga som krävs för behörighet att bli barnmorska (1993:100).  

Kvinnor som drabbats av bäckenbottenkomplikationer upplevde förlust av kontrollen över 
sin kropp, självförtroendet sjönk, vilket påverkade sexuallivet (Lindblom et al., 2012) och 
förlust av både social och sexuell frihet (Tucker et al., 2014). Lindblom et al. (2012) visade 
dock att några kvinnor inte bara hade en negativ påverkan på sitt underliv, utan upplevde att 
underlivet var mer känsligt och att de lättare fick orgasm. Enligt Berg (2010b) litade kvinnan 
på att barnmorskan hade rätt professionella kompetens, både teoretisk och praktisk kunskap 
var lika viktigt samt god balans mellan naturligt och medicinskt perspektiv. I barnmorskans 
profession ingår att stärka det normala i graviditeten genom att stödja kvinnan så hon går 
igenom sin graviditet med så lite sjukdom och komplikationer som möjligt (a.a.). 
Empowerment handlar om att barnmorskan ska arbeta hälsofrämjande. Genom handledning 
och stöttning kunde barnmorskan göra kvinnan medveten om ovanor och samtidigt lyfta 
fram positiva vanor för att allt eftersom ersätta negativa vanor med positiva För att 
barnmorskan skall kunna utföra empowerment på ett effektivt sätt behövs utbildning i att 
hålla personcentrerade samtal (Björvell & Insulander, 2008). 

Stor del av kunskapen som förmedlades lades på VFU, vilket deltagarna inte uppfattade var 
optimalt. VFU förläggs under långa perioder på förlossningsavdelning och BB, endast kortare 
perioder förläggs på kvinno-, och barnmorskemottagningar. Komplikationer av en 
förlossningsskada kommer ofta smygande och studenterna kommer därför inte i så stor 
utsträckning i kontakt med barnmorskor som möter dessa kvinnor. Hur barnmorskan i 
praktiken skall bemöta, stödja och erbjuda samtalsstöd till dessa kvinnor utgör således en 
kunskapsbrist för studenterna enligt vad som framkom i arbetet. Såväl praktisk kunskap som 
teoretisk kunskap är lika viktigt, men resultatet visade att detta inte uppfylldes på dagens 
barnmorskeutbildningar. Två lärosäten examinerade inte studenternas kunskaper om hur 
barnmorskan i sin yrkesprofession kunde stödja en kvinna som drabbats av 
bäckenbottenkomplikationer. Nyblivna barnmorskor förväntas således inneha kunskaper 
som kanske inte hade undervisats och som inte hade examinerats under utbildningen. 

 Kompletterande tankar – öppen fråga  

Den öppna frågan besvarades av två lärosäten , ett tydligt budskap framkom. Deltagarna 
ansåg att utbildningen var för kort i förhållanden till kunskapskraven som ställs på 
barnmorskestudenter. 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor står att barnmorskan skall ge stöd, 
trygghet och kontinuitet under förlossningen, ge samtalsstöd efter barnet fötts, kunna 
identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt informera om inkontinens (Socialstyrelsen, 
2006). Tidigare forskning visade att tid inte fanns i tillräcklig utsträckning för reflektion och 
kritiskt tänkande och att barnmorskeutbildningens längd var för kort för innehållet 
(Hermansson & Mårtensson, 2013). 

Barnmorskan har ett ansvar för sexuell och reproduktiv hälsa hos kvinnor, från födsel till 
ålderdom, vilket ställer stora krav på enskilda barnmorskors kompetens, kunnande och 
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professionella förhållningssätt. Stödja och stärka en individ är ingen enkel sak, att kunna 
möta, lyssna till och förstå kvinnor som söker vård och kunna ge råd och vård utefter varje 
individs egna förutsättningar. Grunden är viktig och utbildningen är basen alla barnmorskor 
står på. Svenska barnmorskor har gott rykte och att svenska barnmorskeutbildningen 
fortsätter hålla hög kvalité och ständigt sträva efter förbättringar är viktigt. 

 Slutsats 

Arbetet visade att flera (8/11) lärosäten uppfattade att studenterna fick tillräckligt med 
kunskap för att kunna förebygga bäckenbottenkomplikationer under kvinnans graviditet. 
Vanligast förekommande var föreläsningar och VFU som undervisningsmetod. 

Inom kunskapsområdena förebyggande av komplikationer i samband med barnets födelse 
och uppkomna bäckenbottenkomplikationer erbjöd många av lärosätena en varierande 
undervisningsmetodik. Samtliga lärosäten erbjöd såväl föreläsningar som VFU och praktiska 
övningar för att förebygga skador i samband med barnets födelse, även problembaserat 
lärande var en vanlig undervisningsform inom detta kunskapsområde.  

Inom kunskapsområdet redan uppkomna bäckenbottenkomplikationer låg undervisningens 
fokus främst på bristningar och analrupturer samt mindre på inkontinenssjukdomar, prolaps 
och diagnostiserande ultraljud. Inom kunskapsområdet hur kvinnornas dagliga liv påverkas 
efter att ha drabbats av en bäckenbottenkomplikation bestod undervisningsmetodiken av 
problembaserat lärande, föreläsningar och VFU. Inom detta område uppfattade majoriteten 
av lärosätena att studenterna fick tillräcklig kunskap, men 4/11 lärosäten hade uppfattningen 
att examinationsformen var mindre passande.  

På den avslutande öppna frågan lyfte två av lärosätena att utbildningarna var tidspressade 
och vilket innehåll som skulle ingå i undervisningen fick prioriteras.  

 Klinisk implikation 

Arbetet kan användas som stöd för lärosäten i Sverige som erbjuder barnmorskeutbildning i 
deras utformning av utbildnings-, och kursplaner avseende bäckenbottenkomplikationer. 
Olika förebyggande åtgärder skulle kunna bidra till att färre kvinnor drabbas, då arbetets 
resultat visar på förbättringspotentialer. En förlängning av dagens barnmorskeutbildning 
kunde vara relevant, för att studenter skall kunna tillgodogöra sig all nödvändig kunskap 
inför sitt kommande kliniska arbete. 

 Framtida forskning 

Mer forskning behövs om hur effektiva preventiva åtgärder som används under ett barns 
födelse egentligen är. Under hösten 2017 kommer SBU med en färsk rapport om prioritering 
av kunskapsluckor. Personer som drabbats av förlossningsskador och vårdpersonal skall lyfta 
fram vilka kunskapsluckor som är viktigast att prioritera. Även lärosätena bör ta fasta på 
resultaten och göra en nationell översikt av samtliga barnmorskeutbildningar för att kunna 
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utforma övergripande riktlinjer om vad som bör innefattas i utbildning om 
bäckenbottenkomplikationer. 
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BILAGA A: INFORMATIONSBREV 
Undervisning om bäckenbottenkomplikationer inom 
barnmorskeprogram vid svenska lärosäten 
 

Bakgrund 

Vi är två barnmorskestudenter vid Mälardalens högskola som skriver en 

magisteruppsats. År 2015 kom Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) överens om att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt där 

förlossningsvården särskilt framhålls. Varje år drabbas ett stort antal kvinnor av 

allvarliga komplikationer som kunnat förebyggas. Vi vill i vårt examensarbete 

synliggöra detta problem och sträva mot en framtid där komplikationer till följd av 

förlossning samt graviditet minskar. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur 

undervisning avseende bäckenbottenkomplikationer efter förlossning ser ut på 

svenska lärosäten. 

