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Abstrakt 

Obstetrisk fistel beskrivs som en abnormal gång mellan vaginan och urinblåsan och/eller rektum, 

där urin och/eller avföring läcker ut okontrollerat. Den vanligaste orsaken till utvecklandet av 

obstetrisk fistel är en dystoki. Att drabbas av obstetrisk fistel innebär en stor risk att bli 

stigmatiserad samt att det är ett tillstånd som är förödande för kvinnors välbefinnande, mentala 

hälsa och liv. För att en kvinna ska kunna återgå till det liv hon levde innan utvecklandet av 

obstetrisk fistel så krävs en återintegrering. Syftet med studien var att beskriva faktorer som 

påverkar kvinnors återintegrering efter korrektiv operation för obstetrisk fistel. Denna studie har 

utgått ifrån en integrerad metodartikel med en induktiv ansats, där studien har utgått ifrån syftet 

utan något teoretiskt ramverk. Analysen resulterade i fyra kategorier, hälsa, stöd, ekonomi och 

kunskap. Resultatet visade att en lyckad korrektiv operation underlättade kvinnors återintegrering 

tillsammans med stöd från familj och samhälle. Dock fanns det en stor risk för kvinnor utan stöd 

att ha fortsatta och djupare depressioner. Kvinnorna kunde inte åstadkomma en lyckad 

återintegrering om de inte fick tid och stöd för att återhämta sig. Detta gällde också ekonomiskt 

stöd. Denna litteraturöversikt kan tillföra en ökad förståelse till sjukvårdspersonal som arbetar med 

denna patientgrupp, för hur obstetrisk fistel påverkar kvinnor samt vilka faktorer som påverkar 

kvinnors återintegrering.  

Nyckelord: obstetrisk fistel, återintegrering, korrektiv operation, integrerad litteraturstudie  
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Världsorganisationen (WHO, 2006) beskriver en obstetrisk fistel som en abnormal gång mellan 

vaginan och urinblåsan och/eller rektum, där urin och/eller avföring läcker ut okontrollerat. Den 

vanligaste orsaken till utvecklandet av en obstetrisk fistel är en långdragen och komplicerad 

förlossning, även kallat dystoki (WHO, 2008). En dystoki kan pågå under flera dagar och i vissa 

fall en hel vecka, där riskerna för att få en obstetrisk fistel är hög (Kjærgaard, Olsen, Ottesen, 

Nyberg & Dykes, 2008). Om en fullbordad förlossning inte kan ske och fostret har fastnat i 

förlossningskanalen kan huvudet ligga och trycka mot moderns bäcken så att blodflödet stryps. 

När blodflödet stryps på detta sätt leder det till en syrebrist i runtomliggande mjukdelar, specifikt 

de som befinner sig nära urinblåsan, vaginan och rektum. De drabbade områdena blir då 

nekrotiska och ett hål uppstår (Wall, Arrowsmith, Briggs, Browning, Lassey, 2005). Risken för 

att en dystoki ska ske är större om det är en ung kvinna som ska föda ett barn, speciellt om det är 

hennes första. Då den unga kvinnans bäcken inte är fysiskt utvecklat, för att föda barn, är det för 

smalt för en förlossning vilket leder till att fostret fastnar i förlossningskanalen (Khisa & 

Nyamongo, 2012). Eftersom förlossningen kan ta upp till flera dagar, som kan resultera i att mor 

och barn dör, är mortaliteten för dystoki hög. Om modern skulle överleva är risken för att hon 

utvecklat obstetrisk fistel stor (Kjærgaard et al., 2008). Andra bidragande orsaker till förekomsten 

av obstetrisk fistel kan bland annat vara av kulturella värderingar där könsstympning fortfarande 

kan vara aktuellt och osäkra aborter. Även socioekonomiska skäl såsom fattigdom där brist på 

grundläggande utbildning finns är bidragande faktorer (Cook, Dickens & Syed, 2004).  

Varje år drabbas uppskattningsvis 50.000 till 100.000 kvinnor runt om i världen av obstetrisk 

fistel. Tillståndet är mest omfattande i Afrika, Mellanöstern och Asien som präglas av fattigdom 

samt sämre tillgång till hälso- och sjukvården (Tunçalp, Tripathi, Landry, Stanton & Ahmed, 

2015).  

Kvinnor som lider av detta tillstånd är ett tecken på att hälso- och sjukvården i dessa länder inte 

kan tillhandahålla tillgänglig, snabb och adekvat intrapartum vård, vård när kvinnan ska föda. Det 

är viktigt att känna igen denna siffra av förekomst och prevalens av detta tillstånd för att 

upprätthålla intresse och finansiering för hållbara förebyggande behandlingsmetoder (Tunçalp et 

al., 2015). 

Obstetrisk fistel är undvikbar genom att ha tillgång till professionell och kompetent hälso- och 

sjukvårdspersonal. Den fortsatta existensen av detta tillstånd är ett klart tecken på att sjukvården 

misslyckas ge den mödravård som kvinnor är i behov av (Bangser, Metha, Singer, Daly, 

Kamungumya & Mwangomale, 2010).  Att förbättra tillgängligheten av snabb obstetrisk vård är 
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det första viktiga steget att vidta för att förhindra uppkomsten av obstetrisk fistel. Anledningen 

till mödradöd eller allvarliga komplikationer kan vara på grund av “de tre förseningarna” vilka är; 

(1) att inte söka vård i tid genom att vara omedveten om behovet av att söka vård, okunskap 

gällande varningstecken för problemet samt sociokulturella och samhälleliga faktorer. (2) Att inte 

hinna nå en vårdinrättning i tid på grund av otillgänglig transport, för långt avstånd eller att det är 

för dyrt och (3) en försening i att få adekvat vård orsakad av bristande eller otillgängliga resurser 

eller att den vård som har erbjudits varit otillräcklig eller skadlig (WHO, 2006). 

En annan väsentlig del i utvecklingen av obstetrisk fistel är den låga status kvinnor har, speciellt 

unga kvinnor efter äktenskap. Många kvinnor blir lämnade av sina makar och kvinnorna flyttar 

oftast tillbaka till sina familjer. Det händer dock att de inte ens får återvända hem. (Khisa & 

Nyamongo, 2012). Att vara gift ger en social och ekonomisk säkerhet till kvinnorna, som 

försvinner när de blir lämnade av sina makar (Imoto, Matsuyama, Ambauen-Berger & Honda, 

2015). När kvinnorna misslyckas med att föda fram ett levande barn eller utvecklar det 

stigmatiserande tillståndet av obstetrisk fistel så avlägsnar sig familjen från kvinnorna nästan 

genast och de lämnas för att ta hand om sig själva (WHO, 2006). 

Stigmatiseringen som följer detta tillstånd är något som många kvinnor får leva med, även de 

som har genomgått en korrektiv operation och inte längre läcker upplever en stark stigma runt 

tillståndet. Kvinnorna kan bli kallade “smutsiga”, “trasiga” och “förstörda”. De blir utfrysta från 

sina familjer och sociala cirklar. Dessa kvinnor kan då välja att isolera sig, då de skäms för att de 

läcker (Khisa & Nyamongo, 2012). 

Denna studie vill uppmärksamma hur viktigt det är att ha kunskap om detta tillstånd och på vilket 

sätt det påverkar kvinnors vardag samt välbefinnande. Vidare eventuellt kunna öka kunskapen 

inom svensk hälso-och sjukvård om hur man kan arbeta med kvinnor som lider av obstetrisk 

fistel, men även recto- och vesovaginala fistlar. Eftersom tillståndet kan vara förödande för 

kvinnors välbefinnande, mentala hälsa och liv. Studien önskar även att bidra till ökad kunskap 

inom detta ämnesområde för att uppnå det tredje globala målet som är en god hälsa och 

välbefinnande för alla i alla åldrar. Där det inom detta mål finns två delmål som handlar om att 

minska mödradödligheten samt att främja psykisk hälsa och välbefinnande 

(http://www.globalamalen.se).  

