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Abstrakt 

Introduktion: Att kvinnor drabbas av en bristning efter en vaginal förlossning är vanligt 

förekommande och drabbar cirka 80% av alla förstföderskor. Bristningarna innebär i vissa fall 

direkta skador på muskler, nerver och stödfunktioner vilket kan leda till urinläckage, 

avföringsläckage, tarmtömningssvårigheter, framfall av vaginal-väggarna och sexuell 

dysfunktion. Uppföljningen av denna patientgrupp varierar i landet, allt mellan utebliven 

uppföljning och noggrann uppföljning av profession med specialistkunskap. Syfte: Syftet var 

att ta reda på fysioterapeutens interventioner och roll vid vård av kvinnor som drabbats av en 

obstetrisk analsfinkterruptur i samband med vaginal förlossning vid landets sju regionsjukhus. 

Metod: För att besvara syftet genomfördes en kvantitativ enkätstudie. En egenkonstruerad e-

enkät användes och utformades med inspiration från nationella riktlinjer och en tidigare enkät. 

De som svarade på enkäten var fysioterapeuter som arbetar med förlossningsskador vid sex av 

landets sju regionsjukhus. Resultat: Fysioterapeuter var involverade vid eftervård och 

rehabilitering av kvinnor vid olika grader av skada efter vaginal förlossning. 

Fysioterapeutiska riktlinjer, interventioner och rutiner för uppföljning skilde sig mellan 

regionsjukhusen. Konklusion: Alla regionsjukhus i Sverige förutom ett har fysioterapeuter 

inkopplade vid vård av kvinnor som drabbats av en obstetrisk analsfinkterruptur i samband 

med vaginal förlossning. De fysioterapeutiska riktlinjerna skiljer sig något mellan 

regionsjukhusen då fysioterapeuterna bygger sina riktlinjer på olika direktiv och fakta. 

Baserat på denna studie finns behov av mer forskning som undersöker fysioterapeutens 

interventioner och roll vid vård av kvinnor med obstetrisk analsfinkterruptur i samband med 

vaginal förlossning. 

Nyckelord: Anal palpation, fysioterapi, förlossningsskador, förlossningsvård, obstetrisk 

analsfinkterruptur 
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1. Bakgrund 

Att kvinnor drabbas av en förlossningsskada efter en vaginal förlossning är vanligt 

förekommande. Riskfaktorer är ett stort barn, avvikande bjudning, instrumentell förlossning 

(sugklocka, tång), att vara förstföderska och att vara könsstympad. (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2016). Ytliga bristningar, som enbart innerverar underlivets 

hud, vilket benämns grad 1 är vanliga och förekommer hos cirka 80% av alla förstföderskor 

(Samuelsson, 2000). Enligt statistik från Socialstyrelsen drabbas upp till 7,6% av 

förstföderskor av en bristning på grad 3 eller 4 (Socialstyrelsen, 2015).  

1.1 Beskrivning av skadan 

Grad 1-bristning innebär en skada på huden i vulva, labiae eller vagina och behöver endast 

sutureras med ytliga suturer. Slidmynningens form är likadan som innan förlossningen 

(Olsson, A., Lind, C., Rotstein, E., Fernando, 2019). Grad 2 är när slemhinna och även 

underliggande perineala muskler skadats, men att ändtarmsmuskeln fortfarande är intakt 

(Fernando, 2005). Slidmynningens form är påverkad och bör därför återställas via suturering 

(Olsson et al, 2019). Grad 3 innerverar perineum samt ändtarmsmuskeln, alltså analsfinktern. 

Detta kallas också för en partiell analsfinkterruptur. En grad 4-bristning är en total ruptur, 

vilket innebär en bristning i perineum, analsfinktrar samt tarmvägg (Fernando, 2005). Mer 

ingående innebär en sfinkterskada en bristning i ändtarmens interna och externa muskler som 

omsluter de nedersta centimetrarna av ändtarmen (SBU, 2016). Den externa sfinktern används 

för att stänga ändtarmens mynning och styrs både viljemässigt och automatiskt. Den interna 

sfinktern är en förtjockning av tarmens muskelrör och kan inte påverkas av vår egen vilja, 

dess uppgift är att förhindra anal inkontinens (Boron & Boulpaep, 2017). Bristningarna 

innebär i många fall direkta skador på muskler, nerver och stödfunktioner vilket kan leda till 

urinläckage, avföringsläckage, tarmtömningssvårigheter, framfall av vaginal-väggarna och 

sexuell dysfunktion (Andrews, Sultan, Thakar & Jones, 2006). 

 

1.2 Analinkontinens  

Analsfinkterskada vid förlossning är den vanligaste orsaken till analinkontinens hos kvinnor. 

Hos de med denna skada är ca 40% drabbade av analinkontinens. Detta innebär en oförmåga 

att hålla gas och avföring, samt att särskilja mellan gas och avföring när man ska släppa gaser 

(SBU, 2016). Detta påverkar onekligen de drabbade kvinnornas livskvalitet. En studie visar 

att de så långt som tio år efter skadan fortfarande har en signifikant lägre livskvalitet än de 
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kvinnor som genomgått en okomplicerad förlossning (Samarasekera, Bekhit, Wright, 

Lowndes, Stanley, Preston, Trost & Hultåker, 2016). 

1.3 Undersökning 

I direkt anslutning till förlossning görs en undersökning av barnmorska eller läkare för att 

hitta och åtgärda eventuella skador. Det är nödvändigt att undersöka och analysera 

bäckenbottenmuskulaturen för att kunna följa progression och utvärdera resultat av 

konservativ behandling som exempelvis bäckenbottenträning. Muskulaturens tonus, styrka, 

uthållighet och känsel ska undersökas och palperas vid alla typer av bäckenbottendysfunktion. 

På patienter med analsfinkterruptur är det även nödvändigt att utföra anal palpation (Hahn & 

Myrhage, 1999).  Bristningar och sfinkterskador kan då upptäckas, men de rutiner som 

används vid undersökning och suturering varierar i Sverige. Skador som klassificeras som 

grad 1 och 2 sys vanligtvis av barnmorska under lokalbedövning i förlossningsrummet. 

Bristningar som omfattar analsfinktern, grad 3 och 4 och andra komplicerade bristningar, sys 

av läkare, vanligtvis med specialistkompetens. Suturering av skadan bör enligt nationella 

rekommendationer ske på operation med lokalbedövning eller under narkos, men även detta 

kan variera mellan olika sjukhus och i vissa fall sys mindre sfinkterrupturer i 

förlossningsrummet. Det behövs mer kunskap om dessa rutiner så att sfinkterskador inte ska 

missas. När förlösta kvinnor i efterhand undersökts med endoanalt ultraljud upptäcktes att den 

vanliga rutinundersökningen missat sfinkterskador hos 9%. Ett endoanalt ultraljud är en 

ultraljudsundersökning med anal probe som används för att visa eller utesluta anala 

sfinkterskador (SBU, 2016). Skador på den externa analsfinktern kan repareras i efterhand, 

dock inte skador på den interna analsfinktern som med tiden retraheras och fibrotiserar. Detta 

gör att en tidig upptäckt och suturering av skadan antas minska risken för analinkontinens 

(SBU, 2016). 

1.4 Poliklinisk uppföljning inom förlossningsvården 

Uppföljningsrutinerna varierar i landet. Alla förlösta kvinnor med någon form av 

förlossningsskada erbjuds en efterkontroll hos barnmorska sex till åtta veckor efter 

förlossningen, oavsett grad på skadan. Kvinnor med sfinkterruptur grad 3 och 4 erbjuds oftast 

ett återbesök till läkare, samt kontakt med en fysioterapeut. Dock är detta inte någonting som 

sker för alla kvinnor (SBU, 2016). Detta gör att uppföljningen av denna patientgrupp varierar 

i landet, allt mellan utebliven uppföljning till noggrann uppföljning av profession med 

specialistkunskap (Forskning pågår, 2014).  
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År 2014 startade Bristningsregistret, som är ett kvalitetsregister för bäckenbottenskador, vars 

funktion är att hjälpa sjukhusen att göra uppföljningar på ett mer systematiskt sätt 

(Bristningsregistret, 2016). De flesta kliniker registrerar endast grad 3- och 4-bristningar och 

några sjukhus registrerar dessutom grad 2-bristningar. Anledningen till att inte alla sjukhus 

registrerar grad 2-bristningar är på grund av det stora antalet, vilket kräver stora 

administrativa insatser som de flesta kliniker inte har möjlighet till (Olsson et al, 2019).   

1.5 Riktlinjer för fysioterapeutiska åtgärder 

De nationella riktlinjer som finns för fysioterapeuter idag har resulterat i 

behandlingsrekommendationer som riktar sig till verksamma fysioterapeuter som möter 

patienter med obstetrik analsfinkterruptur. Rekommendationerna innebär information och 

rådgivning, bäckenbottenträning, samt anal elstimulering, biofeedbackträning med vaginal 

EMG-mätning (Fysioterapeuterna, 2013). Vaginal EMG-mätning innebär att en vaginal 

probe, små nålar eller yt-elektroder används för att uppfatta signaler från vaginan. 

Mätmetoden mäter kraftutveckling, men inte muskelns kontraktionsförmåga. Detta kan 

användas som källa till biofeedback, som handlar om att patienten ska få en uppfattning om 

aktiviteten i sin bäckenbottenmuskulatur via feedback från känsel och syn (Fernando, M, 

2018). EMG-mätning är en metod som lämpar sig väl som biofeedbackträning (Hahn & 

Myrhage, 1999). Utöver detta rekommenderas fysioterapeuter som är nya inom ämnet att läsa 

basal litteratur samt samarbeta med specialister inom obstetrik, gynekologi och urologi 

(Fysioterapeuterna, 2013). Boken “Anal inkontinens hos kvinnor, utredning och behandling” 

av Svensk förening för obstetriker och gynekologer används som rekommendation, eftersom 

det inte finns några studier som utvärderar fysioterapeutiska insatser i det akuta skedet. 

Rekommendationerna innebär att ge patienterna information för att de ska få en förståelse om 

skadan och dess konsekvenser, instruktioner i form av bäckenbottenträning, betydelsen av 

god smärtlindring samt råd för undvikande av förstoppning (SFOG, 2001).  

1.6 Fysioterapeutens roll 

I dagsläget finns det ett begränsat antal studier som utvärderar effekten av fysioterapeutiska 

interventioner för att behandla analinkontinens i samband med analsfinkterruptur efter en 

vaginal förlossning. Studierna har varierande design, och bevisnivån blir därför låg eller 

saknas. Trots detta är det viktigt att behandla dessa patienter med strävan att öka funktion och 

livskvalitet (Arkel, Torell, Rydhög, Rikner, Neymark Bachmeier, Gutke & Fagervik Olsén, 

2017). 
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Denna skada är relativt vanligt förekommande och fysioterapi är i dagsläget inget självklart 

behandlingsalternativ. Det förekommer även en stor variation runt om i landet vad gäller de 

fysioterapeutiska behandlingsalternativen vid skadan. Vi ville med studien ta reda 

på fysioterapeutens interventioner och roll vid vård av denna patientgrupp. Vid sökning efter 

liknande studier fanns en på kandidatnivå skriven av en fysioterapeutstudent (Andersson, 

2018). Andersson hade som 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. Syftet och frågeställningarna i vår studie skiljer sig från 

Anderssons studie, då den endast gjordes på sjukhus och lasarett i norra Sverige. Detta medan 

vår studie hade syfte att ge en helhetsbild av hela landets regionsjukhus samt erhålla en 

djupare förståelse av fysioterapeuterna arbetsroll och vilka riktlinjer dessa grundar sig på.    
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2. Syfte  

Syftet med studien var att ta reda på fysioterapeutens interventioner och roll vid vård av 

kvinnor som drabbats av en obstetrisk analsfinkterruptur i samband med vaginal förlossning 

på landets regionsjukhus.  

2.1 Frågeställningar  

1. Vilka patienter erbjuds kontakt med fysioterapeut på vårdavdelning i samband med 

vaginal förlossning? 

2. Vilka fysioterapeutiska riktlinjer används vid vård av kvinnor med obstetrisk 

analsfinkterruptur och vad baseras detta på? 

3. Vilka interventioner erbjuds patienterna vid kontakt med fysioterapeut vid vård efter 

sfinkterruptur i samband med vaginal förlossning? 

4. Har sjukhusen anställda fysioterapeuter med kompetens inom vaginal och anal 

palpation? 

5. Hur kommer patienter med sfinkterruptur i kontakt med fysioterapeut för uppföljning? 

6. Erbjuder fysioterapeuterna poliklinisk rutinuppföljning efter obstetrisk 

analsfinkterruptur?  

7. Vad är fysioterapeuternas egna upplevelse gällande deras roll och interventioner vid 

obstetrisk analsfinkterrupturer i samband med vaginal förlossning?  
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3. Metod/material  

3.1 Studiedesign  

För att uppnå syftet med denna studie valde vi att göra en kvantitativ enkätstudie. 

3.2 Urval 

Urvalet var ändamålsenligt. De sjukhus vi valde att ha med i studien var samtliga av landets 

regionsjukhus med en aktiv förlossningsavdelning. Dessa sjukhus är:  

Akademiska sjukhuset Uppsala  

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm  

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 

Skånes Universitetssjukhus, Lund & Malmö 

Universitetssjukhuset, Linköping  

Örebro Universitetssjukhus 

Östra sjukhuset, Göteborg 

 

3.3 Rekryteringsprocessen   

Studien riktade sig till regionsjukhusens fysioterapeuter och inklusionskriterierna innefattade 

att de som deltog i undersökningen skulle vara legitimerade fysioterapeuter verksamma inom 

kvinnohälsa. 

 

Fysioterapeuterna fick vi fram genom att ringa växeln på respektive sjukhus och efterfråga 

kontaktuppgifter till fysioterapeut verksam inom kvinnohälsa och förlossningsskador (bilaga 

1). När vi fick kontakt med sagd fysioterapeut informerades denne om vilka vi var, studiens 

syfte samt vilken typ av frågor enkäten innehöll. I samtalen tillfrågades fysioterapeuterna om 

de ville ta del av vår enkät och informationsbrev via mail (bilaga 2). Fysioterapeuterna 

informerades även muntligt om att det var frivilligt att dela med sig av sina mailadresser, samt 

att de hade möjligheten att upphäva medverkan i studien när denne behagade, utan krav på att 

uppge orsak eller få någon påföljd, eftersom medverkan i studien var frivilligt. Vi 

informerade även fysioterapeuterna om att sjukhusets namn skulle komma att nämnas i 

studien, men att resultatet ej kan kopplas till specifika sjukhus. Efter att ha fått ett muntligt 

godkännande via telefon av fysioterapeuterna skickade vi sedan mail till adressen de angivit 

med informationsbrev samt länk till enkäten.  
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Enkäten skapades via Google Docs (Google LLC). Vi satte upp en tidsgräns för när vi ville ha 

in svaren, vilket var två veckor. Efter det skickade vi ut en påminnelse till de som ännu inte 

svarat, där vi bifogat länk till enkäten samt informationsbrevet ännu en gång. Om vi inte fått 

svar på detta antogs det att fysioterapeuten i fråga inte längre ville delta i studien. 

Fysioterapeuterna informerades om att de genom att svara på enkäten godkände de sitt 

deltagande i studien. Efter att fysioterapeuterna godkänt publicerades aktuell data i studiens 

resultatdel. Arbetet fanns under arbetets gång på en lösenordskyddad dator och endast 

författarna hade tillgång till samtlig information. All data raderas när studien publicerats 

(Olsson & Sörensen, 2008). 

3.4 Enkät 

Enkäten innehåller totalt åtta frågor (bilaga 3). I första frågan ombads informanterna markera 

vilket sjukhus de tillhör. Detta för att vi skulle ha koll på vilka som hade svarat på enkäten 

och inte. Resterande frågor består av fyra stycken JA och NEJ frågor varav en även har fritext 

som alternativ, samt ytterligare fyra frågor med svarsalternativ och fritext. Dessa frågor 

handlade om fysioterapeuternas interventioner och rutiner vid behandling av patientgruppen i 

fråga och syftar till att ge en djupare förståelse. De handlar bland annat om vad deras riktlinjer 

baseras på, vilken typ av interventioner som erbjuds samt rutinuppföljning. I den sista frågan 

ges deltagarna möjlighet att i fritext dela med sig av sina egna tankar kring fysioterapeutens 

roll och interventioner vid behandling av patientgruppen.  

För att testa enkätens utformning skickades en provenkät ut till tre utomstående 

fysioterapeuter som arbetar med förlossningsskador. Fysioterapeuterna i fråga uppfyller 

samma inklusionskriterier som fysioterapeuterna, bortsett från att de inte arbetar på ett 

regionsjukhus. Innan vår provenkät skickades ut kontrollerades den av examinator och 

handledare. Efter att feedback mottagits gjordes ändringar i enkäten. Innan enkäten skickades 

ut godkändes den i sin slutgiltiga form av vår handledare och examinator.  

Inför konstruktionen av denna enkät hämtade vi inspiration och underlag från en redan 

befintlig kartläggning gjord av Andersson (2018) som vid tillfället studien skrevs var en 

student på fysioterapeutprogrammet på Luleå tekniska universitet. Anderssons studie 

redovisade med en e-enkät hur den fysioterapeutiska uppföljningen av patienter med 

obstetrisk analsfinkterruptur ser ut i norra Sverige. Vi hämtade även inspiration från riktlinjer 

vid sfinkterrupturer grad 3 och 4 (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, 2015).  
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3.5 Informationsbrev  

Till alla enkäter som skickades ut bifogades ett informationsbrev (bilaga 2) (Carter, Lubinsky 

& Domholt, 2011). Fysioterapeuterna fick där information om oss författare, syftet med 

enkäten, information om vilka frågeområden enkäten innehöll och hur lång tid det beräknades 

ta att besvara enkäten. I informationsbrevet fanns kontaktuppgifter till oss författare och vår 

handledare. Vi informerade även om forskningsetiska aspekter som konfidentialitet och 

frivillighet samt varför det var värdefullt för dem att svara på enkäten. 

3.6 Dataanalys 

Vi använde oss av en deskriptiv analys (Olsson & Sörensen, 2011). Svaren i enkäten 

redovisades i figurform genom google docs enkät. Figurerna som användes gjordes 

automatiskt i Google Docs enkät när vi fått in samtliga enkätsvar. Svaren som inkommit i 

fritext redovisades i löpande text.  
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4. Resultat 

4.1 Allmänt om fysioterapeuterna i studien 

Kontakt etablerades med samtliga sju regionsjukhus. Av dessa så var det sex stycken som 

hade en fysioterapeut kopplad till förlossningsvården som arbetade med obstetriska 

analsfinkterrupturer i samband med vaginal förlossning. En fysioterapeut från vardera av 

dessa svarade på enkäten, totalt sex personer. Det sjunde regionsjukhuset svarade att denna 

arbetsroll ej fanns på det aktuella regionsjukhuset och det fanns därigenom ingen lämplig 

fysioterapeut som kunde svara på vår enkät. Att de ej hade en fysioterapeut kopplad till 

patientgruppen räknar vi i denna studie som ett svar i sig.  

4.2 Patienter som erbjuds fysioterapeutisk kontakt efter förlossning 

Av de sex fysioterapeuterna som deltog i studien svarade en fysioterapeut att alla patienter 

erbjuds fysioterapeutisk kontakt oavsett grad på ruptur. Fem fysioterapeuter svarade att 

patienter med partiella och totala grad 3 och 4-skador erbjuds kontakt (figur 1).  

 

Figur 1: Svaren från 6 fysioterapeuter vid 6 regionsjukhus gällande vilka patienter med sfinkterrupturer efter 

förlossning som erbjuds fysioterapeutisk kontakt på vårdavdelningen. Svarsalternativ: 1) Alla patienter, oavsett 

grad på ruptur. 2) Patienter med partiella och totala grad 3 och 4-skador. 3) Enbart patienter med totala grad 3 

och 4-skador. 4) Ingen.  

 

Av de sex fysioterapeuterna svarade hälften i fritext vilka patienter med vilka bristningsgrader 

de erbjuder kontakt med efter förlossning. Samtliga svarade att de erbjuder kontakt vid grad 2 

bristningar. En fysioterapeut erbjöd kontakt med patienter med grad 1-2 vid behov eller vid 

efterfrågan. 
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4.3 Fysioterapeutiska riktlinjer vid obstetrisk analsfinkterrupturer  

Hälften av fysioterapeuterna svarade att de har fysioterapeutiska riktlinjer som följs vid alla 

grader av skador. Den andra hälften svarade att de har fysioterapeutiska riktlinjer för patienter 

med enbart partiella och totala grad 3 och 4-skador (figur 3). 

 

Figur 3: Svarsalternativ: 1) JA. 2) Ja, men enbart för patienter med partiella och totala grad 3 och 4-skador. 3) 

Ja, men enbart för patienter med totala grad 3 och 4-skador. 4) NEJ. 

 

Angående riktlinjer och vad dessa baseras på respektive regionsjukhus svarade två i fritext att 

information ges på BB-avdelningen, varav en av dessa är framtagen av obstetriker och 

gynläkare. Två är baserade på nationella riktlinjer och en på bäckenbottenutbildning.se 

framtagen av SFOG. En fysioterapeut baserar sitt omhändertagande på riktlinjer från 

Fysioterapeuterna, sektionen för kvinnors hälsa, 2013. En svarade att det ej står i rutinen vad 

denna och riktlinjerna den innehåller baseras på.  
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4.4. Fysioterapeutiska interventioner 

Samtliga fysioterapeuter svarade att de erbjuder sina patienter information om skadan, 

bäckenet och bäckenbottens anatomi och tarmfunktion samt vikten av att undvika 

förstoppning och råd om underlättande av tarmtömning och instruktioner i 

bäckenbottenträning. Fem av fysioterapeuterna erbjöd även rekommendationer angående 

fysisk aktivitet samt erbjudande om återbesök efter 6-12 veckor (figur 5).  

 

Figur 5: Fråga med flera svarsalternativ gällande fysioterapeutiska interventioner som erbjuds 

patienter som drabbats av en sfinkterruptur i samband med vaginal förlossning. 

Svarsalternativ: 1) Information om skadan. 2) Information om bäckenets och bäckenbottens 

anatomi. 3) Information om tarmfunktion, vikten av att undvika förstoppning och råd om 

underlättande av tarmtömning. 4) Rekommendationer angående fysisk aktivitet. 5) 

instruktioner i bäckenbottenträning. 6) Erbjudande om återbesök efter 6-12 veckor. 7) Vi 

erbjuder ingen intervention till patienterna.  

Tre av fysioterapeuterna kompletterade sina svar med fritext för övriga interventioner. En 

fysioterapeut svarade att de som erbjuds återbesök är de med totala grad 3 och 4-skador. En 

annan svarade att alla med en partiell eller total grad 3 och 4-skada kallas till uppföljning. En 

tredje fysioterapeut tog även upp att uppföljning vid behov innefattade träning eller 

hänvisning vidare till annan profession, såsom uroterapeut eller tarmterapeut.  
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4.5 Fysioterapeuter med kompetens inom vaginal och anal palpation 

 

Av de sex fysioterapeuter som deltog i enkäten svarade fem stycken Ja på frågan om de själva 

eller en fysioterapeutkollega på arbetsplatsen har kompetens inom vaginal och anal palpation 

(figur 7). 

 

Figur 7: En fråga med två svarsalternativ: 1) JA. 2) NEJ. Angående fysioterapeuterna och deras kollegors 

kompetens inom vaginal och anal palpation.  

4.6 Kontaktvägar mellan patient och fysioterapeut för uppföljning 

Frågan som ställdes i enkäten var hur patienter med sfinkterrupturer och fysioterapeuter 

kommer i kontakt med varandra för uppföljning. Fyra av sex som deltog i enkäten svarade att 

det är fysioterapeuten som etablerar kontakten (figur 8).  

 

Figur 8: Fråga med flervalsalternativ samt utrymme för fritext. Svarsalternativ: 1) Vi fysioterapeuter tar kontakt 

med patienterna. 2) Kontakt sker via bristningsregistret. 3) Patienterna tar själva kontakt med vården för 

uppföljning. 

 

Tre av fysioterapeuterna svarade i fritext till ovanstående fråga gällande kontaktvägarna 

mellan patient och fysioterapeut. En svarade att detta sker via remiss från barnmorska, läkare, 

uroterapeut eller gynekolog. Exempelvis sker detta i samband med en efterkontroll hos 

nämnda professioner. En annan svarade att kontakten sker genom en sekreterare som skickar 
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en epikris till fysioterapeuten, som i sin tur skickar ut en kallelse till patienten. En tredje 

svarade likt den första att det är barnmorskor och läkare som sköter kontakten, och la även till 

att detta ibland sköts av sjuksköterskor och undersköterskor.  

4.7 Fysioterapeutisk rutinuppföljning vid vård av kvinnor med obstetrisk ruptur skada 

Det var fyra av sex fysioterapeuter som svarade att de har rutinuppföljning för patienter med 

enbart partiella och totala grad 3 och 4-skador (figur 10).  

 

Figur 10: Fråga med flera svarsalternativ gällande rutinuppföljning vid vård av kvinnor med obstetrisk 

analsfinkterruptur. Svarsalternativ: 1) JA, alla patienter erbjuds detta oavsett grad på rupturen. 2) JA, men 

enbart patienter med partiella och totala grad 3 och 4-skador.  3) JA, men enbart patienter med totala grad 3 

och 4-skador. 4) NEJ. 5) NEJ, men vid behov på remiss. 

 

Fritextsvar som hör ihop med ovanstående fråga. Två personer tillägger att fysioterapeuterna 

har en viktig roll vid eftervården av denna patientgrupp. Två andra belyser vikten av 

individuell bedömning och att det krävs kompetens hos bedömaren, varav en av dem även 

lyfter vikten av undersökning med 3D-ultraljud i samband med muskulär palpation. En annan 

tar hand om patienter med partiella och totala skador redan på BB.  
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5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Studiedesign 

Vi valde att göra en kvantitativ enkätstudie. Anledningen till att vi valde denna studieform var 

att få en översiktlig bild över kunskapsläget runt om i landet. Vi har enbart med sex stycken 

fysioterapeuter i studien, vilket gör det svårt att generalisera resultatet. I och med det skulle vi 

kunna ha gjort en kvalitativ studie och fått en mer utförlig och djupgående information. Med 

den typen av studie hade vi också kunnat låta fysioterapeuterna prata mer fritt, och kanske fått 

information som vi genom vår begränsande enkät missade. Men trots detta står vi fast vid att 

en kvantitativ studie var passande för det syfte vi hade och den information vi sökte.  

5.1.2 Urval 

Urvalet var ändamålsenligt. Vi valde att ha med landets regionsjukhus då vi ville få en 

överblick av hur det såg ut i landet. Dock hade vi kunnat göra detta på annat sätt genom att till 

exempel ta med landets tio största sjukhus istället. Alternativt de tio sjukhus med flest 

förlossningar. Dock hade vi i och med detta inte fått den geografiska utbredning vi önskade.  

5.1.3 Rekryteringsprocessen 

Då vi haft telefonkontakt och fått ett muntligt godkännande till medverkan i studien var det 

till största delen problemfritt att få in de ifyllda enkäterna. Dock var processen att ringa 

växeln och bli kopplade till rätt person svårare, då de inte alltid visste vem de skulle koppla 

oss till.  

Vi informerade fysioterapeuterna om att sjukhusets namn skulle komma att nämnas i studien, 

men att resultatet ej kan kopplas till specifika sjukhus. Detta valde vi att göra då vi ville 

undvika att fysioterapeuterna skulle känna sig utlämnade av studien och eventuellt i och med 

detta inte skulle vilja vara sanningsenliga i sina svar.    

5.1.4 Enkät 

Enkäten var egenutformad, vilket hade för -och nackdelar. En fördel var att frågorna var 

direkt kopplade till att besvara syftet och ingenting annat. En annan fördel var att 

utformningen av enkäten var baserad på en tidigare enkät och litteratur för att stärka enkätens 

trovärdighet och säkerställa att frågorna var relevanta samt stämde överens med aktuell 

vetenskap (Andersson, 2018, Fysioterapeuterna, 2013, Trost & Hultåker, 2016).  



18 
 

 

Studien bestod av sju deltagande regionsjukhus, varav sex stycken fysioterapeuter svarade på 

enkäten. Det faktum att samtliga av landets regionsjukhus deltog i studien ökade 

trovärdigheten. Trots att ett av sjukhusen inte hade någon fysioterapeut inkopplad i samband 

med obstetrisk analsfinkterruptur och därför inte svarade på enkäten, räknades fortfarande 

som ett svar i sig. Därmed gjordes en totalundersökning av samtliga regionsjukhus. 

Fysioterapeuternas egna upplevelser kring deras roll och intervention ansåg vi var en viktig 

fråga. Vi ville ge fysioterapeuterna en möjlighet att ge oss övrig information som de upplevt 

att de ej fått dela med sig av i övriga frågor. Vi var medvetna om att vi som 

fysioterapeutstudenter möjligtvis ej hade den fulla kompetensen i området som krävdes för att 

utföra en fullt täckande enkät. Genom att skicka ut enkäten till yrkesverksamma inom 

området har vi försökt kompensera för detta. Denna fråga möjliggjorde att viktiga ämnen 

kunde tas upp, som annars riskerade att falla bort. Till exempel belyser en av 

fysioterapeuterna vikten av undersökning med 3D-ultraljud i samband med muskulär 

palpation och menar på att den bäst anpassade professionen för detta uppdrag är just 

fysioterapeuter. Fysioterapeuternas egna upplevelser kring roll och interventioner berör med 

andra ord vikten av individuell och kompetent bedömning, vilket belyser det faktum att 

fysioterapeuter har en viktig roll vid eftervården av denna patientgrupp. 

En nackdel var att den inte var reliabilitet- och validitetstestad, vilket är en svaghet för studien 

då frågorna ej är standardiserade (Olsson & Sörensen, 2008). Detta innebar i sig en risk att 

frågorna skulle kunna misstolkas eller att vi missat ett ämne vi senare insåg att vi ville ha 

med, vilket även skedde.  

Vad gäller enkäten och dess frågor kunde vi se att vissa av frågorna kunnat formuleras om för 

att undvika fritextsvar som alternativ, vilket gjorde det svårare att tolka resultaten eftersom de 

kan tolkas fritt. För detta hade vi kunnat skicka ut provenkäten till fler testpersoner än de tre 

vi valde. Fler testpersoner väl insatta i ämnet hade kunnat hjälpa oss ytterligare i processen 

och utformningen av frågorna. Däremot ger frisvar utrymme för nya aspekter, vilket är 

särskilt viktigt inom ett område som detta med lite material att ta del av. Vi hade till exempel 

kunnat inkludera en frågeställning kopplad till fysioterapeuternas utbildningsbakgrund 

gällande kvinnohälsa, något vi fick tips av från en fysioterapeut efter att enkäten redan 

skickats ut. Fördelarna med att vi utformade vår egna enkät var att den i och med det kunde 

baseras på nationella riktlinjer för fysioterapeuter vid behandling av patienter med obstetrisk 
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analsfinkterruptur. Detta skapade utrymme för fritextsvar där fysioterapeuterna kunde berätta 

om fler interventioner som inte beskrivs i de nationella riktlinjerna. Fysioterapeuternas 

kliniska erfarenheter har gjort att de kan bidra med ytterligare interventioner för patienterna, 

något som gör att de nationella riktlinjerna kan fortsätta utvecklas efter detta. Vi anser därför 

att det var en fördel att ha med fritextsvar i vår enkät.   

Någonting som ska tas i beaktning är att det enbart är en fysioterapeut från respektive sjukhus 

som svarat på enkäten. Det går därigenom inte att utesluta att vi hade kunnat få andra svar om 

en annan kollega på arbetsplatsen svarat, alternativt om vi tillåtit samtliga fysioterapeuter på 

arbetsplatsen svara. Detta kan onekligen ha gett studien subjektiva svar utifrån den 

fysioterapeut som svarat och dennes tolkning av frågorna. Någonting vi i efterhand 

reflekterade över var dock att det hade varit intressant att få veta hur många fysioterapeuter 

som arbetar med denna patientgrupp på respektive sjukhus samt deras utbildningsnivå i 

ämnet, vilket i så fall hade kunnat vara en fråga i enkäten.  

En av enkätfrågorna berörde vilka fysioterapeutiska interventioner som erbjöds patienterna 

och hade ett svarsalternativ kopplad till fysisk aktivitet. Denna fråga hade kunnat utvecklas 

ytterligare, då även fysisk träning är en adekvat intervention i behandling av kvinnor med 

analsfinkterruptur.  

Vi var medvetna om att vi som fysioterapeutstudenter möjligtvis ej hade den fulla 

kompetensen i området som krävdes för att utföra en fullt täckande enkät. Genom att skicka ut 

enkäten till yrkesverksamma inom området har vi försökt kompensera för detta.  

5.1.5 Informationsbrev 

Informationsbrevet skickades ut till fysioterapeuterna via mail efter att de via telefon godkänt 

detta. I telefonkontakten gavs kortfattad information om studien och enkäten, men det var 

alltså först när de gått med på att ge ut sin mailadress som informationsbrevet kom dem till 

handa. Därefter hade de dock ingen skyldighet att svara på enkäten, vilket vi gjorde tydligt i 

telefonkontakten med dem innan. Konfidentialitet och frivillighet var också någonting som 

försäkrats i informationsbrevet, då det var viktigt att fysioterapeuterna kunde känna sig trygga 

i att svara sanningsenligt.  
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5.1.6 Dataanalys 

Vi använde oss av en deskriptiv analys och redovisade svaren i figurform. Figurerna som 

användes gjordes automatiskt i Google Docs enkät när vi fått in samtliga svar. Detta gjorde att 

vi under tidens gång kunde följa resultatet i figurer, redan innan vi fått in alla svar. Detta 

gjorde att vi kunde fördjupa oss i och analysera svaren vi fick allt eftersom de tillkom.    

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Patienter som erbjuds fysioterapeutisk kontakt efter förlossning 

Vi fann att samtliga svarat att alla patienter med en sfinkterruptur erbjuds fysioterapeutisk 

kontakt. 16,7% svarade att alla patienter erbjuds fysioterapeutisk kontakt oavsett grad på 

ruptur, och 83,3% att detta gäller patienter med partiella och totala grad 3 och 4-rupturer. Vid 

frågan om dessa erbjöds information om sin skada på vårdavdelningen svarade samtliga ja. 

Detta skiljer sig avsevärt från resultatet i en tidigare studie (Andersson, 2018) som visades att 

endast ett av åtta sjukhus i norra Sverige erbjöd kvinnor som drabbats av en sfinkterruptur 

information redan på vårdavdelning. Endast två hade en poliklinisk rutinuppföljning att 

erbjuda och endast ett av sjukhusen hade en anställd fysioterapeut som hade kompetens inom 

anal och vaginal palpation.  

 

Jämförelsen av dessa studier visar således att regionsjukhusen i landet erbjuder information 

till dessa patienter i betydligt större utsträckning än vad sjukhusen i norra Sverige gör. En 

anledning till denna stora skillnad kan vara att sjukhusen som var med i den tidigare studien 

var relativt små sjukhus med ett lägre antal förlossningar än vad de stora regionsjukhusen har. 

Detta belyser dock fortsättningsvis skillnaden i vården av dessa kvinnor som existerar i 

landet. Vi anser att denna patientgrupp ej bör behandlas olika utifrån vilket sjukhus de 

förlöser på, de ska känna sig trygga med att den vård som erbjuds i exempelvis södra Sverige 

även erbjuds i den norra delen av landet.  

 

5.2.2 Fysioterapeutiska riktlinjer vid obstetriska rupturskador 

Hälften av fysioterapeuterna svarade att de hade fysioterapeutiska riktlinjer som följdes vid 

alla grader av skador. Den andra hälften svarade att de hade fysioterapeutiska riktlinjer för 

patienter med enbart partiella och totala grad 3 och 4-skador. De fysioterapeutiska riktlinjerna 

skilde sig något mellan regionsjukhusen, och vad dessa riktlinjer baserades på varierade 

mycket. Två fysioterapeuter svarade att information gavs på BB-avdelning, var av en av dessa 
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var framtagna av obstetriker och gynekologisk läkare. En annan svarade att det ej stod i 

rutinen vad riktlinjerna baserades på. Två svarade att deras riktlinjer var baserade på 

nationella riktlinjer, och vi kan möjligtvis anta att det är riktlinjerna från Fysioterapeuterna 

2013, sektion för kvinnors hälsa de syftar på, samma som en annan fysioterapeut svarat. En 

sista svarade att riktlinjerna var baserade på bäckenbottenutbildning.se framtagen av SFOG. 

Vi valde här att inte göra några värderingar i dessa två källor, utan ville istället diskutera det 

faktum att det inte finns etablerade och tydliga riktlinjer att följa. Trots att vi antog att tre av 

fysioterapeuterna hade samma grund i sina riktlinjer, så hade de ej genomgående svarat 

samma i enkäten, vilket tydde på att dessa inte helt följdes eller hade utrymme att tolkas 

olika.  

De nationella riktlinjerna som finns idag är med andra ord inte en och samma enhetliga 

sammanställning, utan är skapade av fysioterapeuterna 2013 samt SFOG 2001. De är relativt 

lika varandra, men skulle med fördel kunna slås samman för att göra riktlinjerna ännu 

tydligare och enklare att följa. Med tanke på att fysioterapeuternas svar varierade gällande 

vilka riktlinjer de baserar sina interventioner på, anser vi att det behövs utökade riktlinjer för 

fysioterapeutisk behandling vid behandling av patienter med obstetrisk analsfinkterruptur. 

Exempelvis kan fysioterapeuterna utifrån klinisk kunskap och erfarenhet inkludera fysisk 

träning som intervention, något som inte nämnts mer ingående i de nationella riktlinjerna. 

Enligt Fysioterapeuterna, 2013 framgår endast att man ska undvika fysisk träning som 

innefattar tung styrketräning, löpning och hopp minst 3-4 månader post partum. Samt att 

tunga lyft, utöver barnets vikt bör undvikas de första sex veckorna post partum.  

5.2.3 Interventioner som erbjuds patienterna av fysioterapeut 

Vad gäller de fysioterapeutiska interventioner som erbjuds denna patientgrupp svarade 

samtliga att de erbjuds information om skadan, bäckenet och bäckenbottens anatomi och 

tarmfunktion. Instruktioner ges även i bäckenbottenträning och fem fysioterapeuter svarade 

att de erbjöd rekommendationer angående fysisk aktivitet.  

 

Enligt rekommendationer från fysioterapeuterna (Fysioterapeuterna, 2013) bör patienten 

följas upp av läkare, barnmorska eller fysioterapeut inom ett halvår. Besöket innefattar 

vanligen inspektion av suturering, kontroll av bäckenbottenmuskelfunktion inklusive 

sfinktersystem samt uppföljning av eventuella restsymtom efter sfinkterskadan. I vår studie 
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framgår däremot att fysioterapeuterna har återbesök med dessa patienter redan efter 6-12 

veckor.  

 

I en kvalitativ intervjustudie på kandidatnivå av Skottheim och Wahlqvist (2016) framgår 

slutsatsen “En diskussion mellan vårdgivarna bör ske angående när information ska ges och 

möjligheten för uppföljning och återbesök. Individanpassade påminnelser och ökad 

information till partnern kan vara viktigt för att öka följsamheten till 

bäckenbottenträningen.”  Detta anser vi vara bra slutsatser som summerar det essentiella i 

vården av denna patientgrupp. Det är viktigt med ett samarbete mellan samtliga inblandade 

professioner. Någonting som de belyser här och ett ämne som vi ej tagit upp i denna studie 

som en frågeställning i enkäten är det faktum att information och stöd till partner eller 

anhöriga kan vara viktigt. Trots att skadan drabbat den förlösta kvinnan så är det likväl ett 

tillstånd som till viss del även drabbar den andra föräldern. Att individanpassa information 

och stöd till de nya föräldrarna är viktigt för att de ska ha bästa möjliga förutsättningar att 

hantera situationen med sin nya bebis och samtidigt genomgå rehabilitering efter en 

förlossningsskada.  

 

En litteraturstudie gjord i Holland har sammanställt kunskapsläget vad gäller de 

fysioterapeutiska interventionerna och riktlinjerna vid anal inkontinens (Berghmans, Groot, 

Van Heeswijk-Faase & Bols, 2015). Berghmans studie omfattar inte endast analinkontinens 

förvärvad av en sfinkterruptur i samband med vaginal förlossning. Vi väljer dock att jämföra 

deras resultat med resultatet i vår studie och titta på vilka interventioner som görs för patienter 

med inkontinensproblematik i allmänhet, då det är en vanlig komplikation för den 

patientgrupp vi i vår studie behandlar. Vidare menar Berghman att evidensen utifrån samlade 

rekommendationer säger att diagnostiken av dessa patienter bör göras genom anamnes och en 

fysisk undersökning med validerade instrument som hjälpmedel. För varje problemkategori 

såsom bäckenbottendysfunktion och nervpåverkan finns en specifik behandlingsplan, där 

bäckenbottenträning, biofeedback och elektrisk stimulering rekommenderas som möjliga 

behandlingsmetoder (Berghman et al, 2015). Vi anser att svensk förlossningsvård med fördel 

skulle kunna använda sig av dessa riktlinjer, då de är väl utvecklade och täcker många 

aspekter av dysfunktionen. Att det finns en specifik behandlingsplan för varje 

problemkategori som följs av samtliga sjukhus är någonting vi i dagsläget anser saknas i den 

svenska förlossningsvården.  
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5.2.4 Fysioterapeuter med kompetens inom vaginal och anal palpation 

Palpation genomförd av en utbildad utövare kan minska risken för odiagnostiserade 

sfinkterrupturer (Fysioterapeuterna, 2013). I vår studie var det 83,3% som svarade ja på 

frågan om de själva eller en fysioterapeutkollega på arbetsplatsen har kompetens i vaginal och 

anal palpation. 16,7% svarade alltså nej. Med tanke på den kunskap fysioterapeuter har inom 

palpation på övriga kroppsdelar borde det enligt oss vara en självklarhet att det är just 

fysioterapeuterna som utför även denna undersökning, och alla som arbetar med 

förlossningsskador bör ha en utbildning inom denna typ av palpation. Vi hade velat fråga var 

och hur fysioterapeuterna fått sin utbildning och kunskap i vaginal och anal palpation. Denna 

information hade varit intressant inte bara för att kunna analysera validiteten i deras kunskap, 

men även för att visa på vilka utbildningsalternativ som finns att tillgå.  

Obstetrik, gynekologi och urologi är ett specialistområde inom fysioterapi, vilket innebär att 

inte alla fysioterapeuter har kompetens för att jobba inom detta område. Ett besök hos en 

fysioterapeut som är gynekologiskt inriktad kan innefatta en vaginal och eller anal 

undersökning för att göra en grundläggande bedömning. På grund av att det finns flera olika 

sätt att mäta bäckenbotten är det viktigt att bedömaren (i detta fall fysioterapeuten) har 

standardiserat sin egen undersökning. Vilket innebär att fysioterapeuten utför undersökningen 

likadant varje gång (Olsson et al, 2019). Eftersom bedömningen inte görs med instrument 

utan istället med undersökarens fingrar är allt beroende av den mänskliga faktorn. 

Uppfattningen av undersökningen blir därför också olika beroende av bedömaren.  

5.2.5 Kontaktvägar mellan patient och fysioterapeut för uppföljning 

Resultatet visade att det i 66,7% av fallen är fysioterapeuterna själva som tar kontakt med 

patienterna för uppföljning, medan 33,3% av kontakten sker på patientens egna initiativ. Dock 

framgick det i fritext-svaren att det ofta är andra professioner inblandade i kontaktvägen, 

såsom barnmorska och läkare. Risken när ett flertal olika professioner är inblandade och inga 

tydliga riktlinjer finns är att ansvaret för en viss specifik uppgift faller bort. Vi anser att det är 

av vikt att detta, likt övriga interventioner, följer tydliga riktlinjer. Det ska finnas tydliga och 

väl etablerade rutiner för hur kontakten mellan patient och fysioterapeut ska ske. Detta för att 

undvika missförstånd och att patienter faller mellan stolarna, utan att ha fått möjlighet till 

återbesök.  
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Ett av svarsalternativen var även huruvida kontakten sker via bristningsregistret, vilket två 

fysioterapeuter svarade att det gjorde. Syftet med detta register är bland annat just att fånga 

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

(Bristningsregistret, 2016). Detta anser vi vara ett bra alternativ och en möjlighet för de 

kvinnor som annars skulle fallit mellan stolarna att få den vård de behöver. Detta förutsätter 

dock att kvinnan svarar på enkäten hon fått skickad till sig efter förlossningen.  

5.2.6 Fysioterapeutisk rutinuppföljning vid vård av kvinnor med obstetrisk rupturskada 

Resultatet visar att regionsjukhusen har olika rutiner vid uppföljning. Exempelvis att det var 

fyra av sex fysioterapeuter som svarade att de har rutinuppföljning för patienter med enbart 

partiella och totala grad 3 och 4-skador. Vilket innebar att ingen av sjukhusen hade 

rutinuppföljning för alla patienter oavsett grad av ruptur. Bristningsregistrets syfte är att följa 

upp och hitta patienter som är i behov av uppföljning och vårdinsatser (Olsson et al, 2019). 

Tyvärr görs inte detta på alla grader av bristningar och alla kliniker, något som vi författare 

tror skulle göra stor skillnad för att inte missa patienter. Bristningsregistret har en viktig 

funktion, något som bör lyftas ytterligare för att fortsatt kunna avgöra om patienter har 

kvarvarande besvär efter skada. På en del sjukhus sker första uppföljningskontakten med en 

fysioterapeut efter skadan. På andra sjukhus kommer patienterna i kontakt med andra 

professioner som till exempel uroterapeut eller barnmorska. För att uppföljningsprocessen ska 

fungera anser vi som författare att det är viktigt med en tydlig plan och ett team tänk. Då det 

inte är ovanligt med sena komplikationer efter obstetrisk analsfinkterruptur.     

5.2.7 Fysioterapeuternas egna upplevelser kring deras roll och interventioner 

Denna fråga ansåg vi viktig då vi ville ge fysioterapeuterna en möjlighet att ge oss övrig 

information de upplevt att de ej fått dela med sig av i övriga frågor. Frågan möjliggjorde att 

viktiga ämnen kunde tas upp, som annars riskerade att falla bort. Till exempel belyser en av 

fysioterapeuterna vikten av undersökning med 3D-ultraljud i samband med muskulär 

palpation och menar på att den bäst anpassade professionen för detta uppdrag är just 

fysioterapeuter. Fysioterapeuternas egna upplevelser kring roll och interventioner berör med 

andra ord vikten av individuell och kompetent bedömning, vilket belyser det faktum att 

fysioterapeuter har en viktig roll vid eftervården av denna patientgrupp. Olsson et al, 2019 

belyser vikten att ge kvinnorna rätt information och bra bemötande både före, under och efter 

förlossningen. Något som flera fysioterapeuter belyste via vår e-enkät i sista frågan i 

fritextsvaren.     
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6. Klinisk implikation 

Utifrån vår studie framgår det att landets regionsjukhus till viss del täcker upp de behov som 

fysioterapeuter efterfrågar vad gäller de fysioterapeutiska interventionerna vid sfinkterruptur i 

samband med vaginal förlossning, som övrig förlossningsvård och patienter eventuellt ej ser. 

Dock skiljer det sig åt mellan sjukhusen och det är tydligt att de riktlinjer som finns för 

fysioterapeuterna följs till skilda grader. 

Då fysioterapeuter har en gedigen kunskap gällande muskelfunktion och rehabilitering av 

skador i rörelseorganen samt utbildning inom bäckenbottens funktion är detta en profession 

som bör ha en självklar roll i vården av denna patientgrupp. Denna patientgrupp bör 

prioriteras och problematiken är nödvändig att lyftas fram för att vi ska kunna erbjuda bästa 

möjlighet till rehabilitering och livskvalitet. Det borde vara en självklarhet att dessa kvinnor 

erbjuds samma individuella uppföljning och rehabilitering som vid andra skador i 

rörelseorganen.  

7. Konklusion 

Sex av sju av regionsjukhusen i Sverige har fysioterapeuter inkopplade vid eftervård och 

rehabilitering av kvinnor som drabbats av en obstetrisk analsfinkterruptur i samband med 

vaginal förlossning. De fysioterapeutiska riktlinjerna skiljer sig något mellan regionsjukhusen 

då fysioterapeuterna bygger sina riktlinjer på olika direktiv och fakta, och behöver därför 

förtydligas. Fysioterapeuterna anser att de har en viktig roll i vården av kvinnor som drabbats 

av obstetrisk analsfinkterruptur. Baserat på denna studie finns behov av ytterligare forskning 

som undersöker fysioterapeutens interventioner och roll vid vård av kvinnor med obstetrisk 

analsfinkterruptur i samband med vaginal förlossning  
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Bilaga 1  

Samtal till växeln på samtliga sjukhus 

Hej, 

Jag heter… och studerar fysioterapeutprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Jag och min 

klasskompis… skriver just nu vår c-uppsats, vilket är en enkätundersökning om 

fysioterapeutiska interventioner vid sfinkterrupturer efter förlossning.  

 

Vi skulle därför vilja komma i kontakt med fysioterapeuter som arbetar med kvinnohälsa och 

förlossningsskador. Vi ringer till alla Sveriges regionsjukhus för att få en bild av hur detta ser 

ut runtom i landet.  

  

Skulle ni kunna hjälpa oss komma i kontakt med fysioterapeuterna som arbetar hos er?  
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Bilaga 2 

Informationsbrev till fysioterapeuterna i enkätstudien - Fysioterapi vid sfinkterruptur 

Vi heter Alexandra Blomquist och Sofia Torstensson och läser sista terminen på 

Fysioterapeutprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet.  

För tillfället skriver vi på vårt examensarbete med syftet att sammanställa de fysioterapeutiska 

riktlinjerna och interventionerna vid obstetrisk analsfinkterruptur i samband med vaginal 

förlossning på landets regionsjukhus.  

Vi vill med detta lyfta fysioterapin som profession inom området kvinnohälsa, som blivit allt 

mer aktuellt. Vår förhoppning är att genom detta arbete belysa de riktlinjer som finns och hur 

fysioterapeuter arbetar med sfinkterrupturer. Vi vill inspirera fysioterapeutkollegor och andra 

professioner inom förlossningsvården att fortsätta arbeta med detta viktiga ämne.  

Deltagandet sker genom en enkätundersökning som innehåller åtta frågor. Frågorna är 

framtagna och inspirerade utifrån en tidigare gjord studie med liknande syfte men som enbart 

involverade sjukhus i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Vi har även använt oss av 

internationella riktlinjer i framtagningen och utformningen av frågorna.  

 Enkäten tar ca 3 minuter att fylla i. I första frågan klickar ni i vilket sjukhus ni tillhör, detta 

enbart för att vi ska ha koll på vilka som svarat. Det kommer alltså inte framgå i 

resultatredovisningen vilket sjukhus som svarat vad, då enkätsvaren behandlas konfidentiellt. 

Resultatet kommer presenteras i tabellform. Studien kommer sedan att publiceras och finnas 

tillgänglig via Luleå tekniska universitets hemsida.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra Blomquist & Sofia Torstensson: Osiote-6@student.ltu.se  

Handledare: Agneta Larsson: Agneta.Larsson@ltu.se  
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Bilaga 3 

Enkät 

Fysioterapi vid sfinkterruptur 

En enkätundersökning om fysioterapeutiska interventioner vid sfinkterrupturer efter 

vaginal förlossning. 

1. Kryssa i vilket sjukhus ni tillhör (detta kommer ej publiceras i studien): * 

• Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 

• Akademiska sjukhuset, Uppsala  

• Universitetssjukhuset, Örebro 

• Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 

• Universitetssjukhuset, Linköping 

• Östra sjukhuset, Göteborg 

• Skånes Universitetssjukhus, Lund & Malmö 

 

2. Vilka patienter erbjuds kontakt av fysioterapeut på BB/vårdavdelning i samband 

med förlossning? 

• Alla patienter, oavsett grad på ruptur 

• Patienter med partiella och totala grad 3 och 4-skador 

• Enbart patienter med totala grad 3 och 4-skador 

• Ingen 

• Annat svar, fritext:______________________________________________________ 

 

3. Vi har specifika riktlinjer för våra fysioterapeutiska interventioner vid 

sfinkterrupturer: 

• JA 

• JA, men enbart för patienter med partiella och totala grad 3 och 4-skador 

• JA, med enbart för patienter med totala grad 3 och 4-skador 

• NEJ 

Om du svarat JA på ovanstående fråga, beskriv kort i fritext vad era riktlinjer 

baseras på. Fritext:_______________________________________________________ 
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4. Vilka typer av interventioner erbjuds patienterna? Det går att kryssa i flera 

svarsalternativ.  

• Information om skadan  

• Information om bäckenet och bäckenbottens anatomi 

• Information om tarmfunktion, vikten av att undvika förstoppning och råd om 

underlättande av tarmtömning 

• Rekommendationer angående fysisk aktivitet 

• Instruktioner i bäckenbottenträning 

• Erbjudande om återbesök efter 6-12 veckor 

• Vi erbjuder ingen intervention till patienterna 

Om det finns övriga interventioner anges dem i fritext 

här:_______________________________________________________________ 

5. Jag eller annan fysioterapeutkollega har kompetens i palpation (bäckenbotten, 

vaginal och anal): 

• JA 

• NEJ 

 

6. Vi erbjuder patienterna rutinuppföljning hos fysioterapeut: 

• JA, alla patienter erbjuds detta oavsett grad på ruptur 

• JA, men enbart patienter med partiell ruptur grad 3 samt totala rupturer grad 3 och 4. 

• JA, men enbart patienter med totala rupturer grad 3 och 4.  

• NEJ 

• NEJ, men vid behov på remiss  

 

7. Hur kommer patienter med sfinkterruptur i kontakt med fysioterapeut för 

uppföljning?  Det går att kryssa i flera svarsalternativ. 

• Vi fysioterapeuter tar kontakt med patienterna 

• Kontakt sker via bristningsregistret 

• Patienterna tar själva kontakt med vården för uppföljning.  

Om annan profession än fysioterapeuter skapar kontakten mellan patienter och 

fysioterapeuter. Ange vilken/vilka professioner? 

Fritext:_______________________________________________________________ 
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8. Är det något annat du vill dela med dig av gällande dina tankar kring 

fysioterapeutens roll och interventioner vid sfinkterrupturer i samband med 

förlossning? 

Fritext:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


