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Abstrakt
Bakgrund: Det föds mellan 115 000 - 120 000 barn i Sverige varje år, där de flesta förlossningar är
vaginala och slutar i någon form av bristning. Bristningarna delas in i fyra grader beroende på deras
omfattning. Där grad ett och två innefattar vagina och perineum medan en grad tre och fyra ruptur
innefattar sfinktermuskulaturen. Studier har visar att upp till 57% av de kvinnor som råkat ut för en
sfinkterruptur lider av någon form av inkontinensproblematik tio år efter skadan. Samtidigt som
vissa kvinnor först får problem några år efter att skadan inträffat. Uppföljning efter skada av dessa
patienter sker antingen av specialistläkare, barnmorska eller av fysioterapeut. Syfte: Att göra en
sammanställning av vilka sjukhus i norra Sverige som har en fysioterapeut inkopplad vid en
obstetrik analsfinkterruptur som uppstått i samband med en vaginal förlossning. Metod: En enkät
skapades online med fyra frågor om fysioterapeutisk uppföljning och kompetens gällande kvinnor
som råkat ut för en sfinkterruptur. Enkäten skickades ut i två omgångar till nio sjukhus i norra
Sverige tillsammans med ett informationsbrev. De sjukhusen/lasaretten som inte svarade på enkäten
togs kontakt med på telefon för att ställa frågorna. Resultat: Elva procent av sjukhusen i norra
Sverige erbjuder individuell information på vårdavdelning, tjugofem procent erbjuder hjälp vid
behov, tjugotvå procent har kompetens inom vaginal palpation. Jämfört med en kartläggning gjord i
södra Sverige där det låg mellan 80-90%. Konklusion: Den fysioterapeutiska uppföljningen och
kompetensen kring dessa kvinnor skiljer sig i norra och södra Sverige.

Nyckelord: Analsfinkterruptur, bäckenbottenmuskulatur, bäckenbottenträning, inkontinens,
palpation

Bakgrund
Bäckenbottens muskulatur fungerar som ett golv i bålen som stödjer våra inre organ och är en
mycket viktig muskelgrupp när det kommer till att hålla urin och avföring. Det är en tvärstrimmig
skelettmuskulatur som i första hand arbetar excentriskt med att hålla emot det nedkommande
trycket som vid aktivitet ökar buktrycket. Bäckenbottens muskulatur består av en extern
viljemässigt styrd muskulatur och intern icke-viljemässigt styrd muskulatur (Hahn, I., & Myrhage,
R., 1999). Ett exempel på vad som sker om den interna och externa muskulaturen inte arbetar ihop
är att det blir en otillräcklig vilotonus i analkanalen. Detta kan i sin tur orsaka främst gasläckage
men även en snabbt påkommen känsla av att tömma tarmen snabbt (fekal urgency). Det kan också
orsaka urin och/eller avföringsinkontinens, som främst uppstår i samband med träning (Devreese,
A., Staes, F., De Weerdt, W., Feys, H., Van Assche, A., Penninckx, F., & Vereecken, R. 2004).
Vilotonusen styrs till 60-80% av den interna sfinktermuskulutaren, den resterande delen styrs av den
externa muskulaturen för att viljemässigt kunna kontrollera och tömma analkanalen.

Cirka en halv miljon svenskar lider av urininkontinens, varav var fjärde kvinna som söker hjälp hos
distriktsläkare lider även av urininkontinens (SBU, 2000). Bara 20-50% av de som lider av
inkontinensproblematik av något slag söker hjälp för dessa besvär. När det kommer till
analinkontinens lider ungefär 300 000 svenskar av detta, varav bara 10-15% söker hjälp för deras
besvär (Svensk Förening för obstetrik och gynekologi Arbets- och Referensgrupp, 2001).

I Sverige föds det mellan 115 000 - 120 000 barn varje år (socialstyrelsen, 2018). De flesta vaginala
förlossningar slutar i någon form av bristning i varierande storlek (Fowler, GE., 2009). De vaginala
bristningarna delas upp i fyra olika grader beroende på skadans omfattning (Arkel, E., Neymark
Bachmeier, H., Rinker, Å., Rydhög, S & Torell, Å., 2013). Där grad 1 innebär att bara ytliga delar
så som slemhinnan/huden i vulvan, vaginan och/eller perineum, har fått en bristning. Grad 2
innefattar en djupare skada i muskulatur och perinalkroppen i vagina och/eller perineum. Grad 3
kan delas upp på olika sätt, där grad 3a innebär att det är mindre än 50% av den externa sfinkterns
tjocklek som är skadat, 3b innebär att det är mer än 50% och grad 3c innebär att rupturen innefattar
både den externa och den interna sfinktern. Annars kan en grad 3 ruptur ses som antingen partiell
muskelskada eller total sfinkterskada. En grad 4 innebär en total bristning av analasfinktern samt
skada på slemhinnan.

Cirka 3% av alla vaginala förlossningar slutar i allvarligare bristningar, så kallade grad 3 och 4
(Torell, K,. & Neymark Bachmeter, H,. 2014). År 2016 råkade 5,1% procent av förstföderskorna ut
för en bristning av den graden och 1,3% av omföderskorna (socialstyrelsen, 2018). Riskfaktorer för
att en sfinkterruptur ska uppstå är bland annat en instrumentell förlossning vilket innebär sugklocka
(VE) eller tång. Andra riskfaktorer är kvinnans ålder, barn på över 4 kg, vara förstföderska och
bristande manuellt skydd av perineum i utdrivningsfasen samt långt utdrivningsskede. (Samuelsson,
E., Ladfors, L., Wennerholm, UB., Gareberg, B., Nyberg, K., & Hagberg, H., 2000).

När en bristning av grad 3-4 inträffat skall denna sutureras på en operationsavdelning inom 12
timmar av läkare med rätt specialisering, vilket innebär antingen obstetriker eller kolorektalkirurg
(SFOG, 2001). Efter en operation får patienterna information om skadans omfattning samt råd och
information om hur patienterna ska tänka och förhålla sig till skadan (Arkel, E., Neymark
Bachmeier, H., Rikner, Å., & Torell, K., 2013). De får information om hur de kan motverka
förstoppning, hitta bekväma sittställningar, smärtlindring samt bäckenbottenträning. Denna
behandlingen är ungefär densamma på samtliga sjukhus i Sverige. Uppföljningen kan dock variera
mycket i landet. Kvinnorna skall helst följas upp inom ett halvår av antingen en barnmorska, läkare
eller av en fysioterapeut (Eogan, M., & O´Herlihy, C., 2006). Där en inspektion av sutureringen
och hur bäckenbottens muskulatur fungerar ingår även kontroll av sfinktersystemet. Kvinnorna får
även svara på frågor gällande om de har några kvarstående besvär och skickas oftast hem med
någon form av information. De uppmanas att söka hjälp om besvär kvarstår eller uppkommer med
tiden. Det finns även de som får fortsatt uppföljning och de med större problematik kan hänvisas
vidare till andra professioner.

Det vanligaste besvären efter en sfinkterruptur är ofrivilligt gasläckage, inkontinensbesvär, fekal
urgency och samlagssmärta (Fowler, GE., 2009). Nordenstam (2009) gjorde en långtidsstudie på
kvinnor efter en sfinkfterruptur som visade att 57% av de kvinnor som var med i studien led av
symptom från analinkontinens 10 år efter förlossningen. Enligt studien visade det även att
kvinnornas problem inte blev värre med tiden. Medan en annan studie av Fowler (2009) visade att
kvinnorna kunna vara symtomfria i flera år men att symptomen kunde uppkomma med tiden. Fekal
och urininkontinens kan ha stor påverkan på kvinnornas livskvalitet och kan leda till både psykisk
och social påverkan (Patel, K., Bliss, DZ., & Savik, K., 2010). Sfinkterrupturer kan ge kvarstående
problem när det kommer till samlag i upp till 5 år efter förlossningen i form av smärta och
gasläckage. Problemen kan även uppkomma i samband med fysisk aktivitet (Boij, C., Matthiesen,

L., Krantz, M., & Boij, R., 2007). En studie visar även att 40% av de kvinnor som lider av någon
form av inkontinensbesvär undviker samlag.

När det kommer till undersökning av dessa kvinnor gäller det att vårdpersonalen har god kunskap
inom anatomi där det är viktigt att kunna analysera musklernas styrka, uthållighet, tonus och känsel.
Där vaginal och anal palpation är en avgörande undersökningsmetod, detta för att både göra en
första bedömning men även kunna följa progressionen av bäckenbottenträning (Hahn, I., &
Myrhage, R., 2009). Studier har visat att 60-80% av kvinnor med ansträngningsinkontinens blir
bättre med bäckenbottenträning och korrekt muskelaktivering (Neumann, PB., Grimmer, KA.,
Grant, RE., & Gill, Va., 2005). Dock visar andra studier att upp till 30% av alla kvinnor gör på ett
felaktigt sätt när de ska göra en kontraktion eller ett “knip” (Bö, K., Larsen, S., Oseid, S., & Hagen,
R., 1988). Det här visar på vikten att få träffa en specialist som är van med att göra individuella
bedömningar och känna sig trygg i att analysera musklerna och utföra palpation.

Uppföljningen av fysioterapeuter varierar i landet, allt från noggrann uppföljning till ingen
uppföljning alls (Torell, K., & Neymark Bachmeier, H., 2014). Uppföljningen kan även variera
beroende på vilken fysioterapeut patienten fått träffar inom vilken klinik. Den behandlingsmetod
och uppföljning som fysioterapeuter brukar erbjuda är i första hand personanpassad
bäckenbottenträning. Träningen läggs upp utifrån från vilka fynd som dykt upp under palpation och
anamnes. Anledningen kring varför fysioterapeuter skulle passa bra inom detta yrkesområde är för
att professionen har specialiserade kunskaper när det kommer till muskelfunktion, träningslära och
muskeltonus.

För att försöka bidra till att denna patientgrupp får lika och rätt vård i landet och för att ge
fysioterapeuter som arbetar med kvinnors hälsa och sfinkterrupturer ett verktyg att gå efter, har
fysioterapeuter som är specialiserade och arbetat flera år inom detta området tagit fram riktlinjer
(Arkel, et al, 2013). Riktlinjerna lyfter bristen på forskning kring denna patientgrupp och runt den
fysioterapeutiska behandlingen. Fysioterapeutens insatser är enligt riktlinjerna av stor vikt för
välmåendet för de kvinnor som råkat ut för en obstetrik analsfinkterruptur.

Syfte
Syftet med denna studien var att göra en sammanställning av vilka sjukhus i norra Sverige som har
en fysioterapeut inkopplad vid en obstetrik analsfinkterruptur som uppstått i samband med en
vaginal förlossning.

Metod/Material
För att uppnå syftet med denna studie användes en kvantitativ enkätstudie

Urval
Inklusionskriterierna i studien var att sjukhuset/lasarettet skulle tillhöra norra Sverige och ha en
aktiv förlossningsavdelning. Dessa sjukhus/lasarett togs fram via socialstyrelsens
förlossningsstatistik från 2016. De sjukhus/lasarett som har en aktiv förlossningsavdelning är
Sundsvalls sjukhus, Örnsköldsviks sjukhus, Sollefteå sjukhus, Östersunds sjukhus, Norrlands
universitetssjukhus, Skellefteå sjukhus, Lycksele lasarett, Sunderby sjukhus, och Gällivare lasarett.
Utifrån respektive sjukhus/lasaretts hemsida letades enhetschefer upp, eller annan relevant personal
som arbetade med kvinnohälsa på sjukhusen, som kunde besvara frågorna som ställdes i enkäten (se
bilaga 1).

Enkäten
Enkäten var riktad mot sjukhusen och om de erbjöd individuell information till kvinnor som råkat ut
för en obstetrik analsfinkterruptur, samt om det fanns på rutin att dessa kvinnor fick poliklinisk
rutinuppföljning av fysioterapeut och om de hade personal med kompetens inom vaginal palpation.

En provenkät skickades ut till fem utomstående personer för att testa enkätens utformning. Innan
enkäten skickades ut i sin slutgiltliga form blev den godkänd av författarens handledare (Patel &
Davidson, 2011).

Enkäten innehöll i slutändan 3 delar och 6 frågor (Bilaga 1), som var inspirerad från en kartläggning
som gjordes av Karlstads Centralsjukhus år 2013 (Bilaga 2). I första delen fick informanterna klicka
i vilket sjukhus/lasarett de tillhörde. I andra delen fick de välja om de ville vara anonyma eller om
författaren fick använda information i sin studie som kom från informantens sjukhus. Tredje delen
innehöll fyra stycken ja och nej frågor. Sista frågan var mer riktad mot de sjukhus som inte hade

som rutin att träffa dessa patienter och om det fanns någon information från fysioterapeut som
patienterna kunde ta del av.

Datainsamling
Enkäten skapades online via google (https://docs.google.com/forms/u/0/). Deltagarna fick en länk
till enkäten via e-mail. Länken skickades först ut via e-mail till de personerna som författaren fått
fram via respektive sjukhus/lasaretts hemsida. I första hand skickades de ut till enhetscheferna på
fysioterapienheterna på de sjukhus som hade en enhet.

Enkäten skickades ut i två omgångar, första gången i slutet av mars, andra gången skickades en
påminnelse ut i mitten av april. De sjukhus/Lasarett som fortfarande inte hade svarat efter andra
utskicket kontaktades via telefon där samma frågor ställdes efter samtycke och de fick välja att vara
anonyma eller inte. Författaren markerade de svar som gavs över telefon i enkäten för att få en
korrekt sammanställning och överblick via enkätens hemsida. Därefter sammanställdes de i en
tabell (Tabell 1) som presenteras längre ner under resultatdelen.

Informationsbrev
Till alla enkäter som skickades ut medföljde ett informationsbrev (Bilaga 2) (Carter, R., Lubinsky,
J., & Domholt, E., 2011), där informanterna fick information om författaren, syftet med enkäten,
information om vilka frågor enkäten innehöll och hur lång tid det beräknades ta att besvara enkäten.
Det fanns även information om deltagarnas val av att vara anonyma eller inte samt vilka som tog
del av uppgifterna och vart det slutgiltiga arbetet skulle publiceras. Informationsbrevet betonade att
deltagandet var frivilligt. Det fanns även med kontaktuppgifter till författaren och hennes
handledare. Författaren hade också med varför det var värdefullt för respondenterna att svara på
enkäten.

Analys
Författaren har använt sig av en deskriptiv analys (Olsson, H., & Sörensen, S., 2011). Då författaren
gjort en sammanställning som haft inspiration av en redan befintlig kartläggning gjord i södra
Sverige där de har sammanställt hur uppföljningen av fysioterapeut för kvinnor som råkat ut för en
obstetrik analsfikterruptur ser ut.

Bortfallsanalys

Ett av sjukhusen som var tänkt skulle delta i studien fick författaren inte kontakt med. Första och
andra mail med enkäten hade gått ut till fel mailadress. Detta var den mailadress som angavs på
sjukhusets hemsida. Vid telefonkontakt med växeln fick författaren ett annat namn och en annan
mail, dock fanns inget nummer att bli kopplad till enhetschefen på fysioterapienheten.

Etiska Överväganden
I enkäten och vid telefonkontakt fick deltagarna välja om de ville delta i studien eller inte. Det
poängterades att deltagande kunde vara anonymt vid önskemål (Olsson & Sörensen, 2011).
Författaren efterfrågade om svaren tillsammans med berört sjukhus/lasarett fick framföras i studien.
Efter deltagarnas godkännande presenterades datan i studiens resultatdel. Valet av att enbart
använda ja och nej frågor var för att deltagarna inte skulle behöva motivera varför de hade eller inte
hade fysioterapeuter inkopplade till denna patientgrupp. Vilket förhoppningsvis resulterat i att inga
deltagare kände sig uthängd när studien blivit slutförd, utan bara se vilken uppföljning som fanns på
de olika sjukhusen.

Resultat
Ett av de åtta sjukhus som hade en aktiv förlossningsklinik i norra Sverige hade en fysioterapeut
som besökte de kvinnor som råkat ut för en analsfinkterruptur. Mötet var individuellt och
fysioterapeuten gav individanpassad information. Två av sjukhusen erbjöd poliklinisk uppföljning
av fysioterapeut efter skadan, men enbart ett av sjukhusen hade en fysioterapeut med kompetens att
utföra anal och vaginal palpation. Ett av sjukhusen som inte hade kontakt eller träffat dessa kvinnor
hade kompetensen för den formen av palpation. Information om skadan och restriktioner, samt
uppföljning gavs annars av barnmorska eller läkare, beroende på skadans omfattning. På sjukhuset i
Örnsköldsvik hade dem en uroterapeut som har träffat dessa kvinnor. Uroterapeuten var anställd hos
specialistmödravården och var i grunden utbildad fysioterapeut men har en vidareutbildning. Två av
sjukhusen som inte erbjöd individuell information på vårdavdelning hade ändå någon form av
kontakt med kvinnokliniken och kunde komma upp till avdelningen vid behov. Det framkom inte
om de träffat kvinnor som råkat ut för en analsfinkterruptur eller om kvinnorna hade annan
problematik, då hela kvinnokliniken kunde be om fysioterapeutisk rådgivning.

Sjukhus/Lasarett

Vi erbjuder alla
patienter individuell
information post
partum på
vårdavdelning
(sfinkterrupturer)

Vi erbjuder dessa
patienter
rutinuppföljning
polikliniskt på
sjukhus

Vi har
fysioterapeuter/
sjukgymnaster som
har kompetens i
palpation inom
detta området

Finns det någon
information denna
patientgrupp får
eller kan ta del av
från
fysioterapeuter/
sjukgymnaster, som
tex ett
informationsblad?

Sundsvall

Nej

Nej

ja

Nej

Örnsköldsvik

Nej, men vid behov

ja

ja

ja

Sollefteå

Nej

Nej

Nej

Nej

Norrlands

Nej

Nej

Nej

Skellefteå

Ja

Ja

Nej

Ja

Lycksele

Nej

Nej

-

-

Sunderbyn

Nej

Nej

Nej

Nej

Gällevare

Nej, men vid behov

Nej

Nej

Nej

Totalt

1/9

2/9

-

2/9

2/9

Metoddiskussion
Den valda metoden var relevant för att kunna besvara syftet med studien. En enkätundersökning var
en relevant undersökningsmetod i detta syftet då respondenterna var geografiskt utspridda samt att
det var en tidseffektivt metod. Enkäten minskar även risken för att vara partisk, alla ombeds att
svara på samma frågor. Respondenterna kan svara när de passar dem och det finns ingen
mellanhand som kan misstolka svaren. Att använda sig av en enkät gjorde att författaren inte kunde
gå djupare i svaren. För den som svarar tillåter detta format inte heller någon större flexibilitet. Men
genom att infoga ett kommentarsfält hade detta kunnat undvikas och gett en bredare bild av ämnet.
Nackdelen med enkäter kan vara att det blir en dålig svarsfrekvens när det skickas ut via mail. Detta
skulle kunna påverka trovärdigheten i undersökningen. Men författaren fick svar från samtliga
sjukhus som ingick i studien, förutom ett.

Enkäten skickades ut senare än vad som var tänkt. Detta gjorde att det uppstod tidspress vid
kontakten av de sjukhus/lasarett som inte svarat vid första och andra utskick. Vid telefonkontakt
med dessa framgick det att mailen inte hade kommit fram på grund av felaktig information på
hemsidorna. Det var även mycket oklarheter om vem författaren skulle vända sig till för att få svar
på de olika frågorna. De inom fysioterapin på sjukhusen tyckte att författaren skulle vända sig mot
kvinnokliniken och tvärtom. Författaren upplevde att det var problematiskt att hitta och få
information om vart hon kunde vända sig med sin frågor. Detta skulle även kunna upplevas som ett
problem för de som söker vård för denna typen av problematik som studien handlar om.

I denna studie inkluderades endast förlossningsavdelningar i norra Sverige. En mer rättfärdig bild
hade kunnat ges om samtliga förlossningsavdelningar i Sverige hade inkluderats. Men då det inte
fanns tid till detta så fokuserades istället undersökningen till endast en del av Sverige. Då studien
var inspirerad av en kartläggning som tidigare gjorts år 2013, fanns den att jämförde med. I den
studien inkluderades sjukhus i södra Sverige, dock skrevs studien för fem år sedan vilket gjorde det
svårt att veta hur det såg ut på sjukhusen i dagsläget.

En viktig del i studien var att de enheter/sjukhus som valt att svara på enkäten inte skulle känna sig
uthängda av studien. Den data som presenterats och diskuterats kring hade gjorts med ett opartiskt
synsätt och studien sågs som ett tillfälle att lyfta professionen inom ett relativt nytillkommet område
som varit under ständig utveckling. De som läst studien ska kunna se vilka möjligheter
fysioterapeuter som profession har inom området och vad fysioterapeuten kan och inte kan erbjuda

denna patientgrupp. Det var även viktigt att kartläggningen som gjordes av Karlstads centralsjukhus
blev ett komplement till diskussionen i denna studie. Kartläggningen finns inte publicerad utan togs
fram i deras studie för att försöka lyfta och utveckla en kvinnoverksamhet från ett fysioterapeutiskt
perspektiv. Det var viktigt att författarna av kartläggningen från Karlstads centralsjukhus inte
upplevde att deras studie används på fel sätt.

Resultatdiskussion
Författarens studie visade på att endast ett av de åtta sjukhusen i norra Sverige erbjöd kvinnor som
råkat ut för en obstetriks analsfinkterruptur information redan på vårdavdelning och två av de erbjöd
någon form av poliklinisk rutinuppföljning. Där enbart ett av de sjukhusen hade kompetens inom
anal och vaginal palpation. Detta skiljer sig avsevärt jämfört med statistik från södra Sverige där
dessa siffror låg på tretton och tolv av femton sjukhus (Bilaga 2).Utifrån kartläggningen som
gjordes av Karlstads Centralsjukhus år 2013 (opublicerad), framkom det att tretton av de femton
tillfrågade sjukhusen träffade kvinnor som råkat ut för en analsfinkterruptur individuellt på
vårdavdelning. Medan 12 av dessa erbjöd uppföljning och hade kompetens inom anal och vaginal
palpation.
Vikten av information och rådgivning från en specialutbildad profession har visat sig spela en stor
roll hos patienter som lider av inkontinentsbesvär. En studie visade på att kvinnor som drabbats av
dessa besvär hade mindre symtom med inkontinensproblematik jämfört med kontrollgruppen efter
att de fått noggrann information, uppföljning och individanpassad bäckenbottenträning (Glazener,
CMA., Herbison, GP., Wilson, PD., Mac Arthur, C., Lang, GD., & Gee H., 2001). Sex år efter
avslutad studie togs det kontakt med försökspersonerna som uppgav fortsatt förbättring (Glazener,
CMA., Herbison, GP., Mac Arthur, C., Grant, A., & Wilson, PD., 2005). Studierna visar på vikten
av att ge denna patientgrupp en noggrann uppföljning och tillåta patienten att ställa frågor och få
möjlighet att diskutera kring sina symtom och besvär. Detta bör ske med en profession som har
kompetens inom vaginal och anal palpation, samt kunskaper inom kvinnans anatomi och
muskelfunktion. Författarens studie visade på brister i norra Sverige jämfört med södra Sverige där
siffrorna och kompetens var högre.

Orsaken till att det skiljer sig mellan norra och södra Sverige kan bero på att sjukhusen ligger med
större avstånd från varandra i norra delen av landet. De fysioterapeuter som är specialiserade inom
gynekologi och obstetrik samt kvinnohälsa kommer huvudsakligen från södra delarna av Sverige
(Arkel, et al, 2013). Där har de tillsammans arbetat fram riktlinjerna för behandling av kvinnor som
råkat ut för en obstetrik analsfinkterruptur. De betonar i riktlinjerna vikten av bra kontakt mellan
fysioterapeuterna som arbetar med kvinnors hälsa för att kunna ta del av varandras erfarenheter och
kunskaper då ämnet inte är så efterforskat ännu (Arkel, et al, 2013). Detta skulle kunna vara en
anledning till att patientgruppen får en mer genomgående uppföljning i södra Sverige, där kontakten
och kommunikationen mellan sjukhusen fungerar bättre, utifrån författarens slutsatser. Trots att
befolkningstätheten skiljer sig i de norra och södra delarna av Sverige skall detta inte innebära en
annan vård för de kvinnor som råkar ut för en analsfinkterruptur med de symtom och besvär det kan
leda till både fysiskt, psykiskt och socialt.
Ett intressant resultat som framkom utifrån frågan gällande kompetens inom vaginal och anal
palpation, var att ett av sjukhusen hade kompetens men erbjöd den inte till de kvinnor som råkat ut
för en analsfinkterruptur. Då det här är en patientgrupp som är i behov av kompetensen, för att
kunna ge rätt bedömning av musklernas tonus och funktion är palpationen ett viktigt moment
(Lang, JE., Brown, H., & Crombie, E., 2007). Speciellt då upp till 30% av alla kvinnor gör ett
felaktigt knip och 57% av de kvinnor som råkat ut för obstetrik analsfinkterruptur lider av
inkontinensbesvär tio år efter att skadan inträffat (Bö, et al, 1988, Nordenstam, et al,2009). Detta
visar på vikten av en individuell uppföljning av en profession som har kompetens att bedöma
musklers tonus och funktion (Lang, JE., Brown, H., & Crombie, E., 2007). Därav ser författaren av
studien att fysioterapeuter som har sin expertis inom muskelfunktion, individanpassad träning och
bedömning av muskeltonus skulle kunna hjälpa dessa kvinnor med sina besvär efter en
analsfinkterruptur.
När det kommer till besvär gällande tarm, urinrör och vaginan tillhör dessa olika medicinska
specialiteter. Oavsett vilken fysioterapeut man träffar inom vilket område är bäckenbottenträning
vanligtvis den första behandlingen som sätts in (Arkel, et al. 2013). Då det är bäckenbottens
muskulatur som arbetar när det både kommer till att hålla urin och avföring som när vi föder barn
(Torell, K., & Neymark Bachmeier, H., 2014). När kvinnor råkat ut för en obstetrik
analsfinkterruptur kan det vara till stor fördel att träffa en fysioterapeut som arbetar inom
kvinnohälsan och har kunskap om de olika inkontinens besvären som kan uppstå efter en vaginal
förlossning och en större ruptur. Så kvinnorna inte hamnar inom bara ett specialistområde beroende

på inkontinents besväret, utan hamnar hos en specialist som arbetar med hela bäckenbottens
muskulatur. Detta eftersom hela bäckenbottenmuskulaturen påverkas i samband med en graviditet
och en förlossning. Upp till 25% uttrycker någon form av inkontinensproblematik post-partum
(Arkel, E., Torell, K., Rydhög, S., Rikner, Å., Neymark Bachmeier, H., Gutke, A., och Fagervik
olsén, M., 2017). Fysioterapeuter som arbetar med denna patientgrupp har berättat att patienterna
uttrycker att de uppskattar den individuella informationen, rådgivningen och uppföljningen
tillsammans med guidning av bäckenbottenträning (Torell, K., & Neymark Bachmeier, H., 2014).
Frågan är varför denna muskelgrupp inte ska få liknande behandling och uppföljning som annan
muskelskada.
På de vårdavdelningar där kvinnorna inte får information och uppföljning av fysioterapeut, ges detta
av antingen läkare eller barnmorska (Arkel, et al, 2013). Kvinnorna får information om skadans
omfattning, smärtlindring, samt vad som är viktigt att tänka på när det kommer till att tömma
tarmen första tiden. Även råd om bäckenbottenträning, dess progrediering och vad kvinnan ska
tänka på när det kommer till lyft av annat än barnets vikt samt återgång till träning och dess
restriktioner, är något de informeras om. Detta för att skadan ska få tid att läka (SFOG, 2001). Det
är mycket information och frågor gällande inkontinensproblematik av urin, avföring, gaser samt
frågor om det sexuella, då smärta och inkontinensbesvär kan uppstå i samband med samlag, i
sociala sammanhang och vid fysisk aktivitet (Boij, et al, 2007, Patel, et al, 2010). Många kan
uppleva det som “icke-Fysioterapeutisk” då att den vaginala och anala palpationen är en viktig del
av undersökningen (Hahn, I., & Myrhage, R., 1999). Men om organen fungerar som de ska och det
är muskulaturen som är orsaken till besvären, är fysioterapeuter precis rätt profession att vända sig
till. En vaginal och analpalpation borde ses som vilken annan undersökning som helst, då vi känner
på muskelns uthållighet, styrka, funktion och tonus. För att utifrån våra fynd lägga upp ett
träningsprogram för att hjälpa patienten med dennes problem. Fysioterapeuter kan erbjuda
patientgruppen mer än bara bäckenbottenträning för att minska symptomen och besvären, såsom
exempelvis biofeedback, anal elstimulering och Nervus tibialis posterior stimulering (PNS) (Arkel,
E., 2017) Så med tanke på fysioterapeutens expertis om muskler och träningslära är det en lämplig
profession att involvera gällande kvinnor som drabbats av en obstetrik analsfinkterruptur.

Klinisk implikation
Kunskapen utifrån denna studien visar bristen och behovet av en fysioterapeut med kompetens
inom detta område på sjukhusen. Fysioterapeuter har en specialistkunskap inom området
muskelfunktion, träning och muskeltonus. Fysioteraputer har utbildning inom bäckenbottens
funktion och dess rehabilitering. Vi har de verktyg som krävs för att hjälpa patienter med
inkontinensbesvär och andra fysiska, psykiska och sociala besvär orsakade av en analsfinkterruptur.
Denna patientgrupp behöver prioriteras i större grad för att åstadkomma en bättre livskvalitet och
kvinnohälsa. De borde erbjudas samma individuella uppföljning och rehabträning som vid vilken
annan muskelruptur som helst. Det är viktigt att skillnaderna mellan norra och södra Sverige
minimeras inom detta område och för denna patientgrupp.

Trots att vaginal och anal palpation inte ingår i grundutbildningen har fysioterapetuer kunskap om
bäckenbotten och hur denna tränas på bästa sätt. Om sjukhusen väljer att satsa på att utveckla
kvinnokliniken på samtliga sjukhus kan det vara viktigt att erbjuda fysioterapeuter vidareutbildning
inom den här typen av palpation för att få möjliga bästa vård. Dessa patienter kommer alltid att
finnas och är en patientgrupp i stort behov av vår expertis.

Konklusion
Utifrån sammanställningarna skiljer sig den fysioterapeutiska uppföljningen och kompetens åt
jämfört med norra och södra sverige. Enbart ett av nio sjukhus i norra Sverige erbjuder kvinnor som
råkat ut för analsfinkterruptur individuell information på vårdavdelning och bara hälften av de med
kompetens inom vaginal palpation erbjuder det till denna patientgruppen. En studie bör göras där
alla förlossningsaktiva sjukhus i hela Sverige ingår för att få en mer rättvis bild av hur den
fysioteraputiska kompetens används mot kvinnor som råkat ut för en obstetrisk analsfinkterruptur.
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Bilagor
Bilaga 1
Fysioterapi vid sfinkterrupturer
En enkätundersökningn om fysioterapeutiska interventioner vid sfinkterrupturer efter förlossning
Kryssa i vilket sjukhus/lasarett ni tillhör *
Sundsvall Sjukhus
Örnsköldsviks Sjukhus
Sollefteå Sjukhus
Östersunds Sjukhus
Norrlands universitets Sjukhus
Skellefteå Lasarett
Lycksele Lasarett
Gällivare Lasarett
Sunderby Sjukhus
Vi vill vara anonyma *
NEJ
JA
Vi erbjuder alla patienter individuell information post partum på vårdavdelning
(sfinkterrupturer) *
JA
NEJ
Nej, men vid behov
Vi erbjuder dessa patienter rutinuppföljning polikliniskt på sjukhus *
JA
NEJ
Nej, men vid behov på remiss
Vi har fysioterapeuter/sjukgymnaster som har kompetens i palpation inom detta området *
JA
NEJ
Om ni svarat NEJ på första frågan, finns det någon information denna patientgrupp får eller
kan ta del av från fysioterapeuter/sjukgymnaster, som tex ett informationsblad? Om ja, är
informationen framtagen från de riktlinjer som finns?
JA
JA, men informationen är inte framtagen utifrån riktlinjerna.
NEJ

Bilaga 2

Bilaga 3
Hej mitt namn är Puck Andersson och jag läser sista terminen på Fysioterapeutprogrammet via
Luleå Tekniska Universitet. Just nu håller jag på med mitt examensarbete där syftet med studien är
att göra en kartläggning om vilka fysioterapeutiska insatser patienter som råkat ut för en
sfinkterruptur erbjuds. Betydelsen av studie är att försöka lyfta fysioterapin som proffesion inom ett
område som börjar kännas mer och mer aktuellt.

Denna studien riktar sin mot sjukhus/lasarett i Norra Sverige därav jag kontaktar er. Anledningen
till att jag valt ut er och denna delen av landet är för att jag studerar här uppe och att efter ha läst en
artikel om hur den fysioteraputika insatsen varierar i landet blev jag nyfiken på hur det ser ut här
uppe. Frågorna är framtagna och inspirerade utifrån en kartläggning som gjordes av Karlstads
Centralsjukhus i deras arbete att få fysioteraputer inkopplade för denna patientgrupp.

Deltagandet sker via en enkät undersökning som innehåller fem frågor, var av fyra stycken är JA
och NEJ frågor. Enkäten tar inte mer än 2 minuter att fylla i. Så jag hade verkligen uppskattat om ni
ville ta er tiden att svara på den.
I första frågan klickar ni i vilket sjukhus/lasarett ni tillhör. Efter det kommer det finnas ett alternativ
för er att vara anonyma eller om det är okej för er att jag skriver ut sjukhuset/lasarettets namn och
de svaren ni gett. Har ni valt att vara anonyma är det bara jag och min handledare som kommer se
vart svaren kommer ifrån och kommer i arbetet presenteras anonymt. Resultatet kommer
presenteras i tabellform.

Studien kommer sedan att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida.

Med vänliga hälsningar

Puck Andersson: pucand-4@student.ltu.se
Handledare: Jenny Jäger: jenny.jager@ltu.se