 

Informanter 

Vi ber härmed om din hjälp att rekrytera den personal som bäst lämpar sig att svara 

på vårt frågeformulär. Det kan vara du själv, en eller flera kollegor eller både och. Vi 

kommer under nästa vecka att kontakta dig per telefon och skulle uppskatta om du då 

kan tillhandahålla uppgifter om vem eller vilka som kan tänkas delta och hur de önskar 

bli kontaktade; per e-mail alternativt per telefon, samt deras telefonnummer och 

mailadresser.  

 

Tillvägagångssätt 

Ett mail med frågeformuläret som bilaga kommer att skickas ut till samtliga deltagare. 

Varje deltagare fyller i sina svar direkt i frågeformuläret och mailar eller skickar 

därefter tillbaka den till oss per post, alternativt svarar på frågorna via telefon. 

Deltagare väljer själv vilket tillvägagångssätt som de föredrar. 

 

 

Etiska överväganden 

För att uppnå största möjliga konfidentialitet så kommer enkäterna med svar att kodas 

och det är bara vi studieansvariga samt vår handledare som kan ta del av såväl det 
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kodade som avkodade materialet. Resultatet kommer att redovisas i form av en 

examensuppsats, per lärosäte, ej på individnivå. Det är helt frivilligt att delta. Önskar 

ni ej delta kan ni bara bortse från mailet, ni behöver inte uppge någon anledning. Väljer 

ni att delta kan ni när som helst avbryta deltagandet. 

 

Övrigt 

Vi delar gärna med oss av det godkända arbetet. Önskar ni ta del av resultatet kontaktar 

ni någon av oss studieansvariga. Ytterligare upplysningar om frågeformuläret kan 

lämnas av oss som genomför studien och vi nås via mail eller telefon.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

  

Anna Maretta Kristina Standar Elisabet Häggström-
Nordin 

Barnmorskestudent 
 
Akademin för Hälsa, vård 
och välfärd  
Mälardalens Högskola 

Barnmorskestudent 
 
Akademin för Hälsa, vård 
och välfärd  
Mälardalens Högskola 

Handledare 
Universitetslektor, 
docent 
Akademin för Hälsa, 
vård och välfärd  
Mälardalens Högskola 

Telefon; Telefon;  
Mailadress; Mailadress; Mailadress; 
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BILAGA B: INFORMANTBREV 
 

BÄCKENBOTTENKOMPLIKATIONER – EN KARTLÄGGNING AV 
BARNMORSKEUTBILDNINGARNA I SVERIGE 

 
 
Bakgrund 

Vi är två barnmorskestudenter vid Mälardalens högskola som skriver en 

magisteruppsats. År 2015 kom Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) överens om att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt där 

förlossningsvården särskilt framhålls. Varje år drabbas ett stort antal kvinnor av 

allvarliga komplikationer som kunnat förebyggas. Vi vill i vårt examensarbete 

synliggöra detta problem och sträva mot en framtid där komplikationer till följd av 

förlossning samt graviditet minskar. Syftet med vår uppsats är att undersöka hur 

undervisning avseende bäckenbottenkomplikationer efter förlossning ser ut på 

svenska lärosäten. 

 

Samtycke 

Du får detta mail då du samtyckt till deltagande i studien. Vi ber vi dig att fylla i det 

bifogade frågeformuläret och returnera det till oss, antingen via mail eller per post. Vi 

ser det ifyllda frågeformuläret som ditt samtycke. Om du hellre önskar svara på 

frågorna direkt i telefonen kontaktar vi dig när det passar dig bäst. Återkom gärna till 

oss med önskemål. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner i brevet. 

 
Etiska överväganden 

För att uppnå största möjliga konfidentialitet så kommer enkäterna med svar att kodas 

och det är bara vi studieansvariga samt vår handledare som har möjlighet att ta del av 

det avkodade materialet. Resultatet kommer att redovisas i form av en examensuppsats 

och per lärosäte, ej på individnivå. Det är helt frivilligt att delta. Önskar du ej delta kan 

du bortse från mailet, du behöver inte uppge någon anledning. Väljer du att delta kan 

du när som helst avbryta ditt deltagande. 
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Tillvägagångssätt 

Du finner frågeformuläret som en PDF fil. Så här går du tillväga: 

1. Öppna och spara ned dokumentet på din dator. 

2. Svara därefter på frågorna genom att skriva direkt i dokumentet, Om det inte 
fungerar att svara direkt i dokumentet kan det behövas öppnas i Adobe. 

3. Spara det nu ifyllda dokumentet på nytt. 

4. Maila tillbaka den ifyllda filen som ett bifogat dokument alternativt om du vill 

svara via telefonen så kontakta oss så kan vi komma överens om tid och datum. 

Övrigt 

Vi delar gärna med oss av det godkända arbetet. Önskar du ta del av resultatet 

kontaktar du någon av oss studieansvariga. Ytterligare upplysningar om 

frågeformuläret kan lämnas av oss som genomför studien och vi nås via mail eller 

telefon. Får du några problem eller har några frågor gällande undersökningen så tveka 

inte att kontakta någon av oss studieansvariga. 

 
 
Tack för din medverkan! 

 
 
 

Anna Maretta Kristina Standar Elisabet Häggström- 
Nordin 

Barnmorskestudent 
 

Akademin för Hälsa, vård 
och välfärd Mälardalens 
Högskola 

Barnmorskestudent 
 

Akademin för Hälsa, 
vård och välfärd 
Mälardalens Högskola 

Handledare 
 

Universitetslektor, 
Akademin för Hälsa, 
vård och välfärd 
Mälardalens Högskola 

Telefon Telefon  

Mailadress; Mailadress; Mailadress; 
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☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ ☐ 

BILAGA C: FRÅGEFORMULÄR 
BÄCKENBOTTENKOMPLIKATIONER – EN KARTLÄGGNING AV 
BARNMORSKEUTBILDNINGARNA I SVERIGE 
 
 

Syftet med frågeformuläret är att kartlägga hur kunskap om 
bäckenbottenkomplikationer, förebyggande åtgärder och sådant som har 
inverkan på det dagliga livet för kvinnor som drabbats av 
bäckenbottenkomplikationer, förmedlas på svenska barnmorskeprogram. 

 
Frågorna i detta avsnitt består av några inledande frågor om din yrkesroll, ditt lärosäte 

och utbildningsplanen för barnmorskeprogrammet.  

 
1 Vilket är ditt lärosäte? 

 
 
 
 

2 Vilken är din funktion i barnmorskeprogrammet? Klicka i alla svar som stämmer för dig. 

Övergripande ansvar, exempelvis programansvarig 

Lektor Programansvarig / lektor 

Kursansvarig Adjunkt 

Kursansvarig /adjunkt Extern föreläsare 

Handledare för kliniska moment Annat 
 
 

3 Vilken form av barnmorskeutbildning erbjuder ni? 

Campusutbildning Distansutbildning 

Både campus och på distans Övrig form 
 
 

4 Den senaste överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 
ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och att förstärka insatser för 
kvinnors hälsa, kom ut i januari 2017 och gäller perioden 2017 – 2019. 

Känner du till innehållet i detta material? 

Ja Nej Delvis 
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☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
5 Har ditt lärosäte utifrån detta gjort revideringar eller planerar att revidera er utbildningsplan? 

Ja planerat Ja redan reviderat Ja både planerat och reviderat 

Nej Jag vet inte 
 
 

6 När gjordes senaste revidering av er utbildningsplan? 

<1 år sedan 1–3 år sedan 4–6 år sedan >6 år sedan 
 
 

7 a Granskas barnmorskeprogrammets utbildningsplan internt? 

Ja Nej Osäker 
 
 

7 b Om Ja hur ofta? 

Årligen Vartannat år Vart tredje år Mer sällan 
 
 

7 c Granskas barnmorskeprogrammets utbildningsplan externt?  

 Ja Nej Osäker 

 

7 d Om Ja hur ofta? 

Årligen Vartannat år Vart tredje år Mer sällan 
 
 

8 Hur väl upplever du att er utbildning följer aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete? Klicka i 
den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. 

1 Följer inte alls 2 3 4 Följer mycket väl 
 
 

9 Hur nöjd är du med innehållet i er utbildningsplan? Klicka i den siffra som bäst 
motsvarar din upplevelse. 

1 Inte alls nöjd 2 3 4 Mycket nöjd 
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☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ 

Frågorna i detta avsnitt rör preventiva åtgärder för att förebygga bäckenbottenkomplikationer 
under kvinnans graviditet.  

 
10 a Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om 
knipövningar? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

10 b Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om övrig träning av 
bäckenbotten? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

10 c Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om viktnedgång samt att undvika 
viktuppgång? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

11 a Om föreläsningar erbjuds, vem/vilka föreläser? 

Intern föreläsare Extern föreläsare Både interna och externa 

Annat 

 
11 b Vilken akademisk titel har er/era aktuella interna föreläsare? 

 

Adjunkt 

Annat 

Lektor Leg. Läkare 
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☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
11 c Vilken akademisk titel har er/era aktuella externa föreläsare? 

Leg. Sjuksköterska Leg. Barnmorska Leg. Läkare 

Lektor Annat 

 
12 På vilket sätt examinerar ni studenternas kunskap om preventiva åtgärder under 
graviditet? Du kan klicka i ett eller flera svar. 

Klinisk bedömning under verksamhetsförlagd utbildning 

Salstentamen Hemtentamen Inlämningsuppgift 

Seminarium Kliniska examinationer Examineras inte 

Annat 

 
Här följer några påståenden som vi ber dig värdera. 

 
13 Jag tycker att studenterna får kunskap om preventiva åtgärder under graviditet, med 
en passande undervisningsmetod. Klicka i den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
 
 

14 Jag tycker att den kunskap våra studenter får om preventiva åtgärder under graviditet är 
tillräcklig för att klara sig i arbetslivet. Klicka i den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
 
 

15 Jag tycker att det sätt vi examinerar våra studenter på om preventiva åtgärder under 
graviditet är passande. Klicka i den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra
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☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

Frågorna i detta avsnitt rör preventiva åtgärder för att förebygga 

bäckenbottenkomplikationer då kvinnan föder sitt barn.  

 
16 a Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om 
perinealskydd? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

16 b Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om att använda varma handdukar eller 
kompresser mot perineum? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

16 c Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om långsamt utdrivningsskede? 
Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

16 d Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om olika ställningar under barnets 
födelse? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
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☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 
16 e Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om episiotomi vid 
behov? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

17 a Om föreläsningar erbjuds, vem/vilka föreläser? 

Intern föreläsare Extern föreläsare Både interna och externa 

Annat 

 
17 b Vilken akademisk titel har er/era aktuella interna föreläsare? 

Adjunkt Lektor Leg. Läkare 

Annat 

 
17 c Vilken akademisk titel har er/era aktuella externa föreläsare? 

Leg. Sjuksköterska Leg. Barnmorska Leg. Läkare 

Lektor Annat 

 
18 På vilket sätt examinerar ni studenternas kunskap om preventiva åtgärder då kvinnan 
föder sitt barn? Du kan klicka i ett eller flera svar. 

Klinisk bedömning under verksamhetsförlagd utbildning 

Salstentamen Hemtentamen Inlämningsuppgift 

Seminarium Kliniska examinationer Examineras inte 

Annat 
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☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Här följer några påståenden som vi ber dig värdera. 

 
19 Jag tycker att studenterna får kunskap om preventiva åtgärder då kvinnan föder sitt 
barn, med passande undervisningsmetod. Klicka i den siffra som bäst motsvarar din 
upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
 
 

20 Jag tycker att den kunskap våra studenter får om förebyggande åtgärder då kvinnan föder 
sitt barn, 

är tillräcklig för att klara sig i arbetslivet. Klicka i den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
 
 

21 Jag tycker att det sätt vi examinerar våra studenter på om preventiva åtgärder då 
kvinnan föder sitt barn är passande. Klicka i den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra
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☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Frågorna i detta avsnitt rör uppkomna komplikationer efter det att kvinnan har fött sitt 

barn.  

 
22 a Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om bristningar av 
grad 1–2? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

22 b Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om bristningar av grad 3–4? 
Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

22 c Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om analsfinkterrupturer? 
Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

22 d Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om urogenitalprolaps? 
Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
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☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 
22 e Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om faecesinkontinens? 
Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

22 f Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om urininkontinens? 
Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

22 g Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om undersökning av underlivet 
efter barnets födelse? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

22 h Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om ultraljud som diagnostiskt 
verktyg av bäckenbottenskador efter barnets födelse? 
Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
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☐ 

☐ 

☐ ☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
23 a Om föreläsningar erbjuds, vem/vilka föreläser? 

Intern föreläsare Extern föreläsare Både interna och externa 

Annat 

 
23 b Vilken akademisk titel har er/era aktuella interna föreläsare? 

Adjunkt Lektor Leg. Läkare 

Annat 

 
23 c Vilken akademisk titel har er/era aktuella externa föreläsare? 

Leg. Sjuksköterska Leg. Barnmorska Leg. Läkare 

Lektor Annat 

 
24 På vilket sätt examinerar ni studenternas kunskap om uppkomna komplikationer efter 
det att kvinnan har fött sitt barn? Du kan klicka i ett eller flera svar. 

Klinisk bedömning under verksamhetsförlagd utbildning 

Salstentamen Hemtentamen Inlämningsuppgift 

Seminarium Kliniska examinationer Examineras inte 

Annat 

 
Här följer några påståenden som vi ber dig värdera. 

 
25 Jag tycker att studenterna får kunskap om uppkomna komplikationer efter det att kvinnan har 
fött sitt barn med en passande undervisningsmetod. Klicka i den siffra som bäst motsvarar din 
upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
 
 

26 Jag tycker att den kunskap våra studenter får om uppkomna komplikationer efter det att 
kvinnan har fött sitt barn är tillräcklig för att klara sig i arbetslivet. Klicka i den siffra som bäst 
motsvarar din upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
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☐ ☐ ☐ ☐ 

 

27 Jag tycker att studenterna examineras om uppkomna komplikationer efter det att kvinnan 
har fött sitt barn på ett passande sätt. Klicka i den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. 

 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
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☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

 
Frågorna i detta avsnitt rör sådant som har inverkan på det dagliga livet för kvinnor som 

drabbats av bäckenbottenkomplikationer efter graviditet och barnafödande.  

 
28 a Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om att identifiera 
uppkomna bäckenbottenkomplikationer? Klicka i den eller de alternativ som 
erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

28 b Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om samtalsstöd vid uppkomna 
bäckenbottenkomplikationer? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

28 c Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om hur barnmorskan i sin yrkesprofession 
skall bemöta en kvinna som drabbats av bäckenbottenkomplikationer? Att på ett professionellt 
sätt kunna se och tydliggöra kvinnans behov i varje enskilt möte. Klicka i den eller de 
alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
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☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 
☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ ☐ 

☐ ☐ 

 
28 d Vilken eller vilka undervisningsmetoder erbjuds om hur barnmorskan i sin 
yrkesprofession kan stödja en kvinna som drabbats av bäckenbottenkomplikationer? Att ha 
kunskap om rätt åtgärd eller insats för olika typer av komplikationer. Klicka i den eller de 
alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

28 e Vilken eller vilka undervisningsmetoder om viktnedgång samt att undvika viktuppgång? 
Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

28 f Vilken eller vilka undervisningsmetoder om att söka, analysera och kritiskt granska 
relevant kunskap inom området? Klicka i den eller de alternativ som erbjuds. 

Problembaserat lärande, studenternas egna kunskapssökande 

Föreläsning Praktiska övningar 

Webbutbildning Verksamhetsförlagd utbildning 

Erbjuds inte Annat 
 
 

29 På vilket sätt examinerar ni studenternas kunskap om sådant som har inverkan på det 
dagliga livet för kvinnor som drabbats av bäckenbottenkomplikationer? Du kan klicka i ett eller 
flera svar. 

Klinisk bedömning under verksamhetsförlagd utbildning 

Salstentamen Hemtentamen Inlämningsuppgift 

Seminarium Kliniska examinationer Examineras inte 

Annat 
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☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Här följer några påståenden som vi ber dig värdera. 

 
30 Jag tycker att studenterna får kunskap om sådant som har inverkan på det dagliga livet för 
kvinnor som drabbats av bäckenbottenkomplikationer med passande undervisningsmetod. 
Klicka i den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
 
 

31 Jag tycker att den kunskap våra studenter får om sådant som har inverkan på det dagliga livet 
för kvinnor som drabbats av bäckenbottenkomplikationer är tillräcklig för att klara sig i 
arbetslivet. Klicka i den siffra som bäst motsvarar din upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
 
 
 

32 Jag tycker att studenterna examineras om sådant som har inverkan på det dagliga livet för 
kvinnor som drabbats av bäckenbottenkomplikationer på ett passande sätt. Klicka i den siffra 
som bäst motsvarar din upplevelse. 

1 Stämmer inte alls 2 3 4 Stämmer mycket bra 
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Här följer en avslutande fråga som ger dig möjlighet att komplettera med egna tankar 

kring frågor som rör syftet i vårt frågeformulär.  

 
33 Här får du möjlighet att skriva fritt om du har något du vill tillägga om er 
utbildningsplan, om du anser att vi glömt något viktigt eller bara vill delge oss en tanke 
eller åsikt som du tycker berör vårt ämne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för ditt värdefulla deltagande! 
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BILAGA D: ARTIKELMATRIS 
 

Författare: Buurman, MB., &Lagro-Janssen, 
AL. 
Titel: Women's perception of postpartum 
pelvic floor dysfunction and their help-
seeking behaviour: a qualitative interview 
study. 
Tidskrift: Scandinavian Journal of Caring 
Sciences 
Årtal: 2013 
Land: Nederländerna 

Syftet: Att utforska kvinnors uppfattning om 
bäckenbottendysfunktioner till följd av 
förlossning, och deras hjälpsökande beteende. 

Metod, design och urval: Kvalitativ intervjustudie 
med semistrukturerade intervjuer av 26 patienter 
från 2 olika familjepraktiker. 

Resultat: Kvinnorna som drabbats av komplikationer från 
bäckenbotten upplevde att de inte hade fått information 
om dessa problem. Komplikationerna var svårare än de 
hade föreställt sig och de vågade inte ta upp 
komplikationerna annat än i sin innersta krets. Kvinnor i 
deras närhet bekräftade att det är en naturlig konsekvens 
av vaginal förlossning och att det inte finns några 
behandlingsmöjligheter. 

Författare: Due, U., Brostrøm, S., & Lose, G. 
Titel: The 12-month effects of structured 
lifestyle advice and pelvic floor muscle 
training for pelvic organ prolapse. 
Tidskrift: Acta Obstetricia Et Gynecologica 
Scandinavica 
Årtal: 2016 
Land: Danmark 

Syfte: Att göra en 12 månaders uppföljning av en 
randomiserad kontroll studie och jämföra de 
medellånga effekterna av att lägga till träning av 
bäckenbottenmuskulaturen (PFMT) till ett 
strukturerat livsstils program hos kvinnor med 
symptomgivande bäckenbottenprolaps (POP), 
POP ska vara i stadium 2–3, samt att undersöka 
faktorer som eventuellt är relaterade till att söka 
ytterligare behandling. 

Metod, Design och urval:  12 månaders uppföljning 
av en kvantitativ randomiserad kontrollerad studie. 
Enkät 
109 kvinnor deltog i original studien, kvinnorna 
delades slumpmässigt upp i två grupper. Bara 
strukturerat livsstils program (LG) (n= 53) och 
kombinerat strukturerat livsstils program med 
PFMT (TLG) (n=56).  Av de 109 kvinnorna var det 83 
(76%) stycken som svarade på uppföljningens enkät 
43 (81%) i LG gruppen och 40 (71%) i TLG gruppen. 

Resultat: Det var 34 kvinnor som inte hade sökt någon 
mer behandling 13 (30%) av de 43 kvinnorna i LG och 21 
(52%) av de 40 i TLG gruppen. Vid 12 månaders 
uppföljningen var det 13 kvinnor i LG som hade 
signifikant förbättring av urininkontinens symtom jämfört 
med starten. Analys av urininkontinenserna var för sig 
visade att kvinnorna hade en signifikant minskning av 
symtomen från stressurininkontinens och mindre 
urinläckage. Ingen signifikant minskning såg i någon i 
frågeformuläret PFIQ -7 (Pelvic floor impact 
questionnaire – short form 7). I TLG gruppen 
rapporterade 21 kvinnor en signifikant förbättring när det 
gällde POP symtom och tarmrelaterade symtom i 
jämförelse med starten av studien. I singel saks analysen 
visade att TLG hade en signifikant minskning av 
symtomet utbuktning ur vagina. Totalt har 49 kvinnor 
sökte ytterligare behandling. 30 (70%) i LG och 19 (48%) i 
TLG. I LG var det 29 stycken som hade sökt hjälp innan 6 
månaders uppföljningen. 26 kvinnor hade fått 
konservativ behandling mest PFMT. Fyra hade opererats. 
I TLG sökte ytterligare 11 kvinnor behandling innan 6 
månaders uppföljningen och 8 mellan 6 månaders och 12 
månaders uppföljningen. 15 hade fått konservativ 
behandling och 4 hade blivit opererade. 
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Författare: Fretheim, A., Odgaard- Jensen, 
J., Røttingen, J., Reinar, L., Vangen, S., & 
Tanbo, T 
Titel: The impact of an intervention 
programme employing a hands-on 
technique to reduce the incidence of anal 
sphincter tears: Interrupted time-series 
reanalysis.  
Tidskrift: BMJ Open 
Årtal: 2013 
Land: Norge 

Syfte: Att utvärdera tidigare publicerat material 
från en okontrollerad före-efter utvärdering av 
ett interventionsprogram för att reducera antalet 
analsfinkter skador.   

Metod, design och urval: Kvantitativ segmenterad 
regressionsanalys applicerade på tidsseriedata. 
Journaler från medicinska födelseregistret i Norge 
75 543 registrerade förlossningar på 5 olika sjukhus 
under 2002–2008 varav 15% var kejsarsnitt. 

Resultat:  Studien visar att det var 2 % minskning av 
antalet analsfinkterskador associerat till sjukhusets 
förebyggande program, vilket representerar nästan en 
halvering i antal kvinnor som drabbats av svåra 
analsfinkter skador. Även om det representerar en 
signifikant sänkning av analsfinkterskador så var 
programmet även associerat till ett högre antal utförda 
episiotomier. 

Författare: Gyhagen, M., Bullarbo, M., 
Nielsen, T., & Milsom, I. 
Titel: Prevalence and risk factors for pelvic 
organ prolapse 20 years after childbirth: a 
national cohort study in singleton 
primiparae after vaginal or caesarean 
delivery. 
Tidskrift: BJOG: An International Journal Of 
Obstetrics & Gynaecology 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 

Syfte: Att undersöka förekomsten av och 
riskfaktorer för, framfall som ger symtom (s-POP) 
och s-POP som är kombinerad med 
urininkontinens (UI) hos kvinnor som fött ett barn 
för 20 år sedan med antingen vaginal förlossning 
eller med kejsarsnitt. 

Metod, design och urval: Kvantitativ nationell 
kohortstudie baserad på register. SWEPOP studien 
använde en enkät som var validerad för s-POP och 
UI.  
Förstföderska med enkelbörd som har fött barn 
mellan 1985–1988 och därefter inte fött några fler 
barn (n=5236). 

Resultat: Frekvensen av s-POP var högre efter en vaginal 
förlossning jämfört med ett kejsarsnitt men ökade inte i 
jämförelse med akut kejsarsnitt och planerat kejsarsnitt. 
Episiotomi, vakuumsugklocka, och andra gradens 
bristning var inte associerat med en ökad risk för s-POP 
jämfört med spontan vaginal förlossning. Barnens 
födelsevikt, och kvinnans BMI var riskfaktorer för s-POP 
efter vaginal förlossning. 

Författare: Gyhagen, M., Bullarbo, M., 
Nielsen, T., & Milsom, I.  
Titel: A comparison of the long-term 
consequences of vaginal delivery versus 
caesarean section on the prevalence, 
severity and bothersomeness of urinary 
incontinence subtypes: a national cohort 
study in primiparous women. 
Tidskrift: BJOG: An International Journal Of 
Obstetrics & Gynaecology 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 

Syfte: Att studera effekten av en vaginal 
förlossning jämfört med ett kejsarsnitt och 
förekomst samt allvarlighetsgraden och 
bekymmer av urininkontinens (UI) och dess 
undertyper stress (SUI), ansträngning (UUI) och 
en mixad (MUI)- 20 år efter en förlossning. 

Metod, design och urval: Kvantitativ nationell 
kohortstudie baserad på medicinska 
förlossningsregister.  
Registerna var kopplade till en enkät. 
Förstföderska med enkelbörd. Som har fött barn 
mellan 1985–1988 och inte fött några mer barn. 
(n=5236) 

Resultat: Förekomsten av SUI, UUI och MUI var högre 
och måttlig till svår UI och besvärlig UI rapporterade mer 
ofta efter en vaginal förlossning jämfört med kejsarsnitt 
20 år efter en förlossning. 

Författare: Hagen, S., Glazener, C., 
McClurg, D., Macarthur, C., Elders, A., 
Herbison, P., Wilson, D., Toozs-Hobson, P., 
Hemming, C., Hay-Smith, J., Collins, M., 
Dickson, S. & Logan J. 
Titel: Pelvic floor muscle training for 
secondary prevention of pelvic organ 
prolapse (PREVPROL): a multicentre 
randomised controlled trial 
Tidskrift: Lancet, 389 North American 
Edition 
Årtal: 2017 

Syfte: Att undersöka om träning av 
bäckenbottenmuskulaturen också kan vara 
effektivt i sekundärt förebyggande av prolaps och 
behovet av vidare behandling.  

Metod, Design och urval: Kvantitativ studie med 
parallellgrupper utförd i multicentrum. RCT, enkät. 
414 kvinnor i alla åldrar med prolaps i stadium 1–3. 
Interventionsgrupp (n=207), kontrollgrupp (n=207). 
Efter randomisering uteslöts en kvinna i varje 
grupp. 412 kvinnor var kvar för analys. 

Resultat: Symtomen låg på samma nivå i 
kontrollgruppen, men i interventionsgruppen sjönk 
symptom poängen. Interventionsgruppen kände mer 
hälsorelaterade välbefinnande av studien än kvinnorna i 
kontrollgruppen. 
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Land: Nya Zeeland och Storbritannien 

Författare: Suzanne Hagen, S., Stark, D., 
Glazener, C., Dickson, S., Barry, S., Elders, 
A., Frawley, H., Galea, M-P., Logan, J., 
McDonald, A., McPherson, G., Moore, K.H., 
Norrie, J., Walker, A., & Wilson, D. 
Titel: Individualised pelvic floor muscle 
training in women with 
pelvic organ prolapse (POPPY): a 
multicentre randomised 
controlled trial 
Tidskrift: Lancet, 383 North American 
Edition 
Årtal: 2014 
Land: Storbritannien, Nya Zeeland, 
Australien  

Syfte: Att fastställa hur effektivt individanpassad 
träning av bäckenbottenmuskulaturen reducerar 
prolaps symtom.  

Metod, Design och urval: Kvantitativ studie med 
parallellgrupper utförd i multicentrum. RCT, enkät. 
447 kvinnor delades upp i en interventionsgrupp 
(n=225) och kontrollgrupp (n=222) 
 

Resultat: Interventionsgruppen rapporterade färre 
prolapssymtom än kvinnorna i kontrollgruppen. Vid 12 
månader hade signifikant fler kvinnor i kontrollgruppen 
fått söka ytterligare behandling än kvinnorna i 
interventionsgruppen. Vid 6 månader var 
interventionsgruppens poäng lägre (bättre) än 
kontrollgruppen i alla aspekterna av livskvalité och 
sexuell-, urinblåse- och tarmfunktion (ej 
faecesinkontinens) men vid 12 månader var fynden för 
detta inte uppenbara. 

Författare: Hals, E., Øian, P., Pirhonen, T., 
Gissler, M., Hjelle, S., Nilsen, E., & Pirhonen, 
J. 
Titel: A multicenter interventional program 
to reduce the incidence of anal sphincter 
tears. 
Tidskrift: Obstetrics & Gynecology 
Årtal: 2010 
Land: Norge 

Syfte: Analysera om ett interventionsprogram 
kan minska frekvensen av analsfinkterskador. 

Metod, design och urval: Kvantitativ interventionell 
kohortstudie från 4 norska obstetrik kliniker.  
Interventionens fokus låg på manuell assistans 
under den sista delen av värkarbetet. Data 
analyserades i relation till förekomst av 
analsfinkterskador. 
Alla vaginala förlossningar 40 152 stycken mellan 
2003–2009. 

Resultat: Antalet kvinnor med analsfinkterskador 
minskade från 4–5% till 1–2% på alla fyra sjukhus under 
tiden studien pågick. Skador associerade till instrumentell 
och icke instrumentell förlossning minskade drastiskt. 
Patienter med grad 3 bristningar och grad 4, 
analsfinkterskador, minskade signifikant och reduktionen 
var mest tydlig hos grad 4 skador och minst hos kvinnor 
med grad 3 bristningar. Antalet episiotomier ökade på 
två av sjukhusen men var oförändrade hos de andra två. 
Det lägsta antalet bristningar i slutet av programmet var 
hos de två sjukhusen med ett oförändrat antal 
episiotomier. 

Författare: Handa, V., Blomquist, J., 
Knoepp, L., Hoskey, K., McDermott, K. & 
Muñoz, A. 
Titel: Pelvic floor disorders 5–10 years after 
vaginal or cesarean childbirth. 
Tidskrift: Obstetrics & Gynecology 
Årtal: 2011 
Land: USA 

Syfte: Uppskatta skillnaden mellan 
bäckenbottenkomplikationer och 
förlossningssätt. 

Metod, design och urval: Kvantitativ longitudinell 
kohortstudie. Utifrån sjukhus dokumentation 
klassificerades de olika förlossningarna.  
1011 kvinnor var rekryterade 5–10 år efter första 
förlossningen. 

Resultat: Spontana vaginala förlossningar var signifikant 
associerade med stressinkontinens och framfall, största 
risken var associerad med instrumentell vaginal 
förlossning. 

Författare: Heilbrun, M., Nygaard, I., 
Lockhart, M., Richter, H., Brown, M., 
Kenton, K., & Weidner, A. C. 
Titel: Correlation between levator ani 
muscle injuries on magnetic resonance 

Syfte: Att korrelera närvaron av stora levator ani 
muskeln (LAM) skador på MR med faeces 
inkontinens (FI), framfall (POP) och 
urininkontinens (UI) hos föderskor 6–12 månader 
efter förlossning, 

Metod, design och urval: Kvantitativ multicenter 
prospektiv kohortstudie. 
Ett poängsystem användes för att karakterisera 
LAM skadorna på MR. MR negativ ingen/mild mot 
MR positiv större skada.  

Resultat: Stora skador på LAM observerades hos 17 av 89 
(19.1%) kvinnor som födde vaginalt med yttre 
analsfinkterskador, 3 av 88 (3,5%) som födde vaginalt 
utan yttre analsfinkterskador och 0 av 29 (0%) som födde 
med kejsarsnitt innan värkarbete. Hos kvinnor med yttre 
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imaging and fecal incontinence, pelvic 
organ prolapse, and urinary incontinence in 
primiparous women. 
Tidskrift: American Journal Of Obstetrics & 
Gynecology 
Årtal: 2010 
Land: USA 

Kvinnorna delades in i 3 grupper: grupp 1: vaginal 
förlossning med analsfinkterskada (n=89), grupp 2: 
vaginal förlossning utan analsfinkterskada (n=88) 
och grupp 3: kejsarsnitt innan värkar (n=29) 

analsfinkterskador, de med stora LAM skador tenderade 
att få mer FI 35,3% vs 16,7% (P=0,10) och POP 35,3% vs 
15,5% (P=0,09) men inte UI (P=1,0.) 

Författare: Hermansson. E., & Mårtensson, 
L.B.  
Titel: The evolution of midwifery education 
at the master`s level: A study of Swedish 
midwifery education programmes after the 
implementation of the Bologna process 
Tidskrift: Nurse Education Today 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 

Syfte: Att analysera hur införandet av Bologna 
processen i svenska högskolor har påverkat den 
svenska barnmorskeutbildningen.  

Metod, design och urval: En kvantitativ nationell 
studie med beskrivande statistik. Frågeformulär 
med både kvantitativ och kvalitativa frågor. 
52 lärare på barnmorskeutbildningen fick 
frågeformuläret 32 svarade. 

Resultat: Skillnader fanns mellan universiteten inom 
områden barnmorskevetenskap, omvårdnadsvetenskap 
och vårdvetenskap även om innehållet i läroplanerna var 
identiskt. Implementering av Bologna processen innebar 
att det ställdes högre krav på studenterna och krävde 
högre kompetens bland lärarna för att få med 
evidensbaserad kunskap genom seminarier, individuella 
studier och självständiga examensarbeten inom 
huvudämnet. Förut fick studenterna endast 
yrkesexamina men nu kan de även få en akademisk 
examen, 

Författare: Jangö, H., Langhoff-Roos, J., 
Rosthøj, S., & Sakse, A. 
Titel: Modifiable risk factors of obstetric 
anal sphincterr injury in primiparous 
women: a population-based cohort study. 
Tidskrift: American Journal Of Obstetrics & 
Gynecology 
Årtal: 2014 
Land: Danmark 

Syfte: Att fastställa modifierade riskfaktorer och 
antalet analsfinkterskador (OASIS) hos kvinnor 
som fött barn.  

Metod, design och urval:  Kvantitativt 
populationsbaserat retroperspektiv kohortstudie.  
 Data från danska medicinska förlossningsregister.  
  214 256 kvinnor som hade fött sitt första barn 
genom vaginalförlossning under tidsperioden 2000–
2010 

Resultat: Av 214 256 kvinnor som hade fött barn genom 
vaginalförlossning, 13 907 drabbades av en OASIS. 
Epidural som smärtlindring var i sig själv skyddande mot 
OASIS. Sugklocka ökade risken för OASIS. Medan lateralt 
episiotomi var skyddande om det användes i samband 
med en sugklocka. 

Författare: Lindblom, B., Murby, L., 
Zotterman, C., Thorsell, P., & Ahlborg, T. 
Titel: Kvinnors upplevelse av hur underliv 
och samliv förändrats efter barnafödande. 
Tidskrift: Nordic journal of nursing research 
Årtal: 2012 
Land: Sverige 

Syfte: Att beskriva sexuell hälsa i form av 
upplevelser hos kvinnor av hur underliv och 
samliv förändrats 3–7 år efter genomgången 
förlossning. 

Metod, design och urval: Kvalitativ innehållsanalys 
och en induktiv ansats. 
Enkätstudie 
2789 kvinnor som har fött barn på Sahlgrenska i 
Göteborg under 1995–1997 fick en enkät 1980 
kvinnor besvarade enkäten. Kvinnorna var både 
först- och omföderskor. 
 

Resultat: Man fann stor variation i kvinnors upplevelse av 
sitt underliv och sin sexuella hälsa. Urininkontinens var 
vanligt förekommande. En del upplevde att de hade ett 
förstorat underliv. Även smärta vid samlag uppstod hos 
vissa kvinnor. 

Författare: Lukasse, M., Lilleengen, A.M., 
Fylkesnes, A.M., & Henriksen, L.  
Titel: Norwegian midwives’ opinion of their 
midwifery education – a mixed methods 
study 
Tidskrift: BMC Medical Education 
Årtal: 2017 
Land: Norge 

Syfte: Att undersöka barnmorskors åsikt om den 
norska barnmorskeutbildningen i relation med 
deras praktik, jämförelse mellan de som 
examinerades med praktik och de som 
examinerades utan praktik 
 

Metod, design och urval: Mixad metod med 
nationell tvärsnitts frågeformulär. 
547 barnmorskor besvarade frågeformuläret. Av 
dessa hade 154 genomgått en tvåårig utbildning 
utan praktik och 393 en ettårig utbildning med 
praktik. 

Resultat: De barnmorskor som inte hade någon praktik 
var fyra gånger mer benägna att rapportera att deras 
utbildning inte alls eller endast delvis, förberedde dem 
för sitt arbete som barnmorska. Enligt de kvalitativa 
uppgifterna var den primära orsaken otillräcklig klinisk 
praxis under utbildningen. Glappet mellan teori och 
praktik var ett hinder för att vara förberedd för det 
kliniska arbetet. 

Författare: O’Reilly, R., Peters, K., Beale, B., 
& Jackson, D. 
Titel: Women’s experiences of recovery 

Syfte: Att skapa förståelse för 
återhämtningstiden hos kvinnor med 
bäckenbottenkomplikationer som kvarstår efter 

Metod, design och urval: Kvalitativ 
fenomenologiskstudie. Intervjuer med tio 
kvinnor som fått bäckenbottenskador under sin 

Resultat: Bäckenbottenkomplikationer som kvarstår efter 
barnsängstiden är påfrestande för kvinnor. De har en 
negativ inverkan på kvinnornas syn på sig själva och har 

http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/fenomenologisk
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from childbirth: Focus on pelvis problems 
that extend beyond the puerperium. 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 
Årtal: 2009 
Land: Australia 

barnsängsperioden. Informationen kan därefter 
komma till nytta för sköterskor och andra hälso- 
och sjukvårdsprofessioner och hjälp till att 
förstärka deras kliniska arbete. 
 

förlossning och som hade kvarstående 
komplikationer efter barnsängsperioden. De 
valdes ut via media och med hjälp av broschyrer 
på barnavårdscentraler.  

en inverkan på flera olika aspekter av livet, inklusive 
intima relationer och sociala aktiviteter. Fokus ligger på 
barnet och inte på mamman under barnsängstiden. 
Resultaten tyder på att kvinnor kan ha behov som 
sträcker sig längre än barnsängstiden, vilket indikerar ett 
behov av en förlängd vårdperiod för att identifiera och 
stödja kvinnor som upplever ihållande 
bäckenbottenkomplikationer. 

Författare: Reilly, E. T. C., Freeman, R. M., 
Waterfield, M. R., Waterfield, A. E., 
Steggles, P., & Pedlar, F. 
Titel: Prevention of postpartum stress 
incontinence in primigravidae with 
increased bladder neck mobility: A 
randomised controlled trial of antenatal 
pelvic floor exercises. 
Tidskrift: BJOG: An International Journal of 
Obstetrics & Gynaecology 
Årtal: 2014 
Land: Storbritannien 

Syfte: Att se om handledd bäckenbottenträning, 
prenatalt, kan minska förekomst av postpartum 
stressinkontinens hos förstagångs riskgravida 
med en mobil blåshals som konstaterats med 
ultraljud. 

Metod, design och urval: En kvantitativ enkel blind 
randomiserad kontroll studie.  
Studien genomfördes på prenatal klinik på Trust 
Hospital i England. 
268 förstagångsgravida i åldrarna 16–47 år, i 
gestationsvecka 20, med en mobil blåshals, deltog.  
Patienterna randomiserades till två grupper där den 
ena endast fick muntliga instruktioner om hur de 
skulle träna bäckenbotten och den andra (n=139) 
fick träffa fysioterapeut för handledning. 

Resultat: Färre kvinnor i gruppen med handledd 
bäckenbottenträningen rapporterade stressinkontinens 
efter förlossning, 19,2 % jämfört med 32,7% 
kontrollgruppen. Det sågs ingen skillnad i rörlighet av 
blåshalsen och ingen skillnad i bäckenbottens styrka 
mellan grupperna efter träning. Alla de som utvecklade 
stressinkontinens, postpartum, hade signifikant sämre 
poäng på perineometrimätning än de som inte drabbades 
av stressinkontinens. 

Författare: Samarasekera, D. N., Bekhit, M. 
T., Wright, Y., Lowndes, R. H., Stanley, K. P., 
Preston, J. P., Speakman, C. T. M 
Titel: Long-term anal continence and 
quality of life following postpartum anal 
sphincter injury. 
Tidskrift: Colorectal Disease 
Årtal: 2008 
Land: Storbritannien 

Syfte: Att analysera långtidseffekten av 
anorektala funktionen i en kohort av kvinnor som 
har fått en tredje gradens bristning och deras 
livskvalitet (grupp 1) och jämfört med en kohort 
med kvinnor som har genomgått en 
okomplicerad vaginal förlossning (grupp 2) eller 
en förlossning med kejsarsnitt (grupp 3).   

Metod, design och urval:  
En Kvantitativ jämförande kohortstudie. 
Ett frågeformulär skickades ut till kvinnor som 
genomgått en vaginal förlossning och som drabbats 
av tredje gradens bristningar samt två 
kontrollgrupper som hade haft okomplicerade 
förlossningar, mellan åren 1981–1993. Deltagarna i 
grupperna en validerad enkät att svara på och de 
som svarade (n=54+71+54) bjöds in till del två av 
studien och bjöds in på en anorektalundersökning 
samt ett endoanalt ultraljud. 

Resultat: I de tre grupperna uppgav 28 (53%), 13 (19%) 
och 6(11%) att de drabbats av anal inkontinens (P 
<0,0001). I jämförelsen uppvisade gruppen med de som 
drabbats av en tredje gradens bristning en sämre poäng i 
fråga om livskvalité (P <0,0001). I sammanräkningen var 
det 13 (59%) i gruppen med de som drabbats av en tredje 
gradens bristning som led av ständiga 
analsfinkterkomplikationer jämfört med en (4%) i grupp 
två och inga i grupp tre.  

Författare: Schytt, E., & Waldenström, U. 
Titel: How well does midwifery education 
prepare for clinical practice? Exploring the 
views of Swedish students, midwives and 
obstetricians. 
Tidskrift: Midwifery 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 

Syfte: Att undersöka åsikter om det aktuella 
innehållet i svenska barnmorskeutbildningen 
med fokus på klinisk kompetens och 
komponenter av ny forskning. 

Metod, design och urval: Kvantitativ nationell 
studie. Frågeformulär med både kvantitativa och 
kvalitativa frågor användes, en uppföljning gjordes 
ett år efter att studenterna tagit examen. 206 
studenter till frågades, 171 studenter svarade på 
första frågeformuläret och 121 svarade på 
uppföljningen. 162 kliniskt erfarna barnmorskor och 
108 obstetriker.  

Resultat: Studenterna upplevde sig ha tillräcklig kunskap 
för att klara det kliniska arbetet, de erfarna 
barnmorskorna och obstetrikerna var inte lika nöjda. 20 
% av obstetrikerna och 17% av de erfarna barnmorskorna 
upplevde att studenterna hade låg eller saknade kunskap 
om att ta hand om en normal förlossning. Till skillnad 
mot 1% av studenterna. Alla tre grupperna upplevde att 
studenterna hade låg eller saknade kunskap om 
episiotomi, skulderdystoci, fetal asfyxi och sätesbjudning. 
Vid uppföljningen uppgav de nya barnmorskorna att de 
upplevde att för stor del av utbildningen låg på forskning 
och för lite på kunskap om förlossningen   

Författare: Skriver-Møller, A., Madsen, M. 
L., Poulsen, M. Ø., & Overgaard, C. 
Titel: Do we know enough? A quality 

Syfte: Speciellt i de nordiska länderna har 
analsfinkterskador (OASIS) ökat, detta har 
föranlett att den finska interventionen har 

Metod, design och urval:  En kvantitativ studie. Alla 
vaginala förlossningar med förstföderskor 1 år före 
(n=343) och ett år efter (n=334) interventionen, på 

Resultat: Ingen signifikant skillnad i analsfinkterskador 
(OASIS) hittades (OR: 0,5, 95% CI: 0,3–1,1). I efter 
gruppen såg forskarna en signifikant ökad frekvens av; 
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assessment of the Finnish intervention to 
prevent obstetric anal sphincter injuries. 
Tidskrift: Journal Of Maternal-Fetal & 
Neonatal Medicine 
Årtal: 2016 
Land: Danmark 

kommit att användas som en rutin. Studien 
utförde en kvalitets bedömning av 
introduktionen av interventionen på danska 
sjukhus. 

ett danskt sjukhus, jämfördes i en Retrospektiv 
studie med observationell design. 
Interventionen omfattade: 
1) God kommunikation 
2) Det finska perinealskyddet 
3) Förlossningsställning där barnmorskan har 
uppsikt över perineum. 
4) Episiotomi på indikation 

episiotomi (OR: 1,8; 95% CI: 1,1–2,9) 
ett förlängt andra stadiets värkarbete (p <0,05) med ett 
mer intakt perineum (OR: 0,5; 95% CI: 0,3–0,9) att 
använd en upprätt förlossningsställning (OR: 3,2 95% 1,8–
5,5) samt att neonatala blodgasnivåer var signifikant 
reducerade (p <0,05). 

Författare: Stedenfeldt, M., Øian, P., 
Gissler, M., Blix, E., & Pirhonen, J. 
Titel: Risk factors for obstetric anal 
sphincter injury after a successful 
multicentre interventional programme. 
Tidskrift: BJOG: An International Journal Of 
Obstetrics & Gynaecology 
Årtal: 2014 
Land: Norge 

Syfte: Utvärdera och jämföra en riskprofil med 
den associerade risken i fem riskgrupper 
(graderade låg till hög) efter det att risken för att 
drabbas av analsfinkterskador sänkts från 4,6% 
till 2,0% till följd av ett interventionsprogram. 

Metod, design och urval:  En kvantitativ 
interventionell kohortstudie där en jämförelse före 
och efter interventionen gjordes. 
Studien utfördes på fyra norska obstetriska 
avdelningar och omfattade totalt 47 458 kvinnor 
varav 40 154 hade genomgått vaginala förlossningar 
mellan åren 2003–2009. 
Data för tre år före och tre år efter interventionen 
samlades in och analyser utfördes. Interventionen 
omfattade: 
1) God kommunikation, 2) Adekvat perinealskydd, 
3) Förlossningsställning där barnmorskan har 
uppsikt över perineum. 
4) Episiotomi på indikation. 

Resultat: Risken att drabbas av analsfinkterskador 
minskade med 59% efter interventionen. Associationen 
med riskprofilen för analsfinkterskador var i stort sett 
oförändrad efter interventionen inkluderat; 
Först vaginala förlossningen, barnet födelsevikt ≥ 4500 g, 
instrumentell förlossning med tång och  
mediolateral episiotomi.  
Den största reduceringen av analsfinkterskador (65%) 
sågs i gruppen med lågriskförlossningar.  
57% för en risk, 61% för två risker och  
58% minskning i gruppen för kvinnor med tre 
riskfaktorer.  
I gruppen med fyra riskfaktorer observerades ingen 
förändring. En svag, icke signifikant, ökning av kejsarsnitt 
framkom efter interventionen. 

Författare: Tucker, J., Clifton, V., & Wilson, 
A. 
Titel: Teetering near the edge; women's 
experiences of anal incontinence following 
obstetric anal sphincter injury: an 
interpretive phenomenological research 
study. 
Tidskrift: Australian & New Zealand Journal 
Of Obstetrics & Gynaecology 
Årtal: 2014 
Land: Australien 

Syfte: Beskriva och tolka kvinnors erfarenheter av 
analinkontinens till följd av en obstetrisk 
analsfinkterskada och dess inverkan på 
livskvalitén. 

Metod, design och urval:  En kvalitativ, tolkande 
fenomenologisk studie. 
Studien utfördes ett sjukhus i södra Australien.  
Semistrukturerade öppna intervjuer genomfördes 
med 10 kvinnor, i åldrarna 25–56 år. 
Alla kvinnorna hade symptomatisk analinkontinens 
till följd av en obstetrisk analsfinkterskada, St. 
Mark´s Vaizey symptom severity score användes för 
att bedöma symtomens svårighetsgrad. 
Data analyserades med Van Manen´s tematiska 
analys. 

Resultat: Resultatet visade att 80% av deltagarna hade 
drabbats av analsfinkterskadan redan efter sin första 
vaginala förlossning. Tre huvudteman framkom: 
Sörja en förlust – kvinnornas kamp för att behålla sina 
komplexa roller i det sociala livet. 
Tystnad - kvinnor kämpade mellan tystnad för att undvika 
skam och att bryta sin tystnad för att klara det dagliga 
livet. De professionellas tystnad förstärkte kvinnornas 
skam och isolering. 
Strävan efter det normala - Undvikande, förnekelse och 
kompromisser var strategier som kvinnor använde i sin 
strävan efter normalitet och för att få kontroll över sina 
liv. 
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