För att kvinnan ska kunna återgå till det liv hon levde innan utvecklandet av obstetrisk fistel så 

krävs en integration tillbaka till det samhälle som hon en gång var en del av. Detta kallas för 
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återintegrering. Återintegrering definieras som en process som hjälper kvinnan anpassa sig efter 

den nya situationen som hon lever i (Mselle, Evjen-Olsen, Mvungi & Kohi, 2012), med hjälp av 

familj, samhälle och/eller vården återgå ett liv som kvinnan levt innan obstetrisk fistel (Shallon, 

Oladosu, Ojengbede, Mugisha, Akin-Tunde & Odukogbe, 2018). Kvinnors värdighet och respekt 

för dem själva återställs som i sin tur stärker deras självförtroende (Mselle, Evjen-Olsen, Mvungi 

& Kohi, 2012). Faktorer som påverkar åter integreringen kan vara många, därför var syftet med 

denna studie att beskriva faktorer som påverkar kvinnors återintegrering efter korrektiv operation 

för obstetrisk fistel. 

Metod 

Denna studie har utgått ifrån Whittemore och Knafl (2005) integrerade metodartikel med en 

induktiv ansats, där studien har utgått ifrån syftet utan något teoretiskt ramverk. Analysmetoden 

skapade möjligheten att sammanställa information från kvalitativa artiklar, kvantitativa artiklar 

och artiklar med mixad metod. Detta tillvägagångssätt tillämpades för att identifiera, analysera 

och ge en sammanfattande förståelse för valt intresseområde i ett bredare spektrum. 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

En pilotsökning gjordes för att säkerhetsställa att det fanns forskning kring det valda området, 

men också att det fanns tillräckligt med forskning (Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström, 

2016, s. 61). Under denna process kunde författarna börja formulera ett syfte. Syftet valdes ut 

efter att författarna hade fått en översikt på vad många artiklar valde att fokusera på, till exempel 

valdes faktorer efter korrektiv operation och inte före då mycket skrivits om upplevelsen att leva 

med obstetrisk fistel, men inte mycket om själva återintegreringen (Henricson, 2017, s. 49-50). 

Litteratursökningen gjordes i två databaser PubMed och CINAHL, som baseras på medicinsk och 

omvårdnadsvetenskap, för att påträffa så många relevanta artiklar som möjligt (SBU, 2020). 

Användningen av två databaser minimerade också risken för publikationsbias (Whittemore & 

Knafl, 2005).  

Sökorden som användes i PubMed var; obstetric fistula, obstructed labor, obstetric labor 

complications, reintegration, recovery, rehabilitation, opportunities, challenges och factors. 

Sökorden som användes i CINAHL var; obstetric fistula, obstructed labor,  labor stage, first, 

labor stage, second, labor stage, third, reintegration, recovery, rehabilitation, opportunities, 

challenges och factors. Dessa sökord togs fram med hjälp av svenska MeSH, CINAHL Headings 

och fritextsökning. Dessa kunde sedan nyttjas tillsammans med Booleska sökoperatörer AND 
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och OR för att hitta relevanta artiklar som kunde besvara studiens syfte (Willman et al., 2016, s. 

72-81).  

Begränsningarna som gjordes i litteratursökningen var att de skulle vara skrivna på engelska  

mellan åren 2010-2020 och att de skulle vara peer reviewed. Detta för att kunna få fram 

tillräcklig, aktuell och förståelig information (Karlsson, 2017, s. 91). Inklusionskriterierna för 

denna studie var att artiklarna skulle beskriva kvinnors återintegrering till samhälle och familj 

efter korrektiv obstetrisk fisteloperation, beskriva hur det var att leva med någon som genomgått 

en sådan operation och/eller beskriva hur det är att vårda någon som genomgått korrektiv 

operation. Exklusionskriterier var beskrivningar av obstetrisk fistel innan korrektiv operation. 

Litteratursökningen presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Översikt över litteratursökningen 

 

Syftet med sökning: Identifiera faktorer som påverkar återintegreringen efter korrektiv obstetrisk fistel operation 

 

PubMed 2020 02 12 Begränsningar: English, publications dates 10 years 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 FT “Obstetric fistula” 
 

300  

2 FT “Obstructed labor” 
 

213  

3 

 

4 

MSH “Obstetric labor complications” 
 

1 OR 2 OR 3 

2664 

 

2980 

 

 

5 FT Reintegration 1681 

 

 

6 FT Recovery 
 

212002 

 

 

7 MSH Rehabilitation 
 

260607  

8  5 OR 6 OR 7 448683  

     

9 FT Opportunities 82283  

     

10 FT Challenges 190037  

     

11 FT Factors 1657660  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Select+from+History&db=pubmed&query_key=13
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Tabell 1 forts.      

12  9 OR 10 OR 11 1871075  

     

13  4 AND 8 AND 12  45 10 

     

 

 

Syftet med sökning: Identifiera faktorer som påverkar återintegreringen efter korrektiv obstetrisk fistel operation 

 

CINAHL 2020 02 15 Begränsningar: Peer reviewed, English, publications dates 10 years 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 FT “Obstetric fistula” 
 

173  

2 FT “Obstructed labor” 
 

85  

3 CH “Labor stage, first” 
 

296  

4 CH “Labor stage, second” 
 

752  

5 CH “Labor stage, third” 
 

219 

 

 

6  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 

 

1419  

7 FT Reintegration  1527 

 

 

8 CH Rehabilitation 
 

72168  

9 CH Recovery 55709  

     

10  7 AND 8 AND 9 119988  

     

11 CH Challenges 99464  

     

12 CH Opportunities 842788  

     

13 CH Factors 52446  

     

14  11 OR 12 OR 13  941005  
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Tabell 1 forts.  

15  6 AND 10 AND 14 20 1 

     

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning. 

 

I PubMed och CINAHL hittades totalt 65 artiklar. 21 artiklar återstod efter exklusion av 

dubblering förekommande i båda databaserna samt av titlar. Sedan läste författarna abstrakten på 

de 21 artiklar för att se om de kunde svara mot denna studiens syfte, under denna process föll det 

bort sex artiklar.  

SBU:s kvalitétsmallar för systematiska översikter och kvalitativa metoder (SBU, 2020) samt 

William et al. (2016)  kvalitetsmall för kvantitativa metoder  användes för att kvalitetsgranska 

och säkerhetsställa artiklarnas trovärdighet (Whittemore & Knafl, 2005).  Kvalitetsgranskningen 

delades in i tre kategorier efter att en procenträkning utförts (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, s. 95-96); Hög (80-100%), medel (70-79%) och låg (60-69%). All kvalitetsgranskning av 

de valda artiklarna gjordes separat av forskarna som sedan diskuterades tillsammans. Därefter 

lästes resterande 15 artiklar grundligt som sedan kvalitetsgranskades, fyra artiklar hamnade under 

70% i kvalitetsgranskningen som valdes att exkluderas. De artiklar som valdes till denna studiens 

litteraturöversikt presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

 
Författare/År/Land Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 
Metod 

(Datainsamling/Ana

lys) 

Huvudfynd Kvalitet (Hög/Medel/Låg) 

Ayadi, 

Nalubwama, et 

al./2017/USA 

Longitudinell 

kohort studie 
60 Enkät/univariat 

analys 
Under 12 månader kunde forskarna se en förbättring i fysisk hälsa, där 

kvinnorna beskrev att minskad läckage. Det rapporterades också en minskad 

smärta från vaginan och hudirritationer. Kvinnorna fick också lättare att gå. 

Återintegrationen skattades 33.2 vid baseline och efter 3 månader skattades den 

70.4, efter 12 månader 78. Självförtroendet hade också ökat, depression 

minskade efter varje uppföljning. Kvinnorna upplevde en minskad stigma och en 

minskad social isolering. 

Medel 

Ayadi, et 

al./2019/USA 
Utforskande 

mixad metod 

studie 

33(11) 

respektive 

60 

Semistrukturerad 

djupintervju 

respektive 

enkäter/Tematisk 

respektive 

utforskande faktor 

analys 
 

Kvinnor som levde med obstetrisk fistel upplevde en fysisk och psykologisk 

smärta. Den fysiska smärtan kom bl.a. från brännsåren som uppstod av urin och 

avföring som är frätande. Den psykologiska smärtan uppstod vid stigman som 

följer tillståndet och depression samt ångest som ledde till isolering. Sociala 

relationer benämndes som viktiga, men på grund av att kvinnorna kände skam 

över att de läckte kunde de inte umgås på samma sätt som de kunde innan. Efter 

operation kände kvinnorna en lättnad och att det sociala nätverket som de 

tidigare hade långsamt kommit tillbaka. Kvinnorna upplevde en ökad livskvalitét 

och självförtroende efter operationen. 

Medel 

Degge, Hayter & 

Laurenson/2016/U

K 
 

Integrerad 

litteraturstudie 
25(1195) 
 

Systematisk 

litteratursökning/int

egrerad 

litteraturanalys 

Att drabbas av obstetrisk fistel har multidimensionella konsekvenser på kvinnors 

liv, välbefinnande, familjer och samhällen. Konsekvenserna ledde till kvinnors 

egna hanteringsstrategier för att exempelvis bromsa läckaget för att kunna återgå 

till sitt normala liv, men många strategier  resulterade i psykisk ohälsa eftersom 

dessa ej hjälpte och kvinnorna fortsatte att leva i omänskliga förhållanden. 

Medel 

Dennis, Wilson, 

Mosha, Masenga, 

Sikkema, Terroso 

& Watt/ 

2016/USA 
 

Mixad metod 

studie 
79(59 

respektive 

20) 

Enkäter respektive 

djupintervjuer/ 

Mixad metod analys 

Det var väldigt varierande nivåer av socialt stöd från familjemedlemmar och 

partners som rapporterades av kvinnorna men hälften av deltagarna upplevde 

höga nivåer av socialt stöd. För de kvinnor som upplevde mindre socialt stöd så 

så var tillståndet obstetrisk fistel ofta en orsak till förvärrade problem inom 

relationer men även anledningen till direkt separering eller skiljsmässa. Många 

kvinnor ansåg sig vara självsäkra och motståndskraftiga med avsikt för att stå 

upp och förespråka om vård för obstetrisk fistel men även för att hålla kvar sina 

förhållanden med makar och familjer. 

Medel 

Donnelly, 

Oliveras, Tilahun, 

Belachew & 

Asnake/2014/USA

,Libanon, Etiopia 

 

Mixad metod 

studie 
51 
 

Djupintervjuer 

respektive 

enkäter/Induktiv 

tematisk analys 
 

Efter korrektiv operation kände många kvinnorna en enorm förbättring på deras 

hälsa. De kände också en lättnat och deras mentala hälsa var också förbättrad. 

Den mentala hälsan spelade de sociala relationerna stor roll, då de kunde umgås 

med vänner och gå till kyrkan som de kunde innan de fick fistel. Dock fanns det 

kvinnor som beskrev en stark ångest över sociala evenemang då de inte blev 

behandlade som de kvinnorna som inte hade haft fistel. Kvinnorna fick rådet 

från läkare att de inte fick ha sex på 3 månader, vissa kvinnor hade makar som 

respekterade detta och andra inte. Många kvinnor kunde återgå till det jobb som 

de tidigare hade haft, dock kunde många inte arbeta med tunga och fysiska 

saker, som att ta hand om en gård, under återhämtningen. Familjen var då 

tvungna att ta över kvinnans del av arbetet 

 

Medel 
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Tabell 2 forts.       

Jarvis, Ritcher & 

Vallianatos/2017/

Kanada 

Kritiskt etnografi 

studie 

99 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Etnografisk analys 

Kulturella aspekter kunde spela roll för kvinnornas återkomst till ett normalt liv 

då de inte traditionellt hade “makt” för att bestämma själv om de skulle få hjälp 

från sjukvården. Det var männen som bestämde om de skulle söka upp en läkare. 

Den ekonomiska aspekten fann dem att det fanns svårtigheter att återkomma till 

att arbeta på en gård. Eftersom många kvinnor inte kunde arbeta lika tungt som 

de tidigare kunde var de tvungna att hitta andra sätt att få in en inkomst. Stigman 

fanns kvar även efter att en lyckad korrektiv operation genomförts. Många 

kvinnor rapporterade att deras make lämnat dem när de fick fisteln. En stor 

faktor var att ha ett socialt nätverk som stöttade dem i deras återhämtning. 

Många upplevde också att de mådde psykiskt sämre när de hade fisteln och att 

de kände att de hade tappat sin roll som kvinna inom familjen och samhället. 

Medel 

      

Jarvis, Ritcher, 

Vallianatos & 

Thorornton/ 2017/ 

Kanada 

Kristisk 

etnografisk 

studie 

24 Semistrukturerade 

intervjuer/etnografis

k analys 

Många familjemedlemmar uttryckte en känsla av lättnad och gläde när kvinnans 

behandling för obstetrisk fistel har vart framgångsrik och kvinnan kunnat 

återvända hem. Men en fysisk påfrestning för familjen kan vara att kvinnan 

skjuter över sina plikter och sociala ansvarstaganden över till andra 

familjemedlemmar under återhämtningstiden vilket upplevs som jobbigt. 

Familjemedlemmar får även en överväldigande känsla när de vårdar kvinnan 

som genomgått operation för obstetrisk fistel då det ofta är mycket känslor som 

oro och sorg som dyker upp från den tid innan operation, där männen känner sig 

väldigt distanserande från kvinnan då de fått rekommendationer att inte utföra 

sexuell aktivitet mellan tre till 6 månader. Detta upplevs som skrämmande för 

männen då de är rädda att tillståndet ska vara ett återkommande problem 

Medel 

Keya, Sripad, 

Nwala & 

Warren/2018/USA 
 

Utforskande 

kvalitativ studie 
 

107 Djupintervjuer Enligt kvinnors erfarenheter så medför obstetrisk fistel en enorm kostnad i 

samband med förlossning, transport, eftervård och följeslagare som oftast är 

begränsade. på grund av finansieringsbrist så bärs det inte jämt mellan 

fistelcentran eller fistel-läger  av kostnader för mat, läkemedel och vatten. För att 

kunna täcka den kostnad som uppkommer för tillgång till fistelvård krävs det 

bland annat att man har utbildning och yrkesfärdigheter, gemensamma 

besparingar, tillgängliga resurser inom dessa fistelcentran samt klientrådgivning, 

subventionerad vår och transport. 

Hög 

Khisa, 
Nyamongo, 

Omoni & 

Spitzer/2019/Keny

a 
 

 

Grounded theory 

studie 

60 Berättande 

djupintervjuer/Iterati

ve analys 

För att kunna återgå till ett normalt och hälsosamt liv från obstetrisk fistel så 

söker sig kvinnor till vård som erbjuder korrektiv operation för obstetrisk fistel. 

Det finns fyra möjliga resultat av återhämtningsprocessen efter operationen, 

vilka är; Helt eller delvis återintegrering till samhället, inte alls återintegrerade 

eller ny-återintegrerade till andra samhällen, sociala- och familjära miljöer. 
Vilken typ av återintegrering man faller i beror på vikten av en skräddarsydd och 

individuellt anpassad vårdbehandling 

 

Hög 



9 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Tabell 2 forts.       

Pope, Bangser & 

Requejo/ 

2011/USA, 

Schweiz, 

Colombia, 

Tanzania 

Mixad metod 

studie 

71 Semistruktuerade 

intervjuer respektive 

PQoL och RNLI/ 

Iterativ analys 

Forskarna kollade på tre grupper; kvinnor som har haft korrektiv operation för 

obstetrisk fistel (1), kvinnor som aldrig haft obstetrisk fistel(2) och kvinnor som 

lever med obstetrisk fistel(3). Majoriteten i grupp 1 kunde komma tillbaka till de 

liv som de levt innan, dock fann dem att kvinnor i grupp 1 hade färre barn och 

sannolikheten att de är skilda från sina makar var större än grupp 2. Många i 

grupp 1 beskrev en ovilja att skaffa mer barn på grund av rädslan av att utveckla 

en ny fistel. Kvinnorna i grupp 1 beskrev också att kroppen inte har återhämtat 

sig, ekonomiska problem och sorgen över att ha förlorat ett barn. Återkomsten 

till samhället var “enkelt” om de fick hjälp och stöd från familj eller sociala 

kretsar. Många behövde hjälp ekonomiskt, med hushållet eller farmen. Kvinnor i 

grupp 3 förväntade sig problem med samtliga faktorer. De var några som 

förväntade sig att mannen skulle lämna då kvinnan inte längre kunde bära mer 

barn. De kvinnor som levt eller lever med fistel upplevde att de hade en sämre 

livskvalitét och vad mer olyckliga. 

Medel 
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Analys 

Den här studien följde Whittemore och Knafl (2005) stegvisa analysmetod för integrerade 

litteraturöversikter med ett iterativt förhållningssätt. Analysmetoden delas upp i 4 steg; 

datareduktion, dataöversikt, datajämförelse och till sist slutsats och verifikation. 

Analysen började med det första steget, datareduktion. Det bästa sättet att reducera data enligt 

Whittemore och Knafl (2005) är att läsa igenom de valda artiklarna grundligt, så att relevant data 

inte missas. I denna studie valdes data att kallas för meningsenheter. Meningsenheter som 

svarade på syftet extraherades från de valda artiklarna som vidare kunde läggas i en analysmatris, 

detta för att göra det lättare att få en översikt på analysen.  

Författarna kunde sedan extrahera datan enskilt för att vidare diskutera fynden tillsammans. Alla 

meningsenheter fick en kod, där det anvisar från vilken artikel meningsenheten kommit från och 

vilken meningsenhet det är. En översättning och kondensering  gjordes av den extraherade data. 

Datan lästes igenom många gånger och jämfördes med originalkällan för att säkerhetsställa det 

iterativa förhållningssättet. 

I det andra steget, dataöversikt, beskriver Whittemore och Knafl (2005) att de kondenserade 

meningsenheterna bör grupperas in i preliminära subkategorier för att sedan göra det enklare att 

lägga in dem i kategorier i senare steg. Preliminära subkategorier bildades med meningsenheter 

som hade samma eller liknande textinnehåll. Subkategorierna kunde förändras när den slutliga 

kategoriseringen påbörjades. Detta skedde i en matris där författarna tillsammans gick igenom 

alla steg i dataöversikten flertal gånger. Exempel på hur analysprocessen gick till redovisas i 

bilaga 1 och en analysmatris med översikt av huvudkategorierna, dess subkategorier samt vilka 

artiklar som svarar på subkategorierna presenteras i bilaga 2. 

Det tredje steget i Whittemore och Knafl (2005) metodartikel är datajämförelse, här kunde 

slutsatser dras och subkategorierna jämföras med originaltexten för att hitta likheter eller 

skillnader. Reducering av antalet kategorier ledde till slutgiltiga subkategorier och kategorier.  

Slutsats och verifikation är det sista steget i analysen. Författarna sammanfattade alla 

kategoriserade meningsenheter i resultatet, så datan kunde bearbetas på ett så övergripande sätt 

som möjligt. Detta för att kunna nå en högre abstraktsnivå. Alla delar av analysstegen kunde 

verifieras med originalkällorna. För att garantera en trovärdig analys implementerades det 

iterativa förhållningssättet (Whittemore & Knafl, 2005). 
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Resultat   

Denna studie hade som syfte att beskriva faktorer som påverkar kvinnors återintegrering efter 

korrektiv operation för obstetrisk fistel. Utav analysen av de 11 artiklar som ingick i denna studie 

identifierades fyra huvud kategorier av faktorer vilka var hälsa, ekonomi, stöd och kunskap med 

totalt 10 subkategorier. Kategorierna presenteras i löpande text med en sammanfattning som 

sedan följs av subkategorier. Tabell 3 visar en översikt på analysmatrisen samt huvudkategorierna 

och dess subkategorier. 

Tabell 3 Översikt av huvudkategorier och subkategorier 

Huvudkategori Hälsa 
Ekonomisk 

påverkan 
Stödets betydelse Kunskap 

Subkategori Fysiska 
sympto

m post 

operativ
t 

Den 

mental

a hälsa 

Sexuell 
hälsa 

Den 

dyra 
behand

lingen 

Ekonomisk 

påverkan på 

familj 

Sociala relationer 
& tjänster 

Familjen 
som 

stödjande 

& icke 
stödjande 

Kultur 

Stigma
tisering 

& 

diskrim
inering 

Utbildn
ing 

Författare 

Ayadi et al., 2017  X    X X  X  

Ayadi et al., 2019 X     X     

Degge et al., 2016 X X X  X X   X X 

Dennis et al., 2016   X   X X    

Donnelly et al., 
2015 

X X X X X  X X X X 

Jarvis et al., 2017a X X X X X X X X X X 

Jarvis et al., 2017 X X X X X  X X X  

Keya et al., 2018    X X X    X 

Khisa et al., 2019 X X X    X  X  

Pope et al., 2011 X X X   X X    

Wilson et al., 2016  X         
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Hälsa  

Postoperativa hälsotillstånd är något som besvärar kvinnorna och något som de i stor utsträckning 

söker vård för. Sekundära tillstånd på grund av obstetrisk fistel resulterade i dåligt 

integreringsresultat, där kvinnor beskrev sig vara rädda för att hamna i utanförskap av samhället 

och bli isolerad om de upptäcktes med återkommande urininkontinens. Fysiska symptom 

förknippades med väsentliga skillnader i livskvalité domäner.  

Väldigt lite eller inga symptom alls på inkontinens var en central del i återintegreringsprocessen. 

Återintegrering ledde till bättre fysisk och psykisk hälsa samt att det stärker de sociala 

relationerna, en känsla av acceptans och att ses som en människa var viktigt för återhämtningen 

samt för överlevnaden och välbefinnandet. En utmärkande förbättring av den allmänna hälsan 

kunde ses tre månader efter utförd korrektiv operation. 

Fysiska symptom postoperativt 

Korrektiv operation kunde variera i om man blev helt kontinent eller fortsatt inkontinent (Degge, 

Hayter & Laurenso, 2016). Urininkontinens var vanligt förekommande efter operation (Ayadi et 

al., 2019; Donnelly et al., 2015; Jarvis et al., 2017a; Khisa et al., 2019) på grund av 

stressinkontinens eller att operationen inte blev lyckad (Pope et al., 2011) vilket gjorde det 

svårare för kvinnor att bli accepterade (Jarvis et al., 2017a). De mötte även allvarligare 

begränsningar till att kunna återintegrera (Donnelly et al., 2015). Ett mindre vanligt fortsatt 

symptom kunde vara amenoré. Det rapporterades fysiska symptom som vaginal smärta, allmän 

smärta, svårigheter att gå och hudirritation. Där antalet sågs halvera tre månader efter korrektiv 

operation och endast ett fåtal kvinnor rapporterade dessa besvär 12 månader efter operation 

(Ayadi et al., 2019). 

Även smärta vid urinering sjönk snabbt mellan det att operation var utförd fram till tre månader 

efter, var stabil under sex till nio månader och sjönk endast lite till efter 12 månader (Ayadi et al., 

2019). De flesta kvinnor upplevde att urin- och avföring inkontinensen hade avtagit helt efter 

operation (Donnelly et al., 2015). 

Vissa kvinnor som fått färdighetsutbildning kunde inte utföra sitt arbete på grund av droppfot, 

som är en komplikation av obstetrisk fistel (Jarvis et al., 2017a). Kvinnor lever med fysiska och 

psykiska utmaningar vid tillstånd som fistel (Khisa et al., 2019), trots dessa utmaningar återgick 

majoriteten av kvinnorna till sina jordbruksarbeten och hushållssysslor (Degge et al., 2016). För 

en optimal läkning efter korrektiv operation ska kvinnor inte utföra ansträngande arbeten (Khisa 
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et al., 2019), detta kunde hindra vissa kvinnor från att återgå till livet de hade innan obstetrisk 

fistel (Degge et al., 2016). Vilket gjorde det jobbigt för kvinnor att återintegrera sig då de till 

exempel hade en gård att ta hand om (Jarvis, Richter, Vallianatos & Thornton,  2017b). 

Den mentala hälsan  

En lyckad operation med kontinens som resultat ledde till ökad och förbättrad livskvalitet samt 

förbättring i den sociala aspekten (Degge et al., 2016). Under tiden som kvinnorna levde med 

obstetrisk fistel var självvärde och självförtroende lågt. Efter lyckad operation så återfick de 

självförtroendet och kunde känna sig användbara samt behövda av sina familjer och samhälle 

(Ayadi et al., 2017). Även kvinnor som hade fortsatt inkontinens efter operation upplevde ökad 

livskvalitet hemma, majoriteten av kvinnorna kunde socialisera sig och återgå till sina liv utan 

isolering och avslag från samhället (Degge et al., 2016). Kvinnor som kände sig läkta efter 

korrektiv operation hade goda och positiva förhoppningar inför framtiden (Pope et al., 2011) och 

beskrev framtidsplaner (Degge et al., 2016). I studien skriven av Donnelly et al. (2015) uttryckte 

sig en kvinna känna frihet till att göra precis som hon vill utan att behöva oroa sig, efter att ha 

genomgått operation. Korrektiv operation sågs leda till en förbättrad psykisk hälsa och en känsla 

av lättnad (Degge et al., 2016; Donnelly et al., 2015), lycka och hopp efter upplevelsen av 

stängda fistlar (Donnelly et al., 2015). 

 

Många kvinnors självbild och livssyn förändrades då de kunde utföra saker som de inte kunde 

göra under tiden de hade obstetrisk fistel, exempelvis dricka kaffe, träffa släktingar och bära vita 

kläder (Donnelly et al., 2015). Förmågan att arbeta och komma tillbaka till sina tidigare 

aktiviteter och roller var viktigt för hur dessa kvinnor såg sig själva och hur de upplevde 

självvärdet (Ayadi et al., 2017). De flesta kvinnor kände sig även ivriga till att återintegrera och 

återgå till det livet de hade innan (Donnelly et al., 2015).  

Förmågan av att kunna återintegrera sig påverkade den mentala hälsan. Hos en liten andel 

kvinnor fanns fortfarande känslor av nöd och ångest trots stängd fistel (Donnelly et al., 2015).  

Vissa kvinnor upplevde en känsla av orolighet efter fortsatt urininkontinens (Khisa et al., 2019). 

Rädsla för att en ny fistel ska utvecklas hindrade kvinnor från att arbeta efter sin fulla fysiska 

potential (Pope et al., 2011) och vissa kunde heller inte återgå till sina normala aktiviteter, men 

stöd från familj och samhälle underlättade återintegreringen (Degge et al., 2016). Familjer 

uttryckte en känsla av nedstämdhet efter återkommande besvär av urininkontinens postoperativt, 
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men även orolighet och osäkerhet för återfall av obstetrisk fistel (Jarvis et al.,  2017b).  

Många familjer förlorade hoppet om att kunna skaffa fler barn och förlusten av ofödda barn drog 

till sig en stor sorg (Jarvis et al.,  2017b). En del kvinnor ville inte skaffa barn på grund av rädsla 

för utvecklandet av en ny fistel (Khisa et al., 2019; Pope et al., 2011) och uttryckte att kroppen 

inte kändes densamma trots stängd fistel samt att man hellre tar bort sin livmoder (Pope et al., 

2011). 

Kvinnors mående var sämre efter misslyckade operationer (Degge et al., 2016) samt isolation på 

grund av skam över familj och samhälle förekom fortfarande (Jarvis et al., 2017a). Kvinnor 

upplevde samma utmaningar efter korrektiv operation som innan, med inkontinens, skam, 

isolation, skilsmässa och separation (Khisa et al., 2019). Depression sågs leda till en sämre chans 

för lyckad återintegrering. Ett ökat självförtroende ökade däremot chansen för en lyckad 

återintegrering och ledde därmed till minskad stigma, ökat självförtroende, livskvalité och socialt 

stöd (Ayadi et al., 2017). Uppföljningar av hälso- och sjukvård visade även förbättringar på den 

psykiska hälsan (Wilson, Sikkema, Watt, Masenga & Mosha , 2016).  

Sexuell hälsa 

Det fanns en intensiv rädsla av obstetrisk fistelåterfall i samband med sexuell aktivitet (Donnelly 

et al., 2015) och detta var ett hinder för kvinnor att utföra sexuella aktiviteter (Degge et al., 

2016). Av den anledningen undveks sex, giftermål och tungt arbete (Donnelly et al., 2015). Enligt 

Donnelly et al. (2015) framkom det att kvinnor funderade på att gifta om sig först efter helt läkt 

fistel, trots rädslan för att utveckla en ny fistel. Att de avstår helt och hållet från sex då detta är 

orsaken till obstetrisk fistel och att lägga undan sexlivet för en full återhämtning (Donnelly et al., 

2015). Kvinnor kunde vara hos någon annan under tiden för återhämtning och/eller lägga till flera 

månader på läkarens allmänna rekommendationer för abstinens av sex (Dennis, et al 2016). Dock 

var stödjande makar villiga att offra sin lust för en optimal återhämtning (Dennis, et al 2016).  

Återkomst av obstetrisk fistel kom efter ansträngd fysisk aktivitet, sex, under långa resor eller 

genom dystoki (Degge et al., 2016). Konsekvenserna av obstetrisk fistel kan orsaka fysiska eller 

biologiska förändringar som påverkar familjerelationer och planer för framtida barn (Jarvis et al.,  

2017b). Oron för fertilitet kunde kopplas till en oförmåga till att ha sex och kulturella 

förväntningar på att få barn (Degge et al., 2016). Abstinens från sex och förlust av livmoder 

bidrog till äktenskapliga problem. Kvinnor saknade lust och intresse av sex på grund av 

upplevelsen av fistel (Degge et al., 2016). De var även rädda för att inte bli skickade till sjukhus 
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av männen om graviditet skulle uppstå efter sex (Donnelly et al., 2015). Det förekom av en 

kvinna att, i studien Donnelly et al. (2015), för att ha sex med sin make så skulle han säkerställa 

att hon får vård på sjukhus om en fistel skulle uppstå igen. Bästa sättet för kvinnan att undvika 

sex var att återhämta sig hos släktingar eller vara i en polygam relation där mannen stannar hos 

en annan fru (Dennis et al 2016). En annan ursäkt för att inte ha sex med sin make var för en 

kvinna att exempelvis gå och sova med barnen (Donnelly et al., 2015).  

Viljan av att skaffa barn fanns fortfarande kvar efter full återhämtning (Donnelly et al., 2015). En 

del kvinnor strävade efter och hoppades på att kunna bli gravida och kunna förlösa ett levande 

barn efter operation för obstetrisk fistel trots ointresse i att gifta om sig (Degge et al., 2016). En 

kvinna uttryckte att det var onödigt för henne att gifta sig om hon ändå inte kunde bli gravid igen 

(Pope et al., 2011). Att bli gravid ansågs vara en central del i återintegreringsprocessen (Khisa et 

al., 2019), då kvinnor menar på att man blir respekterad och värderad av familj samt samhälle om 

man blir en mor (Donnelly et al., 2015). Återintegreringen påverkades utav att inte kunna skaffa 

barn och inte kunna gifta sig eller att man skiljer sig (Pope et al., 2011). De flesta kvinnors 

autonomi och självbestämmande låg oftast i männens händer, såsom familjens ansvar och behov, 

vilket också påverkade återintegreringen (Jarvis et al.,  2017a).  

Männen hade de avgörande besluten för om kvinnan fick söka vård (Jarvis et al., 2017b) och att 

de ofta krävde att ha sex med kvinnan när de kände för det. De kvinnor som var i en position där 

de inte kunde förhandla om dessa beslut, sex och söka vård, upplevde frustration då de inte ville 

ha sex men levde även i en evig rädsla för att utveckla tillståndet igen (Donnelly et al., 2015). 

Vissa kvinnor hade återgått till sexuella aktiviteter sex månader och en del 21 månader efter 

operation. Majoriteten av kvinnorna kände ingen smärta vid sex, men vissa upplevde att de 

fortfarande hade sexuell dysfunktion (Degge et al., 2016).   

Ekonomisk påverkan 

Att självständigt kunna dra in en inkomst var av stor betydelse för kvinnor att återfå sin värdighet 

och respekt. Kvinnorna strävade efter att återgå till jobb och vara självunderhållande då de inte 

hade arbetat under en lång tid efter den korrektiva operationen. En viktigt del i 

återintegreringsprocessen för dessa kvinnor var att återgå till just det arbete de hade innan 

tillståndet av obstetrisk fistel. Många kunde sällan göra det på grund av stigmatisering av 

kollegor eller att den fysiska hälsan inte tillät det, då det medföljde fysiska begränsningar efter 

operation. 
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Den dyra behandlingen 

Kvinnor som genomgått korrektiv operation för obstetrisk fistel lyfter de ekonomiska 

kostnaderna för att söka behandling som något väldigt dyrt (Jarvis et al., 2017a). Trots att en del 

operationer hade finansiellt stöd så var återbesöken ändå så pass dyra att kvinnor gjorde sig av 

med ägodelar eller lånade pengar för att exempelvis kunna ha råd med transporten till och från 

sjukhus (Jarvis et al., 2017; Keya et al., 2018). Andra kvinnor kunde inte närvara   på 

återbesöken, då det var för dyrt för dem att ta sig dit och betala för behandlingen (Donnelly et al., 

2015; Jarvis et al., 2017a) eller att de inte kunde ta sig hem (Jarvis et al., 2017a). Däremot så 

kunde vissa sjukhus hjälpa kvinnan ekonomiskt genom att betala för transporten fram och tillbaka 

samt skicka med tvål och rena kläder, vilket kvinnorna uppskattade enormt (Donnelly et al., 

2015).  

Oerfarna och okompetenta vårdgivare samt en ineffektiv vård med otillräcklig utrustning kunde 

leda till upprepade operationer för kvinnor med detta tillstånd som vidare leder till höga 

kostnader när det kommer till transport(Keya et al., 2018). Kvinnors kostnader kunde fördubblas 

vid upprepade besök, samt att inofficiella avgifter eller mutor kunde begäras av vårdpersonal på 

grund av korruption som förekom, specifikt om sjukhuset/kliniken var dåligt finansierat (Keya et 

al., 2018). 

Den ekonomiska verkan på familjen 

Den korrektiva operationen för obstetrisk fistel kommer med begränsningar för kvinnan och kan 

påverka hennes fysiska arbetsförmåga och hotar tillgången att tjäna pengar (Jarvis et al., 2017a). 

Då de flesta kvinnor arbetar med jordbruksarbete och inte kan anstränga sig eller lyfta tungt efter 

läkares rekommendationer, behöver kvinnan ekonomiskt stöd (Donnelly et al., 2015) och förlitar 

sig oftast på att familj samt vänner ska finansiera henne (Degge et al., 2016). Det är viktigt med 

finansiellt stöd från familj och vänner, speciellt om kvinnan är övergiven eller skild, för att stärka 

deras självförsörjning (Keya et al., 2018). Kvinnans arbete går över till andra familjemedlemmar 

och männen får en extra arbetsbelastning för att tjäna pengar när kvinnan är sjuk och inte kan 

utföra något inkomstgivande arbete (Jarvis et al., 2017a). 

När kvinnan inte arbetar påverkar det familjens försörjning, då ekonomins roll är viktig för 

välbefinnandet och för mat i hemmet (Jarvis et al., 2017a). Det ekonomiska bortfallet som den 

sjuka kvinnan för med sig gör det svårt för familjer att prioritera behov (Jarvis et al.,  2017b). 

Barn kan exempelvis drabbas genom att avsluta skolgången då familjen hellre prioriterar att köpa 
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tvål, rena trasor, mat och har då inte råd att skicka barnen till skolan (Jarvis et al.,  2017b). 

Stödets betydelse 

Stöd, rådgivning och familj hade en stor påverkan på kvinnornas framgång. Beroende om de fick 

stöd eller inte fann de lättare eller svårare att återintegrera. Kvinnor som genomgick en korrektiv 

operation för obstetrisk fistel ansåg att operationen var lyckad om deras sociala interaktion med 

andra förbättrades.  

Sociala relationer & tjänster 

Det som var en viktig beståndsdel i återintegreringsprocessen var återupptagandet av socialt 

umgänge (Ayadi et al., 2017) samt att kvinnorna kunde återgå till det arbete de höll på med innan 

utvecklandet av obstetrisk fistel (Pope et al., 2011). Även att vissa kvinnor kunde gå tillbaka till 

att vara bidragsgivare och att folk kunde våga fråga dem efter saker var viktigt (Ayadi et al., 

2017). Tre aspekter som överensstämde med socialt stöd var att kvinnorna, i större utsträckning, 

diagnostiserats med depression om socialt stöd inte gavs. De som fick socialt stöd hade mindre 

risk för depression och att kvinnornas självförtroende ökade, vilket ledde till att de kunde prata 

mer öppet om obstetrisk fistel (Dennis, et al 2016).  

Vissa sjukhus kunde erbjuda tjänster såsom stödgrupper, rådgivning om sexuell och reproduktiv 

hälsa, psykologisk rådgivning samt kurser som fanns där kvinnorna fick lära sig att läsa och 

skriva (Degge et al., 2016). Stöd gavs också ut i form av yrkesutbildningar för att underlätta 

återintegreringen (Jarvis et al., 2017a; Keya et al., 2018), yrkesutbildningen var individuellt 

anpassad efter kvinnors ekonomiska situation och fysiska förmåga till att utföra arbetet (Jarvis et 

al., 2017a). Dock framkom det även att behovet av stöd inte var nödvändig, efter en lyckad 

operation, då själva operationen var nog för att återintegreras. Då man fann få hinder för en 

lyckad återintegrering (Degge et al., 2016).   

 

Familjen som stödjande och icke stödjande 

En del kvinnor fick en känsla av misslyckande för att de sökte stöd och försörjning hos familjen 

(Donnelly et al., 2015). Många kvinnor kände också att de var generade och hade ångest över 

deras återkomst hem efter operationen, men blev positivt överraskade över det stöd familjen gav 

dem. Då de flesta fick ett varmt välkomnande hem (Dennis et al., 2016), familjen uttryckte att de 
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var lyckliga över att kvinnan kom hem (Jarvis et al., 2017a). En väldigt viktig del av kvinnans 

återintegration var familjen (Jarvis et al., 2017a), där familjens stöd visade sig spela en större roll 

än vad vännernas (Ayadi et al., 2017), samt att få uppmuntran av familj om att sträva framåt i 

livet och nå sin fulla potential (Jarvis et al., 2017a). Om kvinnan däremot hade haft en misslyckad 

operation, med inkontinens och/eller läckage, fanns det en större risk för familjen inte stödja 

kvinnan (Dennis et al., 2016).  

Familjen gav stöd i form av att ge skydd, ta hand om hushållssysslor och att ta hand om barnen 

(Dennis et al., 2016). Vissa ortodoxa kvinnor fick stöd i form av pengar, mat och boende från sin 

kyrkoförsamling (Donnelly et al., 2015). Många förlitade sig och var beroende av att människor 

runt om dem (Donnelly et al., 2015; Khisa et al., 2019) skulle utföra vardagssysslorna och 

finansiera dem, men detta kunde få vissa att känna sig ovärdiga till att bli kallade kvinnor 

(Donnelly et al., 2015).  De  nyckelpersonerna som hjälpte kvinnorna återintegrera var ofta också 

de som hjälpte kvinnorna få tillgång till behandling. Hälsoarbetare, familj och grannar kunde ha 

en betydelsefull roll i denna process (Pope et al., 2011). 

Kvinnor som genomgått en framgångsrik operation fann övergången tillbaka till sina samhällen 

“lätt” om de hade stöd från sina familjer (Pope et al., 2011). Familjens stöd kunde till och med 

handla om att starta ett nytt företag, finansiellt stöd och stöd inom jordbruket (Pope et al., 2011). 

Många uttryckte att det kunde ta tid innan de kände att de var fullt återställda, därför var 

familjestödet viktigt (Pope et al., 2011). Makarna hade också en stor roll om kvinnan kunde få en 

lyckad återintegration. Kvinnor med stöttande familjer och makar tog ansvar och hjälpte till i 

hushållet för att främja kvinnors återhämtning  (Donnelly et al., 2015; Jarvis et al.,  2017b), 

genom att exempelvis ta över det tunga arbetet i hemmet (Donnelly et al., 2015).  Om kvinnan 

blivit övergiven av sin make, återvände hon till sin familj (Pope et al., 2011). De kvinnor med 

icke stödjande makar såg deras fistelprocess som bevis på deras styrka och beskrev en önskan av 

att leva självständigt ifrån män (Dennis et al., 2016). 

Vissa kvinnor beskrev deras män som stödjande och uppmuntrande under hela processen av 

obstetrisk fistel från början till slut (Dennis et al., 2016). En kvinna påstod även att maken 

försökte agera så snabbt som möjligt för att hon skulle få adekvat vård för sitt tillstånd samt att de 

visade sympati (Dennis et al., 2016). Männen uppfattades även som lyckliga över att inte kvinnan 

läckte längre och att hon kunde gå ordentligt (Dennis et al., 2016). Vissa familjer och män till 

kvinnorna hade en känsla av lättnad och glädje över att kvinnan kunde återvända hem efter den 

korrektiva operationen (Jarvis et al., 2017b). 
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Känslor som frustration, irritation och bitterhet kunde uppkomma av vissa familjer och män över 

att behöva ta på sig kvinnans ansvar i familjen,  men även av att behöva vara vårdgivare som 

familjemedlem (Jarvis et al.,  2017). Kvinnor önskade dock att utföra sina könsroller i samhället 

som exempelvis matlagning, hämta vatten och ved, men detta gick inte och andra fick ta över 

kvinnans ansvar samt könsroll utövning i samhället (Khisa et al., 2019). Andra män kunde även 

hindra kvinnor från att gå på uppföljningsbesök då de ansåg att kvinnorna har besökt flera olika 

doktorer ett antal gånger utan förbättringar (Dennis et al., 2016). En känsla av besvikelse förekom 

över att kvinnan inte längre var kapabel till att föda ett barn (Jarvis et al., 2017). 

Kunskap 

När det kom till familjer så framkom det att de ångrat hur de behandlat kvinnan som haft 

obstetrisk fistel på grund av okunskap och skam som kom från stigmatiseringen. En make 

rapporterade att han anklagade sin fru för att ljuga då hon sade att hon inte kunde ha sex med 

honom. Kvinnor som hade misslyckade operationer ansågs vara fördömda av samhället och 

konsekvenserna blev att det inte rapporterades förbättringar i deras vardagliga aktiviteter. 

Diskriminering av andra människor uppstod fortfarande trots stängd fistel på grund av kvinnans 

kända historia.  

Kultur 

Efter korrektiv operation för obstetrisk fistel återgår kvinnan till miljöer med djupt förankrade 

trosuppfattningar om sjukdomar och dess orsaker, samt kulturella värderingar om hur en kvinna 

ska förhålla sig, vilket kan försvåra återintegreringen för kvinnan. En kvinna påstod att Gud 

kanske hade straffat henne med detta tillstånd då hon hade tjafsat med sin svåger (Jarvis et al., 

2017a). 

Kvinnor kan bli utfrysta av samhället eller av familj och vänner efter korrektiv operation på 

grund av samhällsuppfattningar om tillståndet efter ineffektiv traditionell behandling (Jarvis et 

al., 2017a) och av en stark kulturell tro (Jarvis et al., 2017b). Kvinnan blir inte accepterad tillbaka 

till samhället trots att grannar, vänner och familj försöker hjälpa till (Donnelly et al., 2015). Att 

bli kulturellt accepterad i samhället efter korrektiv operation för obstetrisk fistel uppfattas som en 

central del i återintegreringen (Jarvis et al., 2017a).  

Stigmatisering och diskriminering 

Misslyckade operationer kunde leda till ett sämre bemötande i samhället och skapa frustration 
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hos familjer (Degge et al., 2016). Även efter lyckade operationer blev kvinnor fortfarande 

orättvist behandlade trots att de blivit kontinenta (Donnelly et al., 2015), detta kunde vidare leda 

till dåligt självförtroende och blev således ett hinder för återintegration (Degge et al., 2016; Ayadi 

et al., 2017). En del kvinnor valde att inte återgå till sina hem eller gifta om sig efter behandling 

för att undvika diskriminering (Degge et al., 2016). De valde istället att fly till andra stadsmiljöer, 

eller byar (Jarvis et al., 2017b), där de hittade frihet i eget beslutsfattande och återfick sin 

autonomi (Degge et al., 2016). De kunde även bli tvingad till att flytta till ett annat samhälle då 

man inte blev accepterad av varken familj eller make (Jarvis et al., 2017a). För en kvinna att 

skilja sig eller vara ogift ansågs det som att smutsa ner familjen/klanen (Jarvis et al., 2017a). Att 

flytta till en annan stad och fly från den stigmatiserande och stressiga miljön som kvinnorna 

befann sig i kunde vara avgörande för återintegreringen (Khisa et al., 2019).  

Donnelly et al. (2015) beskriver att kvinnor uttryckte sig känna samma stigmatiserande känsla 

efter behandling som innan behandling. De kunde exempelvis bli stigmatiserade om de inte 

arbetade, de sågs som döda i samhället och räknades inte med i gemenskapen (Jarvis et al., 

2017a).  

Ibland tvingades kvinnor bevisa för andra att de har blivit friska genom att exempelvis ta av sig 

sina kläder (Jarvis et al., 2017a). Denna starka stigmatisering kan överföras till familjen av den 

drabbade kvinnan, vilket leder till att familjen distanserar sig från kvinnan som har obstetrisk 

fistel (Jarvis et al., 2017b). 

Utbildning 

Efter att ha gått igenom en korrektiv operation för obstetrisk fistel så kände de flesta kvinnorna 

sig fria. Fria till att dels ställa frågor om sitt tillstånd utan rädsla och skam, men även till att tala  

om sitt tillstånd till andra kvinnor som drabbas eller som har drabbats av detta (Donnelly et al., 

2015; Jarvis et al., 2017a). Kvinnor som förespråkade om detta tillstånd ville ge andra drabbade 

kvinnor känslomässigt stöd och en chans att kunna återintegrera på ett bättre och lättare sätt 

(Jarvis et al., 2017a). De förespråkade i fistelrelaterade aktiviteter, som utbildnings- och 

informations aktiviteter, för att öka medvetenheten i deras samhällen och för att stödja andra 

kvinnor till att få adekvat behandling (Donnelly et al., 2015). Tjänster som läs- och skrivkurser, 

utökad kunskapsförmåga och utbildning till samhället i stort vad fistel innebär sågs som en viktig 

fördel för den holistiska vård som behövs vid fistelbehandling (Degge et al., 2016). Även 

utbildningar och yrkesutbildningar sågs vara hjälpsamt vid återintegration och återhämtning, 
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genom detta förhållningssätt kunde även analfabeter söka lämplig vård (Keya et al., 2018; Jarvis 

et al., 2017a). 

Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar kvinnors återintegrering efter korrektiv 

operation för obstetrisk fistel. Fyra kategorier identifierades i resultatet vilka var; hälsa, stöd, 

ekonomi och kunskap. Under dessa kategorier kunde 11 subkategorier fastställas.  

 

Problem som var återkommande i alla artiklar och som framställdes i resultatet var den 

psykologiska aspekten. De samband som fanns mellan fysiska och psykiska hälsan var stora, då 

bland annat depression ökade vid fortsatta fysiska problem. Många kvinnor blev lidande på grund 

av de fortsatta fysiska besvären som de hade, vilket ledde till att de mådde sämre psykiskt. 

Många familjer till kvinnorna såg detta som ett hinder och gav upp hoppet om att livet skulle 

återgå till deras uppfattning av ett normalt liv igen. Vilket ledde till att kvinnorna inte kunde 

återintegrera fullt ut till samhället.  Även misslyckade operationer ledde till en ökad risk för 

psykisk ohälsa och kapaciteten för att kunna återintegrera påverkades medan en lycka operation 

gav en förbättrad mental hälsa. Många kvinnors självbild och livssyn förbättrades efter korrektiv 

operation vilket underlättade återintegreringen.   

 

Det framkom i resultatet att kvinnorna förlitade sig på att bli försörjda av personer runt omkring 

dem behövde de en stöttande familj, de kvinnor som fick stöd hade det “lättare” att återintegrera. 

Familjen tog ansvar och hjälpte till för att främja kvinnans återhämtning. Det psykiska 

välmåendet hade också en roll i om kvinnorna hade stöd eller inte. De som inte fick socialt stöd 

var i större utsträckning diagnostiserade med depression. Personcentrerad vård visade sig vara 

viktigt, enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU 2013:2) finns det behov för att behandla inte 

bara den fysiska aspekten utan även den psykiska. 

 

I resultatet uppstod det känslor av frustration, irritation och bitterhet av vissa familjemedlemmar 

över att behöva ta på sig kvinnans ansvar i hushållet och att behöva vara vårdgivare som 

familjemedlem. Kvinnorna ville i största mån utföra sina könsroller i samhället som till exempel 

matlagning, hämta vatten och ved. Dock kunde stigmatiseringen över tillståndet eller kvinnans 

fysiska funktion vara ett hinder för detta.  

 

En återintegrering måste ske under specifika förhållanden, där kvinnan är fri från de fysiska 
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symptomen som medföljer obstetrisk fistel. Resultat som har framställts i denna studie visar på 

att kvinnor är i behov av psykologisk rådgivning och socialt stöd. Genom systematiska rutiner 

kan man kanske minska antalet kvinnor som faller mellan stolarna inom vården, då det inte bara 

är de länder som har de största fallen av obstetrisk fistel utan även Sverige missar den 

psykologiska delen av att leva med sjukdom eller skador (Meszaros, 2017). Sambanden mellan 

den fysiska hälsan, den mentala hälsan och det sociala stödet var något som präglade studiens 

resultat. Att ha detta är en förutsättning för en lyckad återintegrering som sedan leder till ett 

förbättrat liv för dessa kvinnor. Insatser som stöd, psykologisk hjälp och behandling för de 

fysiska symptomen behöver sättas in från samhället och sjukvården för att förhindra bland annat 

utfrysning och isolering. Enligt Olver och Hopwood (2013) finns det ett samband mellan 

psykiska hälsan och en fysisk  sjukdom. Vid en sjukdom eller skada ökar risken för psykisk 

ohälsa, som till exempel depression. Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2008) påpekar också att 

det är viktigt för sjuksköterskan att utgå ifrån ett helhetsperspektiv och identifiera personens 

behov så att en individanpassad omvårdnad kan ges. Många kan känna förlust av kontroll över 

sitt liv och meningslöshet, där vården behöver hjälpa patienten att hantera situationen.  

 

Resultatet visade att kunskapsbristen var stor, då de flesta kvinnor återgick till samhällen som 

präglades av starka kulturella värderingar, där sjukdomar troddes uppkomma på grund av 

förbannelser som kastas på kvinnan. Information kunde också vara svåråtkomlig och att prata om 

sitt reproduktionsorgan kunde vara tabubelagt (Kopp, Bengtsson, Wilkinson, Chipungu, Moyo & 

Tang, 2017). Kunskapsbristen fanns inte bara hos familjen och kvinnan utan även inom vården, 

där symptomen ibland inte togs på allvar (Azanu, Dassah, Agbeno, Ofori & Opare-Addo, 2020). 

En kunskapsbrist ledde till stigmatisering, något som också var återkommande i många artiklar 

som användes i denna studien. Stigman kunde finnas kvar även efter att kvinnan var fullt 

återställd. Här fanns det även en koppling mellan psykisk ohälsa och stigmatisering, där kvinnor 

som upplevde stigma i större utsträckning hade ökad risk för depressioner. Genom att utbilda 

samhället i dessa frågor kan det leda till en ökad förståelse samt en minskad stigmatisering kring 

obstetrisk fistel (WHO, 2006). Ett exempel som ges av WHO (2006) är att man kan låta familj 

och make vara med på möten med vården. Detta för att göra dem involverade i vården som 

kvinnan får för att öka deras förståelse kring tillståndet, vilket kan leda till att kvinnan får socialt 

stöd.  

 

Enligt Trovik, Thornhill och Kiserud (2015) finns det en missuppfattning på att obstetrisk fistel 

inte förekommer i industriländer och att det bara är något som sker i utvecklingsländer. Dock 
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fann forskare att det fanns prevalens i Norge, där studien var gjord. Orsakerna till obstetrisk fistel 

varierade, där obstetrisk fistel i Norge berodde på trauma eller interventioner som gjorts av 

sjukvården och inte dystoki.  

Det kan därför vara viktigt att se till att vården utbildas inom detta området då det kan 

förekomma i stora delar av världen, men kan kanske även förekomma i Sverige. Mörkertal kan 

finnas och en försummning av mödravård finns evidens för även här i Sverige. Ett bra exempel 

på detta är levatorskador, vilket är skador på muskeln som håller upp bäckenbotten. En tiondel av 

kvinnor tros ha drabbats av levatorskador efter förlossning. Skadan har inte kunnat föras in som 

statistik då det inte funnits någon diagnoskod, så det finns antagligen ett stort antal kvinnor som 

går utan diagnos och behandling (Blomgren, 2018, 15 juli). Det var inte förrän 2020 som en 

diagnoskod framställdes (Socialstyrelsen, 2020).  

Att få skador i underlivet kan påverka hela livs tillvaron för många kvinnor och kan vara ett 

väldigt känsligt ämne att prata om, även med vårdpersonal. Därav tänker vi att det kan vara en 

bidragande orsak till varför många kvinnor går under radarn med detta problem.  

Vården behöver en ökad förståelse för dessa skador, då det kan bli fler och fler som drabbas av 

det. Vi kan se en ökad väntetid och brist på personal inom vården, detta kan i sin tur leda till att 

man missar skador eller inte hinner upptäcka de psykologiska aspekterna som följer. Då 

sjukvårdspersonal kan möta dessa kvinnor i alla delar av vården, där kvinnorna kan söka för 

andra problem och inte de besvär som följer förlossningsskador, är det också viktigt för all 

sjukvårdspersonal att kunna fånga upp dem.  

 

Metodkritik 

Denna studie använde sig av Whittemore och Knafl (2005) metodartikel för integrerade 

litteraturöversikt för att beskriva faktorer som påverkar kvinnans återintegrering efter korrektiv 

obstetrisk fisteloperation. