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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Majoriteten av alla förlossningar är så kallade vaginala förlossningar. Vården efter en förlossning 

innebär ofta en kort kontakt vilken avslutas runt tre månader postpartum. Under vaginal 

förlossning ådrar sig vissa kvinnor skador vilka kvarstår i över sex månader och upp till flera år 

postpartum. I vissa fall kan även problematik kopplat till sådana skador uppstå flera år efter en 

förlossning. Sådana långvariga förlossningsskador är: bäckenbottenprolaps, fekal- och 

urininkontinens, dyspareuni och bäckensmärta. Dessa skador medför bland annat sviktande 

basala kroppsfunktioner och smärta. Hälso- och sjukvården spelar en viktig roll i stötta dessa 

kvinnor för att bibehålla deras KASAM och livskvalitet. 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med långvariga förlossningsskador. 

 

Metod  

 

Den metod som använts för detta arbete var en litteraturöversikt baserad på 16 vetenskapliga 

artiklar vilka analyserades enligt så kallad integrerad analys.  

 

Resultat 

 

Kvinnor med långvariga förlossningsskador upplevde en låg hälsa och livskvalitet. Dessa kvinnor 

upplevde många begränsningar i vardagen och en påverkan på fysisk förmåga, psykiskt mående, 

relationer och sexuell hälsa. Många kvinnor var missnöjda med den vård de mottagit för sin 

skada, speciellt gällande bemötandet och erhållen information. Flertalet kvinnor var oroliga inför 

framtiden medan vissa var hoppfulla eller hade funnit acceptans inför sin situation. 

 

Slutsats 

I denna litteraturöversikts resultatdel framkom det att omvårdnaden av kvinnor vilka lever med 

långvariga förlossningsskador är bristfällig, detta gällande främst bemötande och informatik. Två 

områden vilka är essentiella i sjuksköterskans yrkesutövande. För att förbättra kvinnors 

självupplevda hälsa och livskvalitet behöver dessa områden utvecklas i form av ett större fokus 

på personcentrerad omvårdnad och utökad information kring eventuella långvariga 

förlossningsskador i samband med förlossning. 

 

 

 

Nyckelord: Bäckensmärta, Dyspareuni, Hälsa, Inkontinens, Känslor, Livskvalitet, 

Postpartumperiod, Urogenital prolaps. 

  



 

   

ABSTRACT 

 

Background 

 

The majority of all deliveries are vaginal deliveries. After childbirth, the care often involves a 

short contact which is completed around three months postpartum. During vaginal delivery, some 

women suffer injuries that persist for over six months and up to several years postpartum. In 

some cases, problems associated with such injuries can also occur several years after giving birth. 

Examples of such long-term injuries are: pelvic organ prolapse, fecal and urinary incontinence, 

dyspareunia and pelvic pain. These injuries cause, among other things, failing basic bodily 

functions and pain. Health care plays an important role in supporting these women to maintain 

their sense of coherence and quality of life. 

 

Aim 

 

The aim was to highlight women’s experiences of living with long-term maternal childbirth 

injuries. 

 

Method 

 

The chosen method for this study was a literature review based on 16 scientific articles that were 

analyzed using integrated analysis. 

 

Results 

 

Women with long-term maternal childbirth injuries experienced poor health and quality of life. 

These women experienced many limitations in their everyday life and an impact on physical 

ability, mental health, relationships and sexual health. Many women were dissatisfied with the 

health care they received for their injury, especially regarding the care and information received. 

Most women were worried about the future, but some women were hopeful or had found 

acceptance for their situation. 

 

Conclusions 

 

In the results section of this literature study, it was found that the health care of women living 

with long-term maternal childbirth injuries is inadequate. This regarding how the health care staff 

treat the women and the information they receive. Two areas that are essential in the nurse's 

professional practice. In order to improve women's self-perceived health and quality of life, these 

areas need to be developed through a greater focus on person-centered care and broadened 

information about possible long-term birth injuries in connection with childbirth. 

 

 

Keywords: Dyspareunia, Emotions, Health, Incontinence, Pelvic organ prolapse, Pelvic pain, 

Postpartum period, Quality of life. 
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INLEDNING 

Kvinnor har i alla tider fött barn vaginalt och kommer att fortsätta göra så och förlossningsvården 

har på senare år blivit ett alltmer omdiskuterat ämne. Inte bara gällande vården kring förlossning 

utan även vården av kvinnor som lider av långvarig problematik kopplat till tidigare, ibland 

oupptäckta, förlossningsskador efter vaginal förlossning. Undersöker man incidensen av 

allvarligare förlossningsskador så ligger Sverige, tillsammans med Island, högt jämfört med 

andra nordiska länder (Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskan förmodas i hens yrkesutförande 

och på olika avdelningar inom vården möta de kvinnor som söker vård för förlossningsrelaterade 

skador, såväl akuta sådana som långvariga. Med kvinna syftar författarna, till denna 

litteraturöversikt, till en person med ett kvinnligt biologiskt kön som har genomgått minst en 

förlossning. Viktigt att belysa kring debatten om förlossningsskador är att sådana inte alltid 

resulterar i långvarig problematik. Den problematik som lyfts fram gäller ofta just de kvinnor 

som till följd av allvarligare och även oupptäckta skador återfinns inom vården olika lång tid efter 

förlossning.  

I denna litteraturöversikt har författarna sammanfattat 16 vetenskapliga artiklars resultat, vilka 

lyfter kvinnors erfarenheter av att i skiftande åldrar leva med långvariga förlossningsskador och 

hur detta påverkar deras dagliga liv. Inte bara gällande kroppsliga funktioner utan även psykiskt 

mående. Målet med denna litteraturöversikt har inte varit att lyfta negativa aspekter kopplade till 

att genomgå en vaginal födsel, utan vad kvinnor som genomgått vaginal förlossning och 

därigenom ådragit sig långvariga skador upplever och vad detta kan tänkas säga om omvårdnaden 

kring sådana skador. Översikten har skrivits i avsikt att förbättra sjuksköterskans omvårdnad av 

kvinnor som lider av långvariga förlossningsskador genom att belysa kvinnors erfarenheter av 

just detta. 

BAKGRUND 

 

Förlossning 

 

Partus normalis  

 

Definitionen partus normalis, även kallad normal eller okomplicerad förlossning, är den term som 

inom journalföring används för att beskriva ett okomplicerat förlossningsförlopp. För att klassas 

som en normal förlossning ska en rad olika kriterier uppfyllas (World Health Organization 

[WHO], 1996). Dessa kriterier innefattar huvudsakligen att risken för komplikationer för både 

mor och barn bedöms som låg vid förlossningens spontana start under graviditetsvecka 37 till 42. 

Det innebär även att barnet föds i enkelbörd samt i huvudbjudning och att förlossningen från 

värkstart till det att placenta, även kallat moderkaka, fötts fram har varit fri från komplikationer 

och resulterat i en välmående mor samt ett friskt barn (WHO, 1996).  

En normal förlossning delas upp i tre skeden under vilka utplåning och öppning av cervix, även 

kallad livmodermun, framfödande av barnet samt framfödande av placenta sker. Det initiala 

öppningsskedet delas i sin tur upp i latensfas, vilken kan pågå upp till flera dygn, och aktiv fas då 

eventuell vattenavgång skett, cervix utplånats och öppnats tre till fem centimeter samt att den 

födande kvinnan har tre till fyra värkar under en period på tio minuter (Borgfeldt, Sjöblom, 

Strevens & Wangel, 2019). Under aktiv fas varierar tiden det tar för kvinnans cervix att bli 
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fullvidgad och innan krystfasen kan påbörjas, men vanligtvis vidgas cervix mellan 1,2 till 1,5 

centimeter i timmen under denna fas (Liao, Buhimschi & Norwitz, 2005). Då kvinnans cervix 

vidgats till full öppningsgrad och barnet roterat färdigt mot bäckenbotten ger dess tryck upphov 

till så kallade krystimpulser, vilka under påbörjad utdrivningsfas tillsammans med 

livmodersammandragningar hjälper kvinnan att aktivt krysta ut barnet. Utdrivningsskedets längd 

varierar stort och tar för förstföderskor cirka en till två timmar medan den för omföderskor kan 

innebära endast ett fåtal krystvärkar. Då barnet krystats ut genom kvinnans vaginala kanal och 

kontrollerats av en barnmorska klipps navelsträng av och efterbördsskedet, under vilken placenta 

framföds, påbörjas. Detta skede tar i normala fall upp till 30 minuter efter barnets födsel och 

innebär att placenta lossnar från livmoderväggen och krystas fram (Liao m.fl., 2005). Viktigt är 

att i detta skede kontrollera att kontraktion av uterus, även kallad livmoder, sker samt att hela 

placenta och hinnsäck fötts ut då kvarvarande rester av dessa i livmodern kan resultera i både 

blödning och infektion (Borgfeldt m.fl., 2019). 

Komplicerad förlossning 

När förlossningsförloppet inte följer definitionen för en normal förlossning kallas det för en 

komplicerad förlossning. En komplicerad förlossning innefattar bland annat så kallat kejsarsnitt 

samt instrumentell förlossning. Kejsarsnitt, även kallat sectio caesarea, är en metod under vilken 

man förlöser barnet genom att göra ett snitt i buken och även livmodern för att föra ut barnet 

därigenom (Hagberg, Maršál & Westgren, 2014). I Europa varierar andelen förlossningar med 

kejsarsnitt mellan cirka 15 och 50 procent, beroende på vilket land som undersöks. I Sverige är 

nästan en av fem förlossningar ett kejsarsnitt (Macfarlane m.fl., 2016). Instrumentell förlossning, 

även kallad forcerad eller assisterad förlossning, innebär att det används en så kallad sugklocka 

eller tång, även kallad forceps vid den vaginala förlossningen. Med någon av dessa drar man i 

och hjälper barnet ut genom den vaginala kanalen. Dessa instrument används främst vid 

värksvaghet då livmodersammandragningar inte är tillräckligt starka för att barnet ska kunna 

krystas ut (Hagberg m.fl., 2014). Instrumentella förlossningar är inte lika vanligt förekommande 

som kejsarsnitt och i Sverige sker knappt en tiondel av alla förlossningar med hjälp av instrument 

(Macfarlane m.fl., 2016). 

Komplikationer vid förlossning 

 

Vanligt förekommande skador och komplikationer som för en frisk föderska vid vaginal 

förlossning kan uppstå innefattar främst bristningar och eventuella följder av sådana skador 

(Lindgren, Rehn & Wiklund, 2014). Ytterligare komplikation kan även vara fortsatt blödning 

efter att en så kallad förväntad lösningsblödning har skett. Sådan lösningsblödning är den 

blödning som uppstår då placenta lossar från livmoderväggen. Blödningar större än 1000-1500 

milliliter efter lösningsblödningen kan orsaka akut fysisk påverkan men leder sällan till långvarig 

problematik (Rath, 2011; Wilde, 2005; World Health Organization [WHO], 2012).  

 

Faktorer som ökar risken för förlossningsskador såsom allvarligare bristningar är sådana som att 

vara förstföderska, instrumentell förlossning och en födelsevikt på över 4000 gram hos barnet 

(Lindgren m.fl., 2014). Återhämtning och läkning efter en förlossning sker successivt och tar 

olika lång tid för alla kvinnor. Den största fysiska återhämtningen sker under de tre 

nästkommande månaderna efter en förlossning och läkning av skador i vagina och perineum, 
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området mellan vagina och ändtarm, tar ofta kortare tid på grund av vävnadens goda 

genomblödning (Borgfeldt m.fl., 2019).   

Bristningar 

Bristningar i samband med förlossning delas in i grader om 1 till 4, vilka beskriver bristningens 

storlek samt involverad anatomi. Sådan gradering är av yttersta vikt för att kunna avgöra 

medicinska åtgärder direkt efter förlossning samt att dokumentera inför eventuell framtida 

problematik kopplat till förlossningsskada (Lindgren m.fl., 2014). Instrumentell förlossning ökar 

som tidigare nämnt risken för större förlossningsskador (Shek, Green, Guzman och Dietz, 2015) 

och viktigt är att efter förlossning noggrant undersöka och suturera skador med god 

smärtlindring. Detta för att undvika att missa skador som kan åtgärdas och därmed undvika 

framtida lidande och sänkt livskvalitet som orsakats av just förlossningsskador (Borgfeldt m.fl., 

2019). En övrig faktor som kan ha avgörande betydelse för om bristning uppstår och då i vilken 

grad, är huruvida det är en kvinnas första barn eller inte. Att föda sitt första barn har visat sig 

innebära högre risk för bristningar överlag (Smith, Price, Simonite & Burns, 2013). 

Bristning av grad 1 är i samband med förlossning den minst komplicerade typen av bristning och 

innebär att endast ytliga delar av kvinnans vulva, vagina eller perineum har skadats i samband 

med förlossning och att ingen muskulatur i underlivet är involverad. Sådana bristningar brukar 

ofta läka av sig själva. Bristning av grad 2 innebär till skillnad från grad 1 att en del av perineum 

samt att vissa muskler eller muskelfästen i underlivet involveras i skadan och klassas därmed som 

en djupare typ av bristning (Lindgren m.fl., 2014). Viktigt för att undvika alltför stora skador på 

perineum under framfödande av barnets huvud är att med hjälp av barnmorskans händer applicera 

ett mottryck på just denna kroppsdel, detta kallas per (Riethmuller, Ramnah & Mottet, 2018). 

Bristning av grad 2 kräver noggrann suturering av barnmorska för att möjliggöra läkning av 

skadade muskler och för att undvika att kvinnans bäckenbottenmuskulatur ska bli permanent 

påverkad (Lindgren m.fl., 2014). Bäckenbottenmuskulaturen är en samling muskler i botten av 

bukhålan, vilka tillsammans skapar ett stöd för de inre organen. Även slutningsmuskler kring 

bland annat slida och ändtarm (analsfinkter) ingår i denna muskulatur (Hagberg m.fl., 2014). 

De allvarligare bristningsgraderna 3 och 4 innebär att analsfinktern blivit skadad eller brustit helt 

och att tarmslemhinnan kan ha skadats. Sådana bristningar sutureras endast av läkare på 

operation. En bristning av grad 3 involverar oftast skada på en eller flera muskeltrådar i 

analsfinktern medan grad 4 är den allvarligaste formen av bristning då en fullständig ruptur av 

denna slutningsmuskel skett och att tarmens slemhinna har skadats. Risker kring sådana 

bristningar är att dessa kan leda till permanent tarmpåverkan (Lindgren m.fl., 2014). Även 

kvinnor graderade med bristning av typ 2 kan i vissa fall trots bedömning av lindrigare skador 

lida av ej synliga skador på just sfinktermuskulatur och annan bäckenbottenmuskulatur vilka inte 

upptäcks i samband med förlossning (Lindgren m.fl., 2014). Likt Shek med flera (2015) tar upp 

så är bristningar i just levatormuskulaturen svårupptäckt i samband med förlossning och kräver 

att man med en speciell typ av ultraljud följer upp tre till sex månader efter förlossning för att 

undersöka eventuella kvarstående skador. Levatormuskulaturen är en hästskoformad del av 

bäckenbottenmuskulaturen vilken omger både ändtarmsmuskulatur samt vagina (Hagberg m.fl., 

2014).   
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Långvariga förlossningsskador 

 

För att reda ut vad en långvarig förlossningsskada är behöver begreppet långvarig skada 

definieras. Betydelsen av en förlossningsskada är redan fastställd under ovanstående underrubrik. 

Skador är kopplade till smärta och den internationella definitionen av smärta från International 

Association for the Study of Pain [IASP] säger att smärta är “... an unpleasant sensory and 

emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of 

such damage” (Merskey & Bogduk, 1994, s 209). Organisationen definierar även begreppet 

kronisk eller långvarig smärta som återkommande eller ihållande i smärta i mer än tre till sex 

månader (Merskey & Bogduk, 1994). Begreppet kronisk eller långvarig smärta beskrevs även 

först i en artikel av Bonica och Hoffman (1954) som smärta som kvarstår efter att läkning bör ha 

skett. Utifrån definitionerna av smärta och långvarig smärta kan begreppet långvarig 

förlossningsskada förklaras. En långvarig förlossningsskada är en förlossningsskada som inte har 

läkt inom normal läkningstid eller som kvarstår i mer än tre till sex månader. Normal läkningstid 

efter en förlossning är sex månader (Romano, Cacciatore, Giordano & La Rosa, 2010). I 

nedanstående stycken förklaras de vanligaste långvariga förlossningsskadorna och 

komplikationerna med utgångspunkt från och med sex månader postpartum (efter förlossning). 

De långvariga förlossningsskador som tas upp i denna litteraturöversikt är bäckenbottenprolaps, 

urin- och fekal inkontinens, dyspareuni och smärtor i bäckenet. Eftersom majoriteten av alla 

förlossningar är vaginala (Macfarlane m.fl., 2016) så kommer de vanligaste förlossningsskadorna 

vara sådana orsakade av främst vaginala förlossningar.  

 

Bäckenbottenprolaps 

 

Bäckenbottenprolaps, även kallat framfall, innebär att en kvinnas livmoder, tarm eller urinblåsa 

tränger ner mot eller genom dennes vaginalöppning och i vissa fall ger besvärande symptom 

såsom en känsla av tyngd i underlivet eller svårigheter att tömma tarm och urinvägar. 

Försvagning i bäckenbotten är en av de vanligaste komplikationerna i samband med vaginal 

förlossning (Rikard-Bell, Iyer & Rane, 2018) och just vaginal förlossning samt stigande ålder och 

uppnått klimakterie är de allra största riskfaktorerna gällande utveckling av bäckenbottenprolaps 

(Åkervall, Al-Mukhtar Othman, Molin, Gyhagen, 2019). Detta då det kvinnliga klimakteriet 

innebär minskade nivåer av östrogen vilket i sin tur resulterar i påverkan på vävnader och därmed 

kan orsaka försvagat stöd för just livmoder, tarm och urinblåsa. Cirka hälften av alla kvinnor som 

fött barn vaginalt har som följd av förlossning någon grad av prolaps då påfrestningen och 

tänjningen av bäckenbotten och levatormuskulaturen under en vaginal förlossning kan resultera i 

bestående muskelbristningar vilka inte upptäcks. Ofta rekommenderas kvinnor som fött barn att 

regelbundet träna sin bäckenbottenmuskulatur genom övningar, men lider man av ”... strukturella 

samt funktionella defekter ...” (Borgfeldt m.fl., 2019, s. 213) räcker inte träning till att åtgärda 

skador som uppstått under till exempel förlossning. Bäckenbottenprolaps leder ofta till andra 

långvariga besvär som beskrivs nedan (Borgfeldt m.fl., 2019).  

 

Urin- och fekal inkontinens 

 

Urininkontinens är ett tillstånd som innebär ofrivilligt urinläckage. De tre vanligaste typerna av 

urininkontinens hos kvinnor är ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och 

blandinkontinens. Ansträngningsinkontinens innebär urinläckage vid till exempel fysisk aktivitet, 

när man skrattar eller när man hostar. Trängningsinkontinens innebär att ofta känna att man 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%85kervall%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31639370
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al-Mukhtar%20Othman%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31639370
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31639370
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gyhagen%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31639370
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plötsligt akut behöver kissa samt svårigheter att hålla tätt. Blandinkontinens är en kombination av 

de två förstnämnda. De största riskfaktorerna för urininkontinens är hög ålder, övervikt samt 

graviditet och vaginal förlossning (Milsom m.fl., 2013). Fekal inkontinens eller 

avföringsinkontinens, en typ av analinkontinens, är ett tillstånd som innebär ofrivilligt läckage av 

antingen lös eller hård avföring från anus. Anledningen till fekal inkontinens kan vara 

försvagningar i närliggande muskulatur och/eller vissa tarmsjukdomar. Vid graviditet och 

förlossning kan bäckenbottenmuskulaturen skadas och försvagas och det finns även risk för skada 

på analsfinktarna. Dessa skador kan orsaka fekal inkontinens både på kort sikt och lång sikt 

(Wald, Bharucha, Cosman & Whitehead, 2014).  

  

Gartland, MacArthur, Woolhouse, McDonald och Brown (2016) diskuterar bland annat möjliga 

riskfaktorer och prevalens för urininkontinens och fekal inkontinens hos förstföderskor efter 

förlossning. Riskfaktorer för inkontinens postpartum är inkontinens under graviditeten, vaginal 

förlossning (framförallt instrumentell där en sugklocka har använts) samt övervikt hos och hög 

ålder på modern vid födseln. Studien sammanfattade även prevalensen för inkontinens hos 

kvinnor fyra år efter deras första eller enda förlossning. Nästan en tredjedel av kvinnorna led av 

urininkontinens och hälften av dem beskrev den som minst måttlig i allvarlighetsgrad. Siffrorna 

för fekal inkontinens var lägre men en av fjorton kvinnor besvärades av det fyra år efter första 

förlossningen (Gartland m.fl., 2016). För de som får inkontinensbesvär under graviditeten eller 

efter förlossningen är det således troligt att tillståndet blir långvarigt. Glazener med flera (2014) 

följde kvinnor med urininkontinens tre månader postpartum under 12 års tid. Efter 12 år svarade 

ungefär 80 procent av kvinnorna att de fortfarande hade problematik med urininkontinens. 

Allvarlighetsgraden av problematiken var varierande men en del behövde använda någon form av 

inkontinensskydd dagligen. I studien undersöktes även förekomsten av fekal inkontinens och 12 

år postpartum led ungefär 20 procent av kvinnorna av det (Glazener m.fl., 2014).  

 

Dyspareuni 

 

Dyspareuni är ett tillstånd hos kvinnor som innebär återkommande smärta vid penetrerande 

samlag (Lewis m.fl., 2010). Dyspareuni är vanligt postpartum och för majoriteten, 85,7 procent, 

så är det första samlaget efter förlossningen smärtsamt (McDonald, Gartland, Small & Brown, 

2016). För många kan tillståndet bli långvarigt och i en annan studie utförd av Alligood-Percoco, 

Kjerulff och Repke (2016) framkom det att ungefär 20 procent av sexuellt aktiva förstföderskor 

upplever smärta vid penetrerande samlag sex månader postpartum. I studien undersöktes även 

gemensamma nämnare bland dessa det vill säga riskfaktorer. Den största riskfaktorn enligt 

studien visade sig vara pågående amning. Risken för dyspareuni var tre gånger så stor vid 

pågående amning som vid avslutad amning. Andra fysiska aspekter visade sig vara relaterade till 

själva förlossningen där dyspareuni förekom i större utsträckning efter en instrumentell 

förlossning och efter en förlossning med höggradiga bristningar i perineum. I artikeln beskrivs 

även att psykologiska aspekter såsom utmattning och hög stressnivå ökar risken för dyspareuni 

sex månader efter förlossningen (Alligood-Percoco m.fl., 2016). I artikeln av McDonald med 

flera (2016) undersöktes förekomsten av dyspareuni hos förstföderskor 18 månader efter 

förlossning, resultatet visade att en av fem upplever smärtsamma samlag. 
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Bäckensmärta 

 

Bäckensmärta i olika former till följd av graviditet och förlossning är vanligt och innefattar 

främst bäckenbottensmärta och smärta i blygdbensfogen vilka kan leda till ländryggssmärta. 

Smärtan beror ofta på försvagningar i bäckenbottenmuskulaturen eller bäckenbottenprolaps som 

orsakats av förlossning (Hagberg m.fl., 2014). Ungefär tre av fyra kvinnor upplever 

ländryggssmärta under graviditeten och för många blir smärtan långvarig (Maclennan & 

Maclennan, 1997). En studie av Iwata med flera (2018) visade att ungefär hälften av deltagarna i 

studien led av någon typ av ryggsmärta sex månader postpartum. En riskfaktor för ryggsmärta var 

enligt studien hög ålder hos modern vid födseln av första barnet (Iwata m.fl., 2018). En annan 

riskfaktor för långvarig ryggsmärta är flera födslar under en kort tid (Maclennan & Maclennan, 

1997). Bergström med flera (2017) undersökte förekomsten av smärta i blygdbensfogen 12 år 

postpartum. Av de svarande deltagarna var det 40 procent som besvärades av smärta i ländryggen 

och/eller blygdbensfogen 12 år efter förlossningen (Bergström m.fl., 2017). Riskfaktorer för 

postpartum blygdbensfogsmärta är att ha fött med kejsarsnitt, att ha haft ländryggssmärta innan 

eller under graviditeten samt sittande position vid amning (Mukkannavar m.fl., 2014). 

Prevalensen av långvarig ländryggssmärta och blygdbensfogsmärta efter förlossning påverkas 

inte av hur vältränad modern är eller hur mycket hon har tränat tidigare i sitt liv (Mogren, 2008; 

Thorell & Kristiansson, 2012).  

 

Postpartumvård 

 

Postpartumperioden är den närmsta tiden efter en förlossning och delas in i tre delperioder. Den 

första är den akuta postpartumperioden vilken är timmarna direkt efter förlossningen. Den andra 

perioden sträcker sig till och med sex veckor efter förlossningen och den tredje perioden tar sedan 

vid och avslutas sex månader postpartum. Efter sex månader ska i princip all fysisk återhämtning 

efter förlossningen ha skett (Romano m.fl., 2010). Postpartumvård är vården som kvinnor får 

efter en förlossning. Det finns riktlinjer för hur alla länder ska sköta sin vård av kvinnor i 

postpartumperioden, till exempel de internationella rekommendationerna för vård av modern i 

den postnatala perioden (World Health Organization [WHO], 2013). Rekommendationerna säger 

att kvinnorna ska kontaktas av förlossningsvården vid två tillfällen. Första kontakten vid 10 till 

14 dagar efter födseln för diskussion kring det psykiska måendet och eventuell 

förlossningsdepression. Den andra kontakten ska genomföras två till sex veckor efter födseln för 

frågor om den sexuella hälsan och eventuell dyspareuni (WHO, 2013). I Sverige rekommenderar 

man även kvinnor att uppsöka barnmorska för en så kallad efterkontroll cirka sex till tolv veckor 

efter att man fött barn. Efterkontrollen innebär ofta en gynekologisk undersökning där eventuella 

bristningar inspekteras och diskuteras tillsammans med övriga frågor kring till exempel 

bäckenbottenträning, samliv och psykiskt samt fysiskt mående (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Vård vid långvariga förlossningsskador 

 

Vid långvarig problematik till följd av förlossning kan kvinnorna remitteras från 

mödravårdscentralen till läkare på specialistmottagningar för obstetrik och gynekologi. 

Allmänsjuksköterskan vårdar på olika avdelningar inom vården kvinnor i varierande åldrar och 

med besvär som helt eller delvis kan ha orsakats av förlossningsskador. Inte sällan söker sig de 

kvinnor som en längre tid efter förlossning upplever besvär med just långvariga 

förlossningsskador i första hand till vårdcentral. Dessa är ofta kvinnor som inom vården söker 
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hjälp på grund av besvär med till exempel urinblåsa och tarm. Vidare utredning av sådan 

problematik och huruvida detta orsakats av just förlossningsskador kan efter remiss från 

primärvården utföras på så kallade bäckenbottencentrum. På sådana centrum sker ofta vidare 

utredningar i samarbete med kliniker där allmänsjuksköterskan återfinns och som fokuserar på 

bland annat proktologi, gastroenterologi och urologi (Socialstyrelsen, 2017). Det är av yttersta 

vikt att uppmärksamma kvinnors symtom och lidande oavsett storlek på förlossningsskada och 

även oavsett tidsaspekt efter förlossning. Ihållande symptom kan besvära kvinnor upp till ett och 

ett halvt år eller mer postpartum och kräver därmed ytterligare uppföljning utöver den idag 

rutinmässiga kontrollen ett fåtal veckor efter förlossning (Åhlund, 2019).  Enligt ytterligare en 

studie utförd av Hansen, Svare, Viktrup, Jorgensen och Lose (2012) visades det att graviditet och 

barnafödande är de två största riskfaktorerna gällande utveckling av urininkontinens i varierande 

åldrar. Gällande allmänsjuksköterskan och dennes yrkesutövande innebär detta därför att man 

kommer att påträffa kvinnor vilka lider av förlossningsskador på många olika vårdavdelningar, 

inte minst geriatriska sådana. Detta då urininkontinens är en åkomma som i stor utbredning 

drabbar speciellt äldre kvinnor och som därmed behöver behandlas enskilt eller i kombination 

med annan problematik på ett stort antal avdelningar inom sjukvården (Statens beredning för 

medicinsk utredning [SBU], 2013). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad 

Sjuksköterskans kärnkompetenser skapades ursprungligen av amerikanska Institute of Medicine 

[IOM] (2003) och syftar till att säkerhetsställa god vård och förbättra professionens 

yrkesutövande. Sjuksköterskan bör därför i sitt yrkesutövande använda sig av sina kunskaper 

inom omvårdnadsvetenskap samt även bemästra de kärnkompetenser som hör yrket till. Dessa 

kärnkompetenser involverar inom svensk sjukvård kunskap inom: patientsäkerhet, 

patientcentrerad vård, evidensbaserad praxis, informatik, teamarbete och kvalitetsförbättring 

(Leksell & Lepp, 2013). 

Sjuksköterskans omvårdnad av kvinnor med förlossningsskador varierar beroende på typ av 

förlossningsskada. Gemensamt är dock att alla omvårdnadshandlingar springer ur ett 

omvårdnadsperspektiv där humanvetenskap, praktik, omsorg och ett fokus på hälsa är prioriterat. 

Sjuksköterskans kompetens i mötet med kvinnor som söker vård för förlossningsskador bör 

därmed innefatta mer än endast medicinsk kunskap om eventuella fysiska komplikationer. 

Omvårdnaden som ges innebär med andra ord utöver detta även praktisk och teoretisk kunskap 

om vad som ger en människa hälsa, fysiskt och psykiskt, och hur vårdandet bör formas utifrån 

denna kunskap. Med hänsyn till detta behöver sjuksköterskan i sitt möte med kvinnor som lever 

med långvariga förlossningsskador därför förstå hur sådana skador kan komma att påverka deras 

hälsa utöver fysiska besvär (Ehrenberg, Wallin & Edberg, 2014). På så sätt kan även de globala 

målen 2030 för hållbar utveckling kopplas till sjuksköterskans omvårdnad i mötet med dessa 

patienter. Inte minst gällande målen kring god hälsa och välbefinnande samt jämställdhet, som 

båda syftar till att skapa hälsosamma liv samt bidra till jämställdhet och kvinnors egenmakt. 

Omvårdnaden som ges till kvinnor med långvariga förlossningsskador bör därför ges och formas 

med hänsyn till sådana mål för att kvinnor, trots barnafödsel, ska få möjlighet till upplevd hälsa 

och egenmakt (Åberg Aas, 2019). 
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Känsla av sammanhang som teoretisk utgångspunkt 

 

Begreppet “Sense of coherence”, på svenska “Känsla av sammanhang” fast mer känt under 

förkortningen KASAM, beskrevs först av Aaron Antonovsky år 1979 (Langius-Eklöf & 

Sundberg, 2014). Antonovsky (1979) forskade mycket kring människors upplevda hälsa relaterat 

till olika faktorer i deras liv. Han beskriver att han blev chockad över resultat av studier där 

människor som hade varit med om traumatiska händelser ändå beskrev sin hälsa som bra. Bland 

väldigt fattiga människor, överlevare från koncentrationsläger och afroamerikanska slavar var det 

många som upplevde sin hälsa som bra. Utifrån resultaten drog Antonovsky slutsatsen att en 

människas hälsa kan vara bra trots många negativa faktorer i ens liv och att den bakomliggande 

orsaken till det var en hög nivå av KASAM (Antonovsky, 1979). 

 

KASAM byggs upp av tre komponenter, begreppen; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 1991). Begriplighet innebär graden av förståelse för en viss 

situation. Med en hög känsla av begriplighet kan man förutse de svårigheter som man stöter på, 

förstå varför de händer eller hitta en förklaring till dem. Hanterbarhet beskriver hur man hanterar 

situationer man utsätts för. Upplevs en hög nivå av hanterbarhet känner man att man har rätt 

resurser, stöd och verktyg för att hantera till exempel orättvisor som man utsätts för. Den sista 

komponenten meningsfullhet handlar mycket om ens motivation till att klara av en svår situation. 

Upplevs en hög meningsfullhet innebär det att man känner att det är värt det att kämpa i en jobbig 

situation, för att något har en så pass stor betydelse för en, främst känslomässigt men även 

kognitivt. För ett högt KASAM är alla tre komponenternas värde höga och för ett lågt KASAM är 

dessa istället låga. Komponenterna hänger även till stor del ihop och om en av dem är höga 

brukar även de andra vara det (Antonovsky, 1991). 

 

KASAM är ett viktigt begrepp inom omvårdnad och något som sjuksköterskan bör stötta 

patienter i att nå. KASAM-modellen utgår från ett salutogent synsätt på hälsa vilket innebär att 

fokus ligger på faktorer som höjer eller vidmakthåller hälsan, det vill säga frisk- och 

skyddsfaktorer. Exempel på sådana kan vara egen motivation, stöttande närstående samt 

materiella resurser. Inom hälso- och sjukvården är det viktigt att man tillsammans med patienten 

identifierar de faktorerna och hur de kan hjälpa patienten (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). För 

att mäta patienters KASAM används det så kallade KASAM-formuläret (Antonovsky, 1991). 

KASAM-formuläret består av påståenden kring livet gällande begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet där patienten graderar nivå av medhållande. Upptäcks det att en patient har ett 

lågt KASAM kan extra resurser sättas in för att underlätta för patienten i den nya situationen. 

Genom att jobba enligt KASAM underlättas kommunikationen och sjuksköterskan kan skapa en 

bättre relation till patienten. Det leder i sin tur till en bättre individanpassad omvårdnad där både 

patient och närstående är involverade (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014).  

 

Personer som råkar ut för allvarliga skador och sjukdomar, speciellt långvariga sådana, hanterar 

det på olika sätt och KASAM kan påverkas. En studie av Jabłoński, Mirucka, Streb, Słowik och 

Jach (2019) visade att KASAM kunde minska hos kvinnor som överlevt bröstcancer och levde 

med förändrade kroppar. De kvinnorna upplevde i större utsträckning än andra kvinnor 

svårigheter med hanterbarhet och meningsfullhet gällande vissa aspekter i deras liv (Jabłoński 

m.fl., 2019). Hur en person påverkas av en förändrad livssituation har visats bestämmas till stor 

del av hur hälso- och sjukvården jobbar. Att jobba enligt KASAM-modellen med dess salutogena 
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synsätt kan hjälpa till bevara patienters livskvalitet trots fysiska skador (Lindahl, Juneja, 

Teljigovic, Rafn & Nielsen, 2019).  

 

Problemformulering 

 

En förlossning kan antingen graderas som normal eller komplicerad. Majoriteten av alla 

förlossningar är så kallade vaginala, normala förlossningar. Vissa förlossningar resulterar i skador 

på kvinnan såsom bristningar och försvagningar i bäckenbottenmuskulaturen. De flesta skadorna 

läker inom sex månader postpartum men för vissa kvinnor blir tillståndet långvarigt, en så kallad 

långvarig förlossningsskada. Långvariga förlossningsskador kan påverka kvinnans basala 

kroppsliga funktioner som till exempel tarm- och urinblåstömningsfunktionen men även leda till 

olika typer av långvariga smärttillstånd. Vården efter en förlossning innebär ofta en kort kontakt 

som avslutas runt tre månader postpartum. Långvariga förlossningsskador kan kvarstå eller 

uppstå upp till flera år efter en förlossning. Många kvinnor i olika åldrar har problematik som kan 

vara mer eller mindre orsakad av förlossningsskador. Viss långvarig problematik kan leda till 

negativ påverkan på KASAM och livskvalitet, för att motverka detta spelar hälso- och sjukvården 

en viktigt roll. Den här litteraturöversikten vill beskriva hur långvariga förlossningsskador 

påverkar kvinnors liv genom att belysa kvinnors upplevelse av tiden efter en förlossning och att 

leva med långvariga förlossningsskador.  

 

SYFTE  

 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med långvariga förlossningsskador. 

 

METOD  

 

Design  

 

Utformningen av det här arbetets metod är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är en 

sammanfattning och utvärdering av existerande forskning inom ett visst ämne. De genomförs i 

syfte att beskriva ämnets kunskapsläge och belysa eventuella kunskapsluckor för framtida 

forskning (Polit & Beck, 2017). När en litteraturöversikt görs väljs några originalartiklar, så 

kallade primärkällor, inom ett ämnesområde ut för sammanställning av deras resultat. Endast ett 

mindre urval av all forskning inom området används så det är viktigt att motivera sina val med till 

exempel en tydlig sökstrategi för att besvara syftet, anpassade urvalskriterier och en uppvisad 

kvalitetsgranskning av valda artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att denna 

litteraturöversikt baserades på redan existerande studier kan en bred överblick över valt 

ämnesområde och dess olika perspektiv presenteras. Med en sådan metod blir resultatet 

överskådligt och läsaren kan därmed få en grundlig men omfattande förståelse för ämnet. 

Litteraturöversikter kan även ligga till grund för och motivera framtida forskning inom 

ämnesområdet. 

 

Urval  

 

Ett urval av artiklar togs fram för den här litteraturöversikten via sökningar i databaserna 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] och Public Medline 

[PubMed]. CINAHL är en databas som innefattar i princip all forskning inom omvårdnad och 
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hälsa. PubMed är huvudsakligen en databas för artiklar som behandlar biomedicinsk forskning 

men har även studier om omvårdnad och hälsa. För att navigera bland sökresultaten användes 

förvalda avgränsningar, inklusions- och exklusionskriterier. Avgränsningar är val eller 

inställningar i sökmotorer som kan användas vid sökningar (Polit & Beck, 2017). Avgränsningar 

gällande urval av artiklar till denna litteraturöversikt har gjorts i syfte att i så stor utsträckning 

som möjligt svara på och presentera relevant information kring vald problemformulering och 

fenomen (Henricson, 2017). Inklusionskriterier är kriterier, valda utifrån syftet, som ska uppfyllas 

för att en artikel ska inkluderas i litteraturöversikten. Exklusionskriterier är istället kriterier som 

om de uppfylls leder till att en artikel exkluderas (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering [SBU], u.å.). Genom sådan inkludering och exludering gällande val av källor och 

dess innehåll möjliggör man därför en högre övergripande kvalitet på en litteraturöversikt. Det 

ger läsaren möjlighet att återskapa metoden få fram samma resultat (Henricson, 2017).  

 

Avgränsningar 

 

En avgränsning som gjordes i samtliga sökmotorer var att artiklarna skulle vara på engelska och 

publicerade de senaste 15 åren. Engelska är vetenskapens språk och något som båda författarna 

till den här litteraturöversikten behärskar. Tidsavgränsningen till de senaste 15 åren gjordes för 

att få ett tillräckligt stort utbud av artiklar. I CINAHL applicerades även filtret “peer reviewed” 

som säkerställde att alla artiklar var referentgranskade. Att en artikel är referentgranskad innebär 

att en eller flera oberoende forskare inom ämnet läser igenom artikeln och lämnar kommentarer 

på förändringsmöjligheter. För att räknas som en vetenskaplig artikel behöver artikeln vara 

referentgranskad (Forsberg & Wengström, 2016). Den avgränsningen utfördes manuellt, av den 

här litteraturöversiktens författare, i PubMed. Det gjordes ingen avgränsning angående land där 

studien utfördes då olika geografiska och etniska skillnader inte hade någon betydelse för valt 

ämne. 

 

Inklusionskriterier 

 

Artiklar som valdes ut för sammanställning av resultatet skulle samtliga vara vetenskapliga 

originalartiklar. För att inkluderas i denna litteraturöversikt skulle även artiklarna vara etiskt 

granskade och godkända. Innebörden av det förklaras nedan under rubriken Forskningsetiska 

överväganden. Studierna skulle utgå från kvinnans perspektiv och hennes syn på sin hälsa 

relaterat till sin långvariga förlossningsskada. Då litteraturöversikten fokuserade på långvariga 

förlossningsskador skulle studierna vara utförda från och med sex månader postpartum. 

Artiklarna kunde inkludera en undersökning utförd innan sex månader postpartum om det även 

skedde en jämförande undersökning i senare skede.  

 

Exklusionskriterier 

 

Artiklar som exkluderades var de som behandlade andra förlossningsskador än de utvalda för 

litteraturöversikten, eventuella partners upplevelser eller skador på barnet efter förlossning. 

Artiklar som exkluderades, trots relevans för syftet, var sådana som höll låg kvalitet enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Berg, 1999; Willman, 2016), se 

Bilaga A. Förtydligande av kvalitetsgranskning finns under rubrik med samma namn nedan. 
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Datainsamling 

 

Datainsamlingen utgick ifrån sökningar i databaserna CINAHL och PubMed, baserat på de 

bärande begreppen och urvalskriterierna som valts för att få fram artiklar inom ämnet. För att 

urskilja sådana bärande och passande begrepp att använda i sökningarna användes även så 

kallade MeSH-termer för PubMed. Dessa termer hittades på Karolinska Institutets hemsida 

Svensk MeSH (u.å.), vilket är den svenska versionen av amerikanska MeSH. MeSH står för 

Medical Subject Headings och är en hemsida som används för att hitta så kallade medicinska 

ämnesrubriker, vilka i sin tur kan användas vidare i sökningar efter artiklar i till exempel tidigare 

nämnda databasen PubMed (Polit & Beck, 2017). För CINAHL hittades sökorden i deras 

sökmonitor för sökord, CINAHL Subject Headings. CINAHL Subject Headings är databasen 

CINAHLs variant av MeSH-termer anpassade efter deras artiklar. För att få fram artiklar som 

fokuserade på kvinnors upplevelser av sina skador användes sökord såsom “body image”, 

“emotions” och “psychological”, vilka tillsammans med andra sökord kring förlossningsskador 

resulterade i artiklar som fokuserar på just kvinnors erfarenheter och känslor kring sådana skador. 

Fritextsökningar gjordes för att få fram ytterligare material. En fritextsökning innebär att vilka 

ord som helst kan sökas, de behöver inte vara databasernas egna termer (Polit & Beck, 2017). 

Sökorden kombinerades med sökoperatorerna “AND” och “OR”. När sökord kombineras med 

“OR” mellan dem kommer sökningen att visa alla artiklar som innehåller något av sökorden 

nämnda som bärande begrepp.  Kombineras istället sökord med “AND” så kommer sökningen att 

resultera i artiklar som har alla sökord som bärande begrepp. För sökningarna inför den här 

litteraturöversikten skapades först mindre block av sökord  kombinerade med “OR”, de blocken 

bestod av ord som beskrev samma del av syftet. Exempel på detta är ordet “förlossningsskador” 

som i representerades av sökord såsom “incontinence”, “dyspareunia” och “prolapse”. “OR”-

blocken sattes sedan ihop med varandra och sökoperatorn “AND” för de slutgiltiga sökningarna 

(Polit & Beck, 2017). Författarna konsulterade även med en bibliotekarie på Sophiahemmets 

högskola för att erhålla fler användbara sökord. 

 

För att hitta de mest relevanta artiklarna inför analysen gjordes sedan en sållning bland de 

artiklarna som sökningarna visade enligt Kristensson (2014). En första gallring genomfördes där 

rubriker och abstrakt lästes för att få fram de som verkade stämma bäst överens med syftet. De 

kvarstående artiklarna efter den första gallringen lästes sedan igenom i fulltext samt 

kvalitetsgranskades och slutligen valdes 16 artiklar. Sökningarna kan ses i Tabell 1. nedan och de 

valda artiklarna finns sammanställda i Bilaga B. 
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Tabell 1. Presentation av databassökningar  
Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluder-

ade 

artiklar 

CINAHL  

7/2-20 

((MH "Body Image") OR (MH "Health") OR 

(MH "Quality of Life") OR (MH 

"Psychological Well-Being") OR (MH 

"Adaptation, Psychological") OR (MH 

"Attitude") OR (MH "Maternal Attitudes") 

OR (MH "Coping") OR (MH "Stress, 

Psychological") OR (MH "Emotions") OR 

(MH "Sexuality") OR (MH "Patient 

Satisfaction") OR (MH "Perception")) AND 

((MH "Back Pain") OR (MH "Low Back 

Pain") OR (MH "Pelvic Pain") OR (MH 

"Incontinence") OR (MH "Stress 

Incontinence") OR (MH "Urinary 

Incontinence") OR (MH "Uterine Prolapse") 

OR (MH "Pelvic Organ Prolapse") OR (MH 

"Dyspareunia") OR (MH "Prolapse") OR 

(MH "Fecal Incontinence")) AND ((MH 

"Mothers") OR (MH "Postnatal Period"))  

66 38 17 6 

PubMed 

7/2-20 

(“back pain”[MeSH Terms] OR “low back 

pain”[MeSH Terms] OR “pelvic pain”[MeSH 

Terms] OR “perineum/injuries”[MeSH 

Terms] OR “urinary incontinence”[MeSH 

Terms] OR “uterine prolapse”[MeSH Terms] 

OR “pelvic organ prolapse”[MeSH Terms] 

OR “dyspareunia”[MeSH Terms] OR 

“prolapse”[MeSH Terms]) AND (“quality of 

life”[MeSH Terms] OR “health”[MeSH 

Terms] OR “body image”[MeSH Terms] OR 

“adaptation, psychological”[MeSH Terms] 

OR “attitude”[MeSH Terms] OR “stress, 

psychological”[MeSH Terms] OR 

“family”[MeSH Terms] OR 

“emotions”[MeSH Terms] OR “patient 

satisfaction”[MeSH Terms]) AND 

(“postpartum period”[MeSH Terms] OR 

“mothers”[MeSH Terms]) 

115 46 15 8 

 

Pubmed 7/2-20 “obstetric labor 

complications/psychology"[MeSH Major 

Topic] 

411 5 2 1 

CINAHL 

11/2-20 

(“perceptions” OR “experiences”) AND 

“prolapse” 

44 4 2 1 

TOTALT    16 

 

Kvalitetsgranskning  

 

En kvalitetsgranskning innebär en analys av innehållet i en studies kvalitet. Genom en 

kvalitetsgranskning kan det säkerställas för författare och läsare av litteraturöversikten att de 

använda artiklarna håller en så hög kvalitet som möjligt vilket kommer att höja 

litteraturöversiktens trovärdighet och validitet (Kristensson, 2014). En kvalitetsgranskning tar 

även upp möjliga svagheter med studien vilka läsare kan ta i beaktning. Viktiga aspekter för en 

hög kvalitet är bland annat en evidensbaserad grund, en välplanerad metod, objektivitet, en stor 
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mängd insamlad data och ett lågt antal bortfall. Referentgranskning verkar positivt på kvaliteten 

och ju fler granskare desto bättre (Polit & Beck, 2017).   

 

Kvaliteten varierade bland de artiklarna som kom fram i sökningarna. Samtliga artiklar som 

användes för att sammanställa resultatet blev kvalitetsgranskade av författarna till denna 

litteraturöversikt. De 16 artiklar som valdes ut höll samtliga en medel- till hög kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen för den här litteraturöversikten genomfördes med hjälp av Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier 

med kvantitativ och kvalitativ metodansats (Berg, 1999; Willman, 2016), se Bilaga A. 

Bedömningsunderlaget är anpassat efter vilken typ av studiemetod som ska granskas och 

bedömer parametrarna som nämns i ovanstående stycke. Artiklarnas kvalitetsnivåer, enligt 

bedömningsunderlaget, graderas som I, II eller III  där I innebär hög, II innebär medel och III 

innebär låg kvalitet. Resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i tabellformat i Bilaga B. 

 

Dataanalys  

Dataanalysmetoden som användes för den här litteraturöversikten var inspirerad av en integrerad 

analys (Kristensson, 2014). Integrerad analys innebär en successiv analys, bearbetning och 

presentation av upprepade fenomen från flertalet studier och dess resultat. En integrerad analys 

utförs i tre steg och är ett hjälpmedel för att sammanställa resultatet på ett tydligt sätt. Steg ett 

innefattar att läsa igenom de utvalda artiklarna och försöka att hitta gemensamma nämnare inom 

de olika resultatdelarna. Steg två innebär en utveckling av steg ett där man skapar kategorier 

utifrån de gemensamma nämnarna och placerar varje artikel i en av de kategorierna. Till sist i 

steg tre så sammanställer man relevanta delar ur artiklarnas resultat i varje kategori vilket sedan 

förs in i arbetets resultatdel. De sammanfattade studierna i en litteraturöversikts resultatdel kan 

eventuellt därigenom leda till nya slutsatser eller verka understödjande till redan existerande 

slutsatser (Kristensson, 2014).  

För den här litteraturöversikten utfördes steg ett och två i den integrerade analysen individuellt. 

Författarna av denna litteraturöversikt läste igenom alla artiklar och tänkte under tiden ut 

passande potentiella kategorier utifrån sådant som i artiklarna svarade på syftet och som de hade 

gemensamt. Efter steg ett diskuterade författarna funna likheter och skillnader och kunde 

tillsammans bestämma fyra kategorier inför resultatsammanställningen. I steg två skedde även 

ytterligare en noggrann läsning av alla artiklar, var för sig, där relevanta delar från varje artikels 

resultat placerades i någon av kategorierna. I steg tre jämfördes dessa delar och sammanställdes 

sedan gemensamt med kategorierna som underrubriker. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Vid all typ av medicinsk forskning på människor är forskare tvungna att följa vissa etiska 

principer. Dessa etiska principer eller koder innefattar till exempel Helsingforsdeklarationen 

(Polit & Beck, 2017). Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013) 

skapades i syfte att belysa hur man tar hänsyn till de mänskliga rättigheterna vid forskning på 

människor eller mänsklig vävnad. Deklarationens generella etiska principer innefattar till 

exempel vikten av informerat samtycke, att den mänskliga hälsan och integriteten alltid går först, 

sekretess i handlandet av personuppgifter och att minimera påverkan på miljön (WMA, 2013). I 

Sverige tillhör dessa principer även lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
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(SFS, 2003:460). För att få utföra mänsklig forskning krävs det en godkänd etikprövning vilket 

uppnås om studien tagit hänsyn till alla de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Vid genomförande av litteraturstudier är det svårt att jobba enligt Helsingforsdeklarationens 

(WMA, 2013) etiska principer då den mänskliga datan är sekundär. För att denna 

litteraturöversikt skulle utföras så etiskt som möjligt så låg fokus på vilka studier som valdes och 

hanterandet av deras data. Vid datainsamlingen fanns ett etiskt krav som var att samtliga utvalda 

artiklar skulle vara etiskt granskade och godkända. Det säkerställde att datan i denna 

litteraturöversikt var etiskt framtagen. För att få med så omfattande och objektiv data som möjligt 

så försökte även urvalet anpassas för att representera olika ståndpunkter inom ämnet. Vid 

sammanställning av resultatet försöktes det i möjlig mån att undvika att på något sätt förvränga 

artiklarnas innehåll för att behålla deras ursprungliga essens. Detta gjordes genom att hela tiden 

diskutera mellan författarna. Om skillnader i tolkning av data uppstod fick en gemensam 

uppfattning skapas genom att skapa en djupare förståelse av ämnet samt att ibland även rådfråga 

utomstående (Forsberg & Wengström, 2016). Referenshantering skedde enligt Sophiahemmets 

modifierade variant av referenssystemet American Psychological Associations [APA]. Genom en 

korrekt referenshantering behåller alla originalartiklar äran för sitt innehåll och plagiering 

undviks (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

RESULTAT  

 

Resultatet av den här litteraturöversikten är en sammanställning av 16 vetenskapliga artiklar. 

Artiklarnas innehåll presenteras under följande rubriker; Upplevelser i det vardagliga livet, 

Påverkan på sex och samlevnad, Upplevelser av sjukvården och Framtidssyn. 

 

Upplevelser i det vardagliga livet 
 

Självupplevd hälsa 

 

En stor gemensam nämnare för de flesta av studierna var att de visade att de långvariga 

förlossningsskadorna påverkade kvinnornas självupplevda hälsa och livskvalitet. För dessa 

kvinnor hade alla tidigare nämnda långvariga förlossningsskador en negativ effekt på deras liv 

(Bergström, Persson & Mogren, 2014; Bertozzi, Londero, Fruscalzo, Driul & Marchesoni, 2010; 

Handa, 2007; Hatem, Fraser & Lepire, 2005; Lin m.fl., 2018; Lindqvist, Lindberg, Nilsson, 

Uustal & Persson, 2019; Mirskaya, Lindgren & Carlsson, 2019; Tenfelde, Tell, Brincat & 

Fitzgerald, 2019; Triviño-Juárez m.fl., 2017; Walton, Ummul Ambia & Schbley, 2014). 

Kvinnorna som hade fler än en åkomma samtidigt (Handa, 2007; Hatem m.fl., 2005; Herron-

Marx, Williams & Hicks, 2007), alternativt en hög allvarlighetsgrad på sin åkomma (Bergström 

m.fl., 2014; Hatem m.fl., 2005; Herron-Marx m.fl., 2007), upplevde sämst hälsa och livskvalitet. 

Detta på grund av upplevd förlust av kontroll (Herron-Marx m.fl., 2007) och försämrad mental 

hälsa (Handa, 2007; Hatem m.fl., 2005). Det fanns även kvinnor som inte upplevde en inverkan 

på livskvaliteten, de hade i många fall accepterat att leva med den långvariga skadan och kunnat 

skapa sig en ny hanterbar vardag (Bouwina, Buurman, Leonarda & Lagro-Janssen, 2013; 

Engeset, Stuge & Fegran, 2014; Handa, 2007; Hatem m.fl., 2005; Herron-Marx m.fl., 2007; 

Priddis, Schmied & Dahlen, 2014). 
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Självbild 

Att inte kunna leva som man tidigare gjort på grund av sin skada var en faktor vilken påverkade 

kvinnornas identitet och känsla av kapabilitet negativt. Detta ledde till att kvinnorna la skulden på 

sig själva (Herron-Marx m.fl., 2007) och till följd av sådana känslor hade en negativ syn på sitt 

eget könsorgan och även hela sin kropp (Engeset m.fl., 2014; Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya 

m.fl., 2019). Med tiden resulterade denna skuldbeläggning hos vissa deltagare i ångest och 

depressiva symptom, detta på grund av både utmattning till följd av konstant oro och tankar på 

situationen som omöjlig (Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019). Detta ledde även till att 

många kvinnor upplevde att deras självkänsla försämrats (Bouwina m.fl., 2013; Hatem m.fl., 

2005; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019).  

Den stress som i samband med olika typer av långvariga förlossningsskador visade sig uppstå 

bestod bland annat av känslan av att känna sig åldrad, trasig (Bouwina m.fl., 2013; Lindqvist 

m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019) och oren (Priddis m.fl., 2014). Sådana känslor var speciellt 

förekommande bland de kvinnor som led av fekal- och/eller urininkontinens och 

bäckenbottensmärta samt bäckenbottenprolaps, detta ofta beroende på upplevd oförmåga att 

kontrollera sina kroppar (Bouwina m.fl., 2013; Tenfelde m.fl., 2019) och brist på spontanitet till 

följd av detta (Priddis m.fl., 2014). Deltagare som levde med bäckenbottenprolaps berättade även 

att den psykologiska påverkan till följd av sitt tillstånd var värre än den fysiska då detta 

dominerade deras tankar dagligen (Mirskaya m.fl., 2019). Kvinnor som uppgav positiva känslor 

gällande sina långvariga förlossningsskador var bland annat de som trots långvariga problem 

hade läkt inom cirka ett år efter sin förlossning. Dessa kvinnor kände stark tilltro till sina kroppar 

och stolthet över att ha kunnat läka helt (Lindqvist m.fl., 2019). 

Fysisk förmåga 

 

Flera av kvinnorna upplevde att deras förlossningsskada begränsade dem fysiskt. Enkla fysiska 

rörelser, såsom att gå och att sitta ned, som andra människor utför varje dag kunde för många 

vara svårt, speciellt för de med olika typer av bäckensmärta (Engeset m.fl., 2014; Mirskaya m.fl., 

2019; Tenfelde m.fl., 2019). Även hushållssysslor var för många kvinnor omöjligt och de 

behövde mycket stöd från sina partners (Engeset m.fl., 2014; Herron-Marx m.fl., 2007; Mirskaya 

m.fl., 2019). Fysisk träning var en aktivitet som många kvinnor var bekymrade över att de inte 

kunde utföra i samma utsträckning som innan förlossningen. För vissa var det smärtan som 

stoppade dem (Engeset m.fl., 2014; Lindqvist m.fl., 2019; Priddis m.fl., 2014) och för andra var 

det rädslan över att det skulle ske någon form av läckage eller förvärring i deras tillstånd (Herron-

Marx m.fl., 2007; Mirskaya m.fl., 2019) . 

 

Sociala aktiviteter 

 

Många kvinnor upplevde att deras fysiska skada skapade stora problem i sociala sammanhang 

vilket ledde till undvikande beteenden (Engeset m.fl., 2014; Hatem m.fl., 2005; Lind Rasmussen 

& Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019; Walton m.fl., 2014). Kvinnorna 

med inkontinensproblematik kände oro inför att lämna hemmet då de inte litade på sin kropp på 

grund av risken för läckage av urin eller avföring (Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist 

m.fl., 2019) och att någon skulle höra eller känna lukten av sådant läckage (Lind Rasmussen & 

Ringsberg, 2010). Osäkerheten ledde till att kvinnorna konstant behövde veta var närmaste toalett 
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var belägen för att ens våga röra sig utanför hemmet (Herron-Marx m.fl., 2007; Priddis m.fl., 

2014). Oavsett situation så uppgavs toalettbesök vara en vardagsaktivitet som enligt kvinnorna 

kunde leda till känslor av panik och ångest (Mirskaya m.fl., 2019). Den sociala begränsningen 

gjorde att kvinnorna kände sig utanför samhället och för att få en fungerande vardag behövde de 

göra många olika typer av livsstilsförändringar och anpassningar (Engeset m.fl., 2014; Hatem 

m.fl., 2005; Herron-Marx m.fl., 2007; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 

2019). En positiv social interaktion var supportgrupper bestående av kvinnor i samma situation. 

Sådana grupper fungerade som en hjälpsam faktor gällande hantering av och acceptans kring sitt 

tillstånd (Mirskaya m.fl., 2019; Priddis m.fl., 2014).  

 

Sociala relationer 

 

Stöd från familj, vänner och arbetsplats ansåg vara viktigt för de flesta av kvinnorna med 

långvariga förlossningsskador. Många kände dock en skam över sitt tillstånd och upplevde tabun 

kring att prata om förlossningsskador. Till följd av detta var många kvinnor försiktiga med att 

prata om sina egna besvär, även med nära och kära (Bouwina m.fl., 2013; Engeset m.fl., 2014; 

Hatem m.fl., 2005; Herron-Marx m.fl., 2007; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Priddis m.fl., 

2014). Hämmande känslor kring möjligheten att prata om sina besvär ledde bland deltagande 

kvinnor bland annat till irritation och känslor av press över att behöva gå vidare (Herron-Marx 

m.fl., 2007). Vissa kvinnor kände även trots sådana tabun att de kunde vända sig till sina partners 

eller närstående gällande besvär och känslor kring detta (Bouwina m.fl., 2013). Andra undvek 

sådana samtal helt, bland annat på grund av kulturella aspekter (Herron-Marx m.fl., 2007; Priddis 

m.fl., 2014). De som öppnade upp sig om sina besvär upplevde att de till stor del blev bemötta på 

ett bra sätt (Bouwina m.fl., 2013; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010). Dock upplevde ett antal 

kvinnor att människor runtom dem istället inte förstod sig på dem och förminskade (Engeset 

m.fl., 2014) samt normaliserade (Bouwina m.fl., 2013) deras problem.  

 

På grund av sin nya roll som mamma upplevde vissa kvinnor att det inte var acceptabelt att 

fokusera på sina egna besvär (Bouwina m.fl., 2013). Deltagare uttryckte även att skammen och 

isoleringen som orsakades av deras tillstånd fick dem att känna sig otillräckliga som både 

förälder och som kvinna (Priddis m.fl., 2014). Vissa kvinnor upplevde därför negativ inverkan på 

familjelivet och modersrollen. Dessa deltagare kände sig otillräckliga som mödrar då de, på 

grund av skadan, mådde psykiskt och fysiskt dåligt och därför hade svårt att leka med och ta hand 

om sina barn (Engeset m.fl., 2014; Mirskaya m.fl., 2019). Andra kvinnor var inte oroliga över hur 

barnen påverkades av deras mående (Engeset m.fl., 2014). Lyckan över att ha blivit förälder 

ansågs av vissa minska oron över besvär och därför överväga positivt (Mirskaya m.fl., 2019). 

 

Påverkan på sex och samlevnad 

 

Sex 

 

Tillstånden med störst påverkan på sexuallivet var dyspareuni (Bertozzi m.fl., 2010; O’Malley, 

Higgins, Begley, Daly & Smith, 2018; Priddis m.fl., 2014), bäckenbottenprolaps (Herron-Marx 

m.fl., 2007; Mirskaya m.fl., 2019) och fekal inkontinens (Handa, 2007; Lind Rasmussen & 

Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019), vilka i några fall existerade samtidigt. Kvinnorna med 

sexuella besvär upplevde fysiska problem som till exempel smärta, torra slemhinnor, hyper- eller 

hyposensitivitet i perineum, minskad sensation, oförmåga att nå orgasm och slapphet eller 
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stramande i könsorganet. Kvinnor med inkontinensbesvär upplevde även i stor utsträckning 

svårigheter att slappna av under sex, detta på grund av rädslan inför att någon typ av läckage 

skulle ske (Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019). Det existerade även en 

psykisk aspekt i det hela och för många hade sexlusten och sexdriften minskat (Lind Rasmussen 

& Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019) medan den för andra var 

oförändrad (Lindqvist m.fl., 2019; Tenfelde m.fl., 2019). Gemensamt var trots sådana skillnader 

att samlagen var mindre njutbara på grund av de olika långvariga förlossningsskadorna och 

kvinnorna var i de flesta fallen missnöjda med sina sexualliv (Herron-Marx m.fl., 2007; Lind 

Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019; O’Malley m.fl., 

2018; Priddis m.fl., 2014; Tenfelde m.fl., 2019). Många av kvinnorna som upplevde smärtsamma 

samlag kände en press från sig själva (Bouwina m.fl., 2013; ) men även från sin partner att ha sex 

(Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Mirskaya m.fl., 2019; Priddis m.fl., 2014). De upplevde att 

samlag var viktigt för relationen (Mirskaya m.fl., 2019; Priddis m.fl., 2014), en del av deras plikt 

som hustru (Priddis m.fl., 2014) eller viktigt för att känna sig kvinnliga (Lind Rasmussen & 

Ringsberg, 2010; ). Vissa kvinnor hade regelbundet eller oregelbundet sex trots smärtan (Bertozzi 

m.fl., 2010; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019; 

O’Malley m.fl., 2018; Priddis m.fl., 2014) och andra kvinnor undvek sex helt (Lindqvist m.fl., 

2019; Mirskaya m.fl., 2019; Priddis m.fl., 2014). Det påträffades även kvinnor som över tid hade 

märkt förbättringar sexuellt, arbetat runt problemet och hittat ett nytt bra sexualliv med sin 

partner (Lindqvist m.fl., 2019). 

 

Samlevnad 

 

Bäckensmärta i olika former var det tillståndet med minst påverkan på relationen till partnern och 

sexuallivet, det påverkade lite i vissa fall men inte hos majoriteten av kvinnorna (Bergström m.fl., 

2014; Engeset m.fl., 2014). Dyspareuni (Bertozzi m.fl., 2010; Priddis m.fl., 2014), 

bäckenbottenprolaps (Herron-Marx m.fl., 2007; Mirskaya m.fl., 2019), urin- (Lindqvist m.fl., 

2019) och fekal inkontinens (Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019;) som i 

många fall ledde till ett sämre sexualliv påverkade även kärleksrelationen hos många kvinnor. 

Vissa kvinnor hade svårt att se sig själva som attraktiva och var oroliga över hur deras partner såg 

dem. För dem upplevdes det som viktigt att mötas med acceptans och bekräftelse av sina partners 

(Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019). Det var en stor del av kvinnorna 

som upplevde det som svårt att prata med sin partner om sin problematik för att de skämdes, för 

att bevara det normala och för att inte oroa sin partner. Vissa kvinnor pratade inte alls om sina 

problem med sin partner och den bristande kommunikationen hade i många fall en negativ 

inverkan på förhållandet (Herron-Marx m.fl., 2007; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Priddis 

m.fl., 2014). De kvinnorna som pratade med sin partner upplevde att det i stor utsträckning 

underlättade i relationen och skapade ett starkare band till sin partner (Lindqvist m.fl., 2019). 

Många kvinnor behövde mycket hjälp med hushållssysslor samt barn och det stödet fick de då av 

sina partners (Engeset m.fl., 2014; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010). För vissa kvinnor 

skapades det en oro över att deras partner behövde ta så mycket ansvar i hemmet och kvinnorna 

kände att det besvärade partnern. Några kvinnor kände även att deras partner inte förstod dem 

eller deras lidande (Engeset m.fl., 2014; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010) och var rädda att 

bli lämnade (Mirskaya m.fl., 2019). 
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Upplevelser av sjukvården  

Bemötande 

Gällande kvinnors upplevelse av sjukvården i samband med livet med långvariga 

förlossningsskador så fanns det kopplingar till bemötandet. Kvinnor som efter förlossning sökt 

hjälp och då upplevt dåligt samt begränsat stöd från vårdpersonal, upplevde att de av 

vårdpersonal blivit förminskade och inte tagna på allvar (Herron-Marx m.fl., 2007; Lind 

Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019). Detta när de sökte 

hjälp för besvär för långvarig problematik. Sådana upplevelser ledde på sikt till sjunkande 

självkänsla och minskad tilltro till vården (Bouwina m.fl., 2013; Engeset m.fl., 2014; Herron-

Marx m.fl., 2007; Lindqvist m.fl., 2019). Andra kvinnor upplevde att ett begränsat stöd från 

vården efter att ha sökt hjälp istället ledde till acceptans gällande livet med långvariga 

förlossningsskador (Priddis m.fl., 2014). Ytterligare faktorer som bland kvinnorna ledde till 

missnöje gentemot vården var utebliven diagnos gällande upplevd problematik, flera olika 

diagnoser samt diskrepans mellan egen upplevelse och de symtom som registrerades utav 

vårdpersonal (Mirskaya m.fl., 2019). 

Jämfört med de kvinnor som upplevt bristande bemötande av sjukvården, så uppgav vissa 

kvinnor att de istället hade mottagit uppmuntran, stöd och förståelse samt individanpassad 

behandling (Lindqvist m.fl., 2019) att detta resulterat i förbättring gällande bland annat sömn och 

energinivå (Engeset m.fl., 2014). Dessa kvinnor ansåg att upplevelsen av stöd från vården, samt 

från eventuell partner, var två bidragande faktorer till välmående trots långvariga 

förlossningsskador (Lindqvist m.fl., 2019).  

Information 

Utebliven information gällande eventuella långvariga förlossningsskador från vårdpersonal, innan 

och efter vaginal förlossning, togs i flertalet studier upp som en bidragande faktor till förvåning 

över sina egna bestående skador samt okunskap om var man skulle söka hjälp (Bouwina m.fl., 

2013; Herron-Marx m.fl., 2007; Mirskaya m.fl., 2019; Priddis m.fl., 2014). Vissa deltagare ansåg 

att de hade velat genomgå kejsarsnitt om de hade vetat om de risker som en vaginal förlossning 

innebar (Herron-Marx m.fl., 2007). Andra kvinnor hade erhållit information men delvis felaktig 

eller bristande sådan. Vissa kvinnor upplevde information såsom korta broschyrer istället för 

utförlig information eller samtal som förminskade (Mirskaya m.fl., 2019). Andra ansåg även att 

den information som de mottagit om att de skulle läka fullt och återgå till tidigare fysik var 

orealistisk och ledde till chock samt besvikelse över bestående problem (Priddis m.fl., 

2014).Vissa av de kvinnor som sökt hjälp för bäckenbottenprolaps hade också mottagit 

information om att deras tillstånd var en naturlig följd av vaginal förlossning och att man bör ha 

räknat med sådana följder innan. De fick höra att deras tillstånd var något de fick acceptera. Vissa 

av de kvinnorna trodde även att eventuella åtgärder såsom operation skulle leda till större skador 

eller förvärra redan existerande problematik. Detta var en faktor som bland kvinnor med 

bäckenbottenprolaps ansågs innebära att deras liv var förstört (Mirskaya m.fl., 2019). 

Kvinnor som under förlossning fått allvarliga bristningar i perineum vilka lett till kvarstående 

problematik en längre tid efter förlossning berättade att de trots detta var glada över att ha fött 

vaginalt. Denna övervägande positiva upplevelse ansågs enligt dessa kvinnor bero på att ha 
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mottagit utförlig information om sitt tillstånd och känslan av trygghet samt support i samband 

med vårdmötet (Priddis m.fl., 2014). 

Att söka hjälp 

Bristande bemötande och information från sjukvården samt känslor av skam över sitt tillstånd var 

anledningar till att kvinnor undvek att söka vård. Vissa kvinnor upplevde att långvariga 

förlossningsskador såsom fekal inkontinens var tabu att prata om och att det utöver negativa 

normer kring detta i samhället generellt och hos sig själva, även förekom sådana attityder bland 

vårdpersonal (Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010). Andra kvinnor hade sökt vård flera gånger 

utan att få rätt hjälp på rätt ställe (Lindqvist m.fl., 2019). Att inte ha mottagit information om 

möjliga problem som kan uppstå efter vaginal förlossning, resulterade för flera deltagare i att de 

efter förlossning undvek att söka hjälp då de trott att deras problem inte gick att åtgärda samt att 

de var onormala. Även rädsla för analundersökning och kritik för att man inte gjort tillräckliga 

knipövningar postpartum för att träna upp sin bäckenbottenmuskulatur uppgavs som skäl till att 

inte söka hjälp av vården (Bouwina m.fl., 2013; Herron-Marx m.fl., 2007; Lind Rasmussen & 

Ringsberg, 2010). 

Framtidssyn 

Gällande bäckenbottensmärta hade de flesta deltagande kvinnor funnit sätt att hantera sina 

besvär, de hade även en positiv syn på framtiden och såg framför sig att de skulle läka och 

därigenom bli fria från smärtan samt att fysiskt kunna röra sig lika fritt som tidigare (Engeset 

m.fl., 2014). I jämförelse med kvinnors upplevelser av att leva med långvarig problematik till 

följd av skadad analsfinkter så framkommer oro inför att inte läka helt samt inför framtida 

graviditet och förlossning. På grund av oro inför att eventuellt förvärra sitt nuvarande tillstånd 

under ytterligare förlossning uttryckte vissa av deltagande kvinnor att vaginal förlossning var 

otänkbart (Lindqvist m.fl., 2019). Även kvinnor med bäckenbottenprolaps uttryckte oro inför 

framtiden och huruvida tillståndet skulle komma att förvärras i samband med högre ålder och 

kommande klimakterie. Dessa kvinnor upplevde oro inför ytterligare graviditeter samt även 

undran utifall en eventuell operation skulle begränsa möjligheten att föda barn igen (Mirskaya 

m.fl., 2019). De kvinnor som led av urininkontinens uppgav i större omfattning ha uppnått någon 

nivå av acceptans. Detta på grund av att tillståndet hade inneburit förändringar i deras liv, men då 

av en grad vilken de ansåg sig kunna klara av (Herron-Marx m.fl., 2007). 

Kvinnor med allvarligare perineala bristningar hade i stor utsträckning vant sig vid sitt tillstånd 

och lärt sig att anpassa sin livsstil efter detta. De hade även i högre grad nått någon typ av 

acceptans, trots en fortsatt önskan om att slippa sina besvär. Sådan uttryckt acceptans förekom i 

högre grad bland deltagare som levt med följderna av allvarliga perinealskador i flera år (Priddis 

m.fl., 2014). Liksom tidigare nämnt gällande upplevelse av psykiskt mående ansåg vissa 

deltagare att samtal med andra i liknande eller samma situation hjälpte dem med att förstå sitt 

tillstånd och även i högre grad hantera samt acceptera sin nya situation (Mirskaya m.fl., 2019; 

Priddis m.fl., 2014).  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

 

De två viktigaste fynden som författarna, till denna litteraturöversikt, fann och vilka hade störst 

betydelse för upplevelsen av att leva med sin långvariga förlossningsskada var bemötandet av och 

informationen från vården. Många av kvinnorna upplevde att de inte hade erhållit information om 

sin långvariga förlossningsskada (Bouwina m.fl., 2013; Herron-Marx m.fl., 2007; Mirskaya m.fl., 

2019; Priddis m.fl., 2014). Genomgående var även ett missnöje med hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande (Bouwina m.fl., 2013; Engeset m.fl., 2014; Herron-Marx m.fl., 

2007; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019). Vissa 

kvinnor var även rädda för att söka vård överhuvudtaget (Bouwina m.fl., 2013; Herron-Marx 

m.fl., 2007; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010). Kvinnorna som hade dessa negativa 

upplevelser av vården verkade enligt denna litteraturöversikts författares slutsatser må allmänt 

sämre. Kvinnorna som hade positiva upplevelser av vården, framförallt gällande bemötandet, 

hade upplevt det som vändningen i sitt tillstånd (Lindqvist m.fl., 2019) och tycktes må mycket 

bättre, fysiskt, psykiskt och emotionellt. En slutats som kan dras utifrån det är att vården har en 

stor inverkan på måendet hos kvinnor med långvariga förlossningsskador. Detta likt andra 

långvariga tillstånd (Lindahl m.fl., 2019).  

 

Gällande kvinnors upplevelser av att leva med långvariga förlossningsskador, i andra delar av 

livet än vårdmötet, fann författarna huvudsakligen att långvariga förlossningsskador i stor 

utsträckning ledde till sänkt livskvalitet (Bergström m.fl., 2014; Bertozzi m.fl., 2010; Handa, 

2007; Hatem m.fl., 2005; Lin m.fl., 2018; Triviño-Juárez m.fl., 2017; Walton m.fl., 2014). Detta 

på grund av nedsatt fysisk förmåga (Engeset m.fl., 2014; Herron-Marx m.fl., 2007; Lindqvist 

m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019; Priddis m.fl., 2014) och psykologisk påverkan (Bouwina m.fl., 

2013; Engeset m.fl., 2014; Handa, 2007; Hatem m.fl., 2005; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; 

Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019; Priddis m.fl., 2014; Tenfelde m.fl., 2019; Walton 

m.fl., 2014) samt att sådana skador även kunde påverka relationer negativt (Bertozzi m.fl., 2010; 

Engeset m.fl., 2014; Lind Rasmussen & Ringsberg, 2010; Mirskaya m.fl., 2019; Priddis m.fl., 

2014). Kvinnors upplevelser kring sex visade att många var missnöjda med sina sexualliv och 

hade svårt att njuta av samlag i liknande grad som tidigare (Herron-Marx m.fl., 2007; Lind 

Rasmussen & Ringsberg, 2010; Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019; O’Malley m.fl., 

2018; Priddis m.fl., 2014; Tenfelde m.fl., 2019). Angående kvinnornas syn på framtiden var de 

både positiva och negativa och skiljde sig en hel del från kvinna till kvinna. Kvinnorna kunde 

känna rädsla inför framtiden och att deras långvariga förlossningsskada skulle förvärras 

(Lindqvist m.fl., 2019; Mirskaya m.fl., 2019). Andra kvinnor hade funnit en acceptans för sitt 

tillstånd alternativt kände hopp inför framtiden (Engeset m.fl., 2014; Herron-Marx m.fl., 2007; 

Priddis m.fl., 2014). Det en tydlig koppling mellan grad av livspåverkan och typ av långvarig 

förlossningsskada. Författarna till den här litteraturöversikten tolkade det som att kvinnorna med 

urininkontinens och bäckensmärta såg ljusast på framtiden. Det skulle kunna bero på att dessa 

tillstånd, som nämnt ovan, kanske är lättare att leva eller mindre svåra att söka vård för och prata 

om. Hos kvinnor med tillstånden som framstår som svårare att leva med, framförallt fekal 

inkontinens och bäckenbottenprolaps, så är även framtidssynen mörkare. Dessa kvinnor har 

säkert svårare att anpassa sina liv efter skadan och verkar känna stor skam. Möjliga framtida 

försämringar kanske skulle göra deras situation omöjlig att klara av vilket medför stor rädsla 

inför framtiden. 
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Kopplar man alla dessa fynd, i ovanstående stycken, till denna litteraturöversikts teoretiska 

utgångspunkt KASAM (Antonovsky, 1991) ser man att dessa skador i många fall leder till sämre 

sådan. Det vill säga, långvariga förlossningsskador kan påverka, oavsett eventuell glädje över 

föräldraskap, många kvinnors känsla av sammanhang negativt och leder även till nedsatt 

livskvalitet och upplevelser kring försämrad självbild. Bristande känsla av kontroll över fysisk 

funktion kan tänkas leda till nedsatt känsla av hanterbarhet. Vidare kan denna upplevelse kring 

nedsatt hanterbarhet tillsammans med andra faktorer såsom ej tillräcklig information om sitt 

tillstånd samt saknat stöd från sjukvården tänkas leda till även bristande känsla av begriplighet 

och meningsfullhet.  Ett bra bemötande och tillräcklig information från vården verkar, enligt 

författarna, vara väldigt viktigt för att möjliggöra läkning och att må bra igen. Tillfredsställande 

information vilken är anpassad efter den mottagande individen kan underlätta begripligheten. 

Förstår man vad som är fel, varför det har hänt och hur man kan gå tillväga för att möjliggöra 

återhämtning är det även lättare att kunna hantera sin situation. Ett empatiskt och informativt 

bemötande skulle likaså kunna påverka upplevelsen av meningsfullhet då kvinnan får känna sig 

sedd, förstådd och stöttad, vilket kan ha en positiv effekt på dennes självkänsla och upplevda 

egenvärde. En annan tolkning kan vara att kvinnornas KASAM inte påverkades utan varit lågt 

hos kvinnorna redan innan de drabbades av en långvarig förlossningsskada. Det märks att 

sjukvården för majoriteten av kvinnorna inte har jobbat enligt KASAM-modellen (Langius-Eklöf 

& Sundberg, 2014). Hade sjukvården upptäckt kvinnornas låga KASAM borde de ha stöttat 

kvinnorna bättre i vårdmötet. Om sjukvården hade tagit reda på varje kvinnas friskfaktorer, lagt 

fokus på dem samt eventuellt satt in någon extra resurs så hade troligtvis många fler kvinnor känt 

större begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det blir dock lite sekundärt till bemötandet 

och informationen. Ifall inte sjukvårdens bemötande eller informationen sker korrekt är det svårt 

för dem att tillämpa KASAM-modellen. 

 

Att kvinnor med långvariga förlossningsskador, som leder till smärta och påverkar basala 

kroppsliga funktioner, mår sämre än kvinnor utan var förväntat. Att kvinnor upplever att de i stor 

utsträckning blir dåligt bemötta av vården kom heller inte som en överraskning då detta har 

diskuterats flitigt på sociala medier och av media. Ett exempel är hashtaggen #alltserfintut och 

kontot med samma namn på instagram där över 500 kvinnor delar med sig av sina långvariga 

förlossningsskador, hur de upplever livet och hur de har blivit bemötta av hälso- och sjukvården 

(Instagram, u.å.a; Instagram, u.å.b). Långvariga förlossningsskador är ett omdebatterat ämne och 

det finns även mycket ny forskning om detta. Det finns sådan forskning som konstaterar att 

förlossningsskador och möjliga långvariga konsekvenser är något som behöver tas på större 

allvar av hälso- och sjukvården (Elliot, Yaskina & Schulz, 2019; Korzeniewski, Kiemle & Slade, 

2019; Pennycuff, Karp, Shinnick, Hudson & Northington, 2019). Studier om kvinnors 

upplevelser av att leva med olika sorters långvariga tillstånd postpartum skrivs ofta i syfte att 

belysa kvinnornas perspektiv för att öka vårdens förståelse för detta (Jahani Shoorab, 

Mirteimouri, Taghipour & Latifnejad Roudsari, 2019; Korzeniewski m.fl., 2019; Pennycuff m.fl., 

2019). Forskningen tar upp förbättringsmöjligheter såsom mer utförlig uppföljning av 

förlossningsskador, bättre stöd, uppmärksammande av sexuella förändringar postpartum, 

ordentlig information och fler kliniker som kan ta emot dessa kvinnor (Elliot m.fl., 2019; 

Korzeniewski m.fl., 2019; Pennycuff m.fl., 2019). Denna litteraturöversikts resultat bekräftar 

annan forskning gällande att vårdsituationen kring kvinnor och deras långvariga 

förlossningsskador är ett globalt problem vilket kräver förändring. Hälso- och sjukvården skiljer 

sig självklart mellan länder, men aktuell forskning beskriver i stort ett generellt missnöje. De 
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resultat som, i den här litteraturöversikten, visade på positiva erfarenheter av vården, tillhörde 

studier utförda i Sverige, Norge och Australien. Vad detta kan tänkas visa på skulle eventuellt 

behöva studeras vidare. 

Ett fördjupat resonemang gällande denna studies huvudsakliga fynd och valda teoretiska 

utgångspunkt kan föras in på reflektion kring resultatets innebörd gällande mänskliga rättigheter, 

de globala målen och etiska aspekter (Henricson, 2017; Åberg Aas, 2019). På grund av kvinnors 

konstaterade negativa upplevelse av information kring och vård av långvariga förlossningsskador 

bör just sjukvården och dess arbete kring mänskliga rättigheter och etisk kod (International 

Council of Nurses [ICN], 2012) ifrågasättas. Resultatet visar sammanfattat på, dels att kvinnors 

liv i hög utsträckning påverkas av långvariga förlossningsskador, samt att detta i viss mån skulle 

kunna undvikas med hjälp ökad information och utökat stöd vid tillkomst och konstaterande av 

sådana skador. Etiskt sett kan man ifrågasätta huruvida kvinnor, innan och i samband med 

förlossning, bör motta mer utförlig information om eventuella skador som kan leda till just 

långvariga åkommor. Detta för att undvika känslor såsom förvåning, bristande kunskap och skam 

över uppkomna och långvariga tillstånd. Samtidigt skulle sådan information kunna leda till att 

förlossningsrädsla blir vanligare. Ytterligare en aspekt kopplad till mänskliga rättigheter är 

huruvida bristande mottagande och omhändertagande av kvinnor som lever med långvariga 

förlossningsskador visar på problematik gällande jämställd vård. Hade män lidit av liknande 

problematik och i samma utsträckning kan man fråga sig huruvida detta hade problematiserats 

långt tidigare. Kvinnor tycks, på grund av existerande tabun, i hög utsträckning förväntas leva 

med förlossningsskador i skiftande grad då en förlossning anses vara ett av de allra mest naturliga 

skeenden i våra liv. Att nedsatt KASAM och i vissa fall livslång fysisk samt psykisk problematik 

för vissa kvinnor är resultatet av ett sådant skeende, kan dock tyckas vara en realitet som bör få 

större uppmärksamhet inom sjukvården för att säkerhetsställa jämställd vård enligt Åberg Aas 

(2019).  

 

Metoddiskussion  

 

Genom att göra denna litteraturöversikt har författarna fokuserat på att 

skapa en översikt över valt ämnesområde. Detta för att ge läsaren en grundlig förståelse för 

aktualiteter inom ämnet samt peka på vilka områden inom ämnet som kan behöva vidare 

utveckling/forskning. Begränsningar gällande denna litteraturöversikt kan trots dess breda 

överblick tänkas vara just en för bred presentation av resultat från olika vetenskapliga artiklar 

vilken för läsare uppfattas som alltför generell (Polit & Beck, 2017). Jämfört med en systematisk 

litteraturöversikt vilken innebär undersökning av alla relevanta studier gällande ett visst område, 

så kan en allmän litteraturstudie som denna innebära en del svagheter. Sådana är till exempel att 

den avgränsade mängd forskning som författaren har att använda resulterar i ett selektivt urval, 

detta då författaren riskerar att välja studier vilka gynnar egen inställning. Jämfört med en 

systematisk litteraturöversikt så är möjligheterna kring att lyfta fram mer aktuella studier utan att 

behöva inkludera och undersöka all relevant forskning dock mer effektiv (Forsberg & 

Wengström, 2016) 

Urvalsprocessen har i denna litteraturöversikt beskrivits tydligt, bland annat gällande 

avgränsning, sökord och kombination av sökord. De studier som valts har utefter 

inklusionskriterier blivit peer-reviewed, vilket på grund av granskning av andra forskare stärker 

studiens trovärdighet. Liksom nämnt tidigare gjordes en tidsavgränsning till de senaste 15 åren 
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för att få ett tillräckligt stort utbud av artiklar. Denna tidsavgränsning resulterade i valet av tre 

studier vilka utförts innan år 2010. Dessa studier kan på grund av året de utfördes anses vara 

utdaterade och därmed inte kunna bidra till en aktuell forskningsöversikt. De tre studierna 

inkluderades trots detta, författarna av denna litteraturöversikt ansåg att en upplevelse av en 

skada inte är lika föränderligt som till exempel medicinsk teknik. 

Både fritextsökning samt ämnesordssökning har gjorts för att hitta fler artiklar och för att därmed 

öka omfattningen av artiklar i sökningarna. Inga manuella sökningar utfördes vilket skulle kunna 

ses som både en svaghet och en styrka med denna litteraturöversikt. Manuella sökningar hade 

kunnat resultera i fler relevanta och kanske nyare artiklar, men samtidigt finns det en viss 

kvalitetsförsäkran när artiklar hittas i etablerade databaser. Författarna har under skapandet av 

denna litteraturöversikt använt de vetenskapliga databaserna CINAHL och PubMed, detta för att 

gå igenom en stor del av de vetenskapliga och aktuella artiklar vilka berör valt ämnesområde. 

Denna form av datainsamling har därför lett till i ett resultat vilket ursprungligen arbetats fram 

utifrån en bred och objektiv sammanfattning av tidsenligt kunskapsläge gällande kvinnors 

upplevelser av livet med långvariga förlossningsskador. En svaghet gällande denna studies 

datainsamling var de svårigheter som uppstod kring att finna en likvärdig engelsk översättning av 

den svenska termen förlossningsskada. Detta var en faktor vilken författarna var tvungna ta 

hänsyn till, bland annat tillsammans med skolans bibliotekarier. De liknande engelska termerna 

som finns tycktes i stor utsträckning beröra skador på spädbarn vilka uppstått under förlossning. 

Trots sådana hinder fann författarna att slutliga valda sökord och sökstrategi resulterade i 

dubbletter från båda databaserna CINAHL och PubMed, något som enligt Henricson (2017) tyder 

på att man funnit just relevanta sökord vilka ökar sökningens sensitivitet.  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes individuellt till att börja med, båda författarna granskade alla 

artiklar. Vid sammanställning av matrisen jämfördes kvalitetsgranskningarna och en slutgiltig 

bedömning gjordes tillsammans. En sådan kvalitetsgranskning ger en stark reliabilitet 

(Henricson, 2017). Kvalitetskravet för att en artikel skulle inkluderas i denna litteraturöversikt 

var att hålla minst nivå medel (II) enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats (Berg, 1999; Willman, 2016), var god se Bilaga A. Av de 16 utvalda artiklarna höll 

14 av dem kvalitetsnivå I, det vill säga hög kvalitet, och resterande två höll nivå II, medelkvalitet. 

Artiklarnas kvalitet ansågs vara tillräckligt hög för att ge ett sanningsenligt och trovärdigt resultat 

och antalet artiklar ansågs, av författarna, vara nog många för att kunna besvara syftet 

(Kristensson, 2014). 

 

Artiklarnas metoder varierade och både kvalitativa och kvantitativa studier användes i 

sammanställningen av resultatet. Nio studier var kvantitativt prospektiva och sju studier var 

kvalitativa. De prospektiva studierna hade huvudsakligen samlat in data med hjälp av 

frågeformulär. Frågeformulär kan vara problematiska då frågorna kan tolkas olika av olika 

personer (Henricson, 2017). De flesta studierna använde dock etablerade formulär framförallt för 

mätning av självupplevd hälsa och livskvalitet vilket minskar risken för missförstånd.Vissa av de 

prospektiva studierna hade ett stort bortfall men bedömdes trots detta som relevanta. Stora 

bortfall skedde oftast i studier där frågeformulär hade skickats ut till ett stort antal kvinnor, 

svarsfrekvensen var då oftast låg. Trots dessa bortfall ansågs antalet deltagare vara tillräckligt 

stora för att studiernas resultat skulle vara pålitligt. Anledningen till att få kvinnor svarade på 

formulären skulle kunna bero på upplevda tabun kring ämnet. Bortfallen kan dock ha påverkat 
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resultatet (Polit & Beck, 2017). Kvinnor som mådde väldigt dåligt skulle till exempel kunna 

uppleva det som alltför svårt att svara på ett formulär och de kvinnor som tvärtom mådde väldigt 

bra skulle kunna tänkas anse det irrelevant att svara. Sådana bortfall bidrar till ett mindre 

sanningsenligt resultat (Polit & Beck, 2017). Vissa av de kvalitativa studierna hade ett väldigt 

litet antal deltagare. Författarna ansåg antalet som tillräckligt på grund av specificiteten i 

tillståndet samt att artiklarna själva motiverade urvalet. Några kvalitativa studier hade vissa 

deltagare som inte uppfyllde den här litteraturöversiktens urvalskriterier. Informationen från 

dessa personer sorterades bort manuellt av författarna och dubbelkollades flertalet gånger.  

 

De inkluderade studierna var utförda i 13 olika länder i världen över. Studier från Nordamerika, 

Europa, Oceanien och Asien ledde till att litteraturöversikten fick ett brett och globalt perspektiv. 

Majoriteten av studierna var ändå utförda i Västeuropa och fem stycken i Skandinavien, varav tre 

studier i Sverige. Detta leder till att resultatet även kan appliceras på Sverige och ge en 

någorlunda rättvis bild av kvinnornas upplevelser av att leva med långvariga förlossningsskador 

här. 

 

Dataanalysen genomfördes till stor del individuellt men den slutgiltiga sammanställningen av 

resultatet utfördes tillsammans där eventuella skillnader i tolkning reddes ut. Det rådde dock 

ytterst få skillnader i tolkning mellan författarna vilket tyder på att resultatet har sammanställts på 

rätt sätt, sanningsenligt. Under hela skrivprocessen har författarna även gått på handledarmöten 

med handledare och ytterligare tre skrivpar en gång i veckan. Även på dessa möten har tolkningar 

diskuterats, vilket har säkerställt att dataanalysen utförts korrekt. Detta höjer litteraturöversiktens 

validitet och trovärdighet (Henricson, 2017). Förförståelsen inför dataanalysen ansågs vara stor. 

En av författarna jobbar som undersköterska på BB Stockholm och har stora erfarenheter av att se 

förlossningar och eventuella skador. Författarnas tidigare erfarenheter och förväntningar har i 

största möjliga mån åsidosatts vid sammanställning av resultatet men den kan ha påverkat 

resultatet mer eller mindre medvetet (Polit & Beck, 2017). 

 

För den här litteraturöversikten hade författarna som avsikt att endast välja artiklar vilka var 

etiskt granskade och godkända. Majoriteten av de valda artiklarna innehöll ett stycke som 

beskrev de etiska aspekterna av studien och där de även konfirmerade etisk granskning. Några få 

studier nämnde inte etiskt granskning, dessa tog istället upp att till exempel insamlat skriftligt 

informerat samtycke hade erhållits från samtliga deltagare. En av artiklarna nämnde inte något 

om etik men inkluderades ändå för att den ansåg vara viktigt för balansen i resultatet. Studiens 

datainsamlingsmetod var anonyma frågeformulär vilket inte upplevdes som integritetskränkande 

av författarna till den här litteraturöversikten. Hade författarna gjort om den här 

litteraturöversikten så hade sökningar i fler olika databaser gjorts, detta för att se till att det 

förbestämda etiska kravet uppfylldes så att litteraturöversiktens pålitlighet hade kunnat öka 

ytterligare (Polit & Beck, 2017).  

 

Slutsats   

Resultatet i denna litteraturöversikt pekar på tydliga brister gällande informatik och 

omhändertagande från hälso- och sjukvårdens sida, två områden som inom sjuksköterskans 

profession är ytterst essentiella och som gällande långvariga förlossningsskador behöver 

förbättras. Långvariga förlossningsskador har en negativ effekt på kvinnors liv och en förbättrad 
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omvårdnad är essentiell för motarbeta skadliga tabun samt för att öka dessa kvinnors 

självupplevda hälsa och livskvalitet.  

 

Fortsatta studier 

 

Den här litteraturöversikten pekar, likt annan forskning, på att vården av kvinnor med långvariga 

förlossningsskador behöver utvecklas. Vidare studier skulle kunna undersöka effekten av olika 

omvårdnadsinterventioner. Något som till exempel skulle vara intressant är att utföra en kliniskt 

kontrollerad studie på kvinnor vilka alla ådragit sig samma typ av förlossningsskada. Studien 

skulle då jämföra en interventionsgrupp som erhåller en ytterligare utvecklad form av 

personcentrerad omvårdnad med en kontrollgrupp som istället mottar standardvårdens 

personcentrerade omvårdnad. Potentiella skillnader i gruppernas mående skulle därmed kunna 

belysa områden i behov av förbättring och leda till förändringar i vården av kvinnor med 

långvariga förlossningsskador. Då sökningarna i denna litteraturöversikt i betydligt större 

utsträckning resulterade i studier vilka behandlade urininkontinens och bäckensmärta, kan det 

mindre antalet studier gällande främst prolaps och dyspareuni tyda på kunskapsluckor och att 

vidare forskning inom detta behövs.    

 

Klinisk tillämpbarhet   

Sjuksköterskans kunskap om långvariga förlossningsskador samt de psykologiska och fysiska 

följder som sådana skador kan orsaka, är ett viktigt steg mot förbättrad omvårdnad av dessa 

kvinnliga patienter. Därmed även möjliggörandet av en mer etiskt korrekt och jämställd hälso- 

och sjukvård. Ett förbättrat omhändertagande av kvinnor som lever med långvariga 

förlossningsskador skulle även kunna leda till prevention av framtida problematik och därmed 

även minska framtida sjukvårdskostnader. 

Självständighetsdeklaration 

Författarna Line Göransson och Mimmi Olin har i lika stor omfattning bidragit till alla delar av 

denna litteraturöversikt.
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I 

       

BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg (1999) och 

Willman (2016). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och 

välgenomförd 

multicenterstudie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och 

välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal deltagare och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt 

stort för att besvara 

frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd 

studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. 

Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. 

Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än 

III = Låg kvalitet.  



II 

       

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

Bergström, C., 

Persson, M., & 

Mogren, I.  

2014 

Sverige  

Pregnancy-

related low back 

pain and pelvic 

girdle pain 

approximately 14 

months after 

pregnancy: pain 

status, self-rated 

health and family 

situation. 

 

Identifiera prevalensen 

av ihållande 

graviditetsrelaterad 

ländryggssmärta och 

blygdbensfogsmärta 

såväl som skillnaderna 

över tid med avseende 

på smärtstatus, 

självbedömd hälsa & 

familjesituation 12 

månader efter födseln. 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Svenska 

kvinnor som hade fött 

barn under januari till 

april 2002. 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Statistisk + 

Kruskal-Wallis 

variansanalys 

200  

(-24) 

Kvinnorna med 

ländryggssmärta och 

blygdbensfogsmärta 

rankade sin hälsa 

lägre än de som var 

smärtfria. Smärtan 

hade ingen påverkan 

på relationen. 

P 

 

I 

 

 

Bertozzi, S., 

Londero, AP., 

Fruscalzo, A., 

Driul, L., & 

Marchesoni, 

D. 

2010  

Italien 

Prevalence and 

Risk Factors for 

Dyspareunia and 

Unsatisfying 

Sexual 

Relationships in a 

Cohort of 

Primiparous and 

Secondiparous 

Women After 12 

Months 

Postpartum 

Identifiera prevalens av 

dyspareuni efter 

förlossning samt dess 

påverkan på kvinnors 

sexuella hälsa. 

Design: Prospektiv 

samt retrospektiv 

studie  

Urval: Kvinnor som 

fött sitt första eller 

andra barn för 12 

månader sedan 

Datainsamling: 

Telefonintervju + 

journalinformation 

Analys: Statistisk 

analys 

900  

(-298) 

De deltagare som 

upplevde dyspareuni 

kände att detta 

påverkade deras 

relation och sexuella 

samliv negativt. 

P/R 

 

II 

Bouwina, M., 

Buurman, R., 

Leonarda, A., 

& Lagro-

Janssen, M. 

2013 

Nederländerna 

Women’s 

perception of 

postpartum 

pelvic floor 

dysfunction and 

their help-

seeking 

behaviour: a 

qualitative 

interview study 

Utforska kvinnors 

uppfattning om 

postpartum 

bäckenbottendysfunktio

n och deras 

hjälpssökande beteende 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Kvinnor som 

genomgått en 

okomplicerad vaginal 

förlossning en månad 

tidigare samt även upp 

till ett år tidigare. 

Datainsamling: 

Intervju 

Analys: Komparativ 

innehållsanalys 

26 

(-0) 

Flertalet deltagare 

upplevde att deras 

fysiska problem var 

oundvikliga i samband 

med förlossning och 

undvek på grund av 

detta att söka hjälp. 

Känslor av skam var 

vanligt och många 

kvinnor sökte råd 

bland vänner istället 

för vårdpersonal. 

Majoriteten av 

deltagarna hade inte 

mottagit någon 

information om 

bäckenbotten och 

problem efter 

förlossningen. 

K 

 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

Engeset, J., Stuge, B., & 

Fegran, L.  

 

2014 

 

Norge 

Pelvic girdle pain 

affects the whole 

life: A qualitative 

interview study 

in Norway on 

women’s 

experiences with 

pelvic girdle pain 

after delivery. 

Utforska hur 

smärta i 

blygdbensfogen 

efter förlossningen 

påverkar kvinnors 

dagliga liv i Norge.  

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor med 

postpartum smärta i 

blygdbensfogen som 

de hade sökt vård för  

Datainsamling: 

Semistrukturella 

intervjuer 

Analys:  

Fenomenologisk- 

Hermeneutisk 

5 

(-0) 

Kvinnorna hade stor 

smärtproblematik 

som ledde till 

minskad fysisk 

rörelse. Många 

kände sig 

misstrodda. Stöd 

från nära och kära 

upplevdes som 

viktigt för måendet. 

K 

 

I 

 

Handa, V. L., 

Zyczynski, H. M., 

Burgio, K. L., 

Fitzgerald, M. P., 

Borello-France, D., 

Janz, N. K., Fine, P. M., 

Whitehead, W., Brown, 

M. B., & Weber, A. M. 

 

2007 

 

USA 

The impact of 

fecal and urinary 

incontinence on 

quality of life 6 

months after 

childbirth. 

Undersöka 

påverkan av 

postpartum fekal- 

och 

urininkontinens på 

livskvaliteten. 

Design: Prospektiv 

studie 

Urval: Kvinnor sex 

månader postpartum 

som inte har haft 

urin- eller 

tarmproblematik 

innan graviditeten 

Datainsamling: 

Telefonintervjuer 

Analys: 

Variansanalys, 

Mantel-Haenszel-

analys 

921  

(-162) 

Kvinnor med fekal- 

eller urininkontinens 

hade sämre 

livskvalitet än de 

utan. Kvinnor med 

båda typerna av 

inkontinens hade 

lägst livskvalitet och 

dålig mental hälsa, 

de var också den 

minst sexuellt aktiva 

gruppen. 

P 

 

I 

 

 

Hatem, M., Fraser, W., 

& Lepire, E. 

2005 

Kanada 

Postpartum 

Urinary and Anal 

Incontinence: A 

Population-Based 

Study of Quality 

of Life of 

Primiparous 

Women in 

Quebec. 

Beskriva 

livskvaliteten för 

primiparösa 

kvinnor med 

urin- eller 

analinkontinens. 

Design: Deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: 

Förstföderskor sex 

månader postpartum 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Statistisk 

analys i program på 

dator 

2492  

(-1201) 

Kvinnor ansåg att 

deras tillstånd 

påverkade dem i 

sociala sammanhang 

och många kände 

skam. Kvinnor med 

analinkontinens 

upplevde även en 

negativ påverkan på 

sexualliv, mental 

hälsa och 

självförtroende. 

P 

 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

Herron-Marx, S., 

Williams, A., & 

Hicks, C. 

2007 

England 

A Q 

Methodology 

Study of 

Women's 

Experience of 

Enduring 

Postnatal 

Perineal and 

Pelvic Floor 

Morbidity 

Undersöka kvinnors 

upplevelse av att leva 

med skador i 

perineum och 

bäckenbotten 

Design: Kvalitativ 

retrospektiv studie 

Urval: Kvinnor som 

hade deltagit i en 

tidigare studie om 

postnatala skador i 

perineum och 

bäckenbotten 

Datainsamling: 

Semistrukturella 

intervjuer + 

frågeformulär 

Analys: PQ-

metoden/Faktoranal

ys 

20 

(-6) 

Många kvinnor 

upplevde sina skador 

som tabu att prata 

om. Vissa kvinnor 

påverkades mycket 

av deras problem 

medan andra 

påverkades mindre. 

Många upplevde att 

deras problem blev 

trivialiserade av 

samhället och vården. 

R/K 

 

I 

Lin, Y-H., Chang, S-

D., Hsieh, W-C., 

Chang, Y-L., Chueh, 

H-Y., Chao, A-S., & 

Liang, C-C. 

2018 

Taiwan 

Persistent stress 

urinary 

incontinence 

during 

pregnancy and 

one year after 

delivery; its 

prevalence, risk 

factors and 

impact on 

quality of life in 

Taiwanese 

women: An 

observational 

cohort study 

Undersöka prevalens 

av och riskfaktorer för 

stressininkontinens 

och dess påverkan på 

kvinnors livskvalitet 

under gravidet samt 

12 månader efter 

förlossning. 

Design: 

Kohortstudie 

Urval: Kvinnor som 

hade 

urininkontinens 

under graviditeten 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Statistisk 

analys 

446 

(-0) 

Kvinnor med 

stressinkontinens 12 

månader postpartum 

upplevde en sämre 

livskvalitet än de 

utan. 

P 

 

I 

Lind Rasmussen, J., & 

Ringsberg, K.  

2010 

Danmark 

Being involved 

in an everlasting 

fight: a life with 

postnatal faecal 

incontinence. A 

qualitative study 

Klargöra hur en grupp 

kvinnor upplever det 

att leva med fekal 

inkontinens orsakad 

av komplikationer vid 

förlossningen och hur 

de hanterar 

situationen med 

särskilt fokus på 

psykologiska och 

sociala aspekter på 

familjeliv, sexualitet 

och självuppfattning 

som kvinna. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor som 

har lidit av fekal 

inkontinens, 

orsakad av skadad 

analsfinkter vid 

förlossning, i minst 

sex månader. De 

skulle även prata 

flytande danska. 

Datainsamling: 

Öppna tematiska 

intervjuer 

Analys: Grundad 

teori (empirisk) 

9 

(-0) 

 

Kvinnorna upplevde 

hela deras liv som en 

kamp. De kände att 

de måste jobba emot 

normer och attityder i 

samhället och inom 

vården men även 

deras egna. Många 

skämdes och 

upplevde en 

kontrollförlust och 

ständig stress över 

sitt tillstånd. 

K 

 

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat 

 

Typ 

Kvalite

t 

Lindqvist, M., Lindberg, 

I., Nilsson, M., Uustal, 

E., & Persson, M.  

2019 

Sverige 

”Struggling to 

settle with a 

damaged body”: 

A Swedish 

qualitative study 

of women’s 

experiences one 

year after 

obstetric anal 

sphincter muscle 

injury (OASIS) 

at childbirth. 

Utforska kvinnors 

erfarenheter 

relaterade till 

återhämtning från 

obstetrisk 

analsfinktermuskelsk

ador (OASIS) ett år 

efter förlossningen. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Kvinnor 

som för ett år 

sedan hade skadat 

analsfinktern 

under sin 

förlossning.  

Datainsamling: 

Deskriptiva 

frågeformulär 

Analys: Induktiv 

kvalitativ 

innehållsanalys 

625 

(-0) 

Relaterat till sin 

förlossningsskada 

kände många kvinnor 

sig obekväma i sin 

kropp. De kände en 

påverkan på sitt 

sexualliv och sitt 

psykologiska 

mående.  

K 

 

I 

Mirskaya, M., Lindgren, 

E-C., & Carlsson, I-M. 

 

2019 

 

Sverige 

 

 

Online reported 

women’s 

experiences of 

symptomatic 

pelvic organ 

prolapse after 

vaginal birth. 

Undersöka fertila 

kvinnors erfarenheter 

av symtomatisk 

bäckenbottenprolaps 

efter vaginal 

förlossning. 

Design: 

Retrospektiv 

Kvalitativ 

Urval: Kvinnor 

med postpartum 

symtomatisk 

bäckenbottenprola

ps som har skrivit 

om sina problem i 

online-forum 

Datainsamling: 

Online-forum 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

33 

(-0) 

Kvinnorna kände en 

hopplöshet över sin 

situation. Många 

upplevde att de inte 

fått info om riskerna 

för att få 

bäckenbottenprolaps 

och vad det innebar. 

Många kände sig 

obekväma i sin kropp 

och hade minskad 

sexlust. Kvinnorna 

upplevde oro inför 

framtiden och kände 

sig förminskade av 

vården. 

R/K 

 

II 

 

 

O’Malley, D., Higgins, 

A., Begley, C., Daly, D., 

& Smith, V. 

2018 

Irland 

 

Prevalence of 

and risk factors 

associated with 

sexual health 

issues in 

primiparous 

women at 6 and 

12 months 

postpartum; a 

longitudinal 

prospective 

cohort study 

Identifiera prevalens 

och riskfaktorer 

kopplade till problem 

gällande sexuell 

hälsa sex samt tolv 

månader postpartum. 

Design: Prospektiv 

kohortstudie 

Urval: 

Förstföderskor 

över 18 år. 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Statistisk 

analys 

1477 

(-645) 

Nästintill hälften av 

deltagande kvinnor 

uppgav att de hade 

nedsatt sexuell lust 

sex månader samt 

tolv månader efter 

förlossning. 

P 

 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  
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t 

Priddis, H., Schmied, 

V., & Dahlen, H. 

 

2014 

 

Australien 

Women’s 

experiences 

following severe 

perineal trauma: 

a qualitative 

study 

Undersöka 

kvinnors 

upplevelse av att 

leva med allvarliga 

perinealskador. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Kvinnor som 

fått allvarliga 

bristningar i 

perineum under 

vaginal förlossning 

för sju veckor till tio 

år sedan.. 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Tematisk 

analys 

12 

(-0) 

Deltagande kvinnor 

uppgav känslor såsom 

övergivenhet, utsatthet 

och besvikelse över ej 

uppfyllda 

förhoppningar. Även 

hur dessa känslor 

påverkade deras 

förmåga som förälder 

och partner. Deltagare 

berättade även om 

känslor kring 

förändrad 

självuppfattning. 

K 

 

I 

Tenfelde, S., Tell, D., 

Brincat, C., & 

Fitzgerald, C. M.  

2019 

USA 

 

Musculoskeletal 

Pelvic Pain and 

Sexual Function 

in the First Year 

After Childbirth 

Kategorisera 

sexuell funktion 

hos kvinnor med 

och utan 

muskuloskeletal 

bäckensmärta 

under det första 

året 

efter 

förlossningen. 

Design: Deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Kvinnor som 

hade fött ett barn det 

senaste året 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Statistisk 

analys i program på 

dator 

45 

(-0) 

Kvinnorna med 

bäckensmärta 

upplevde en sämre 

fysisk hälsa och var 

mindre nöjda med sina 

sexualliv. Mer upplevd 

smärta var kopplad till 

fler depressiva symtom 

P 

 

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År  
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Triviño-Juárez, J.-M., 

Romero-Ayuso, D., 

Nieto-Pereda, B., Forjaz, 

M.-J., Criado-Álvarez, 

J.-J., Arruti-Sevilla, B., 

Avilés-Gamez, B., 

Oliver-Barrecheguren, 

C., Mellizo-Díaz, S., 

Soto-Lucía, C., & Plá-

Mestre, R. 

2017 

Spanien 

Health related 

quality of life of 

women at the sixth 

week and sixth 

month postpartum 

by mode of birth 

Utforska 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

kvinnor sex 

veckor samt sex 

månader 

postpartum. 

Design: 

Longitudinell 

prospektiv studie 

Urval: 

Spansktalande 

kvinnor mellan 18 

till 45 år som är 

förstföderskor till 

friska barn. 

Datainsamling: 

Telefonintervjuer 

Analys: Deskriptiv 

statistisk analys 

546 

(-62) 

Urininkontinens var 

det hälsorelaterade 

problem som, 

oberoende av 

förlossningssätt, var 

det som angavs 

sänka livskvaliteten i 

störst omfattning. 

P 

 

I 

 

 

Walton, L. M., Ummul 

Ambia, S. J. M., & 

Schbley, B. H. 

 

2014 

 

Bangladesh 

 

 

Incidence and 

Impact of Urinary 

Incontinence, 

Pain, and Other 

Comorbidities on 

Health Related 

Quality of Life 

(HRQOL) For 

Postpartum 

Bangladeshi 

Women 

Beskriva 

prevalens av 

urininkontinens, 

smärta och andra 

tillstånd bland 

kvinnor 

postpartum, samt 

dess påverkan på 

hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: Kvinnor som 

hade haft minst en 

förlossning de 

senaste tre åren. 

Datainsamling: 

Intervju via 

frågeformulär 

Analys: Statistisk 

analys 

94 

(-0) 

Kvinnorna med 

urininkontinens och 

smärtproblematik 

upplevde en lägre 

livskvalitet än de 

utan i samma 

åldersgrupp. 

P 

 

I 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), 

Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

 

 


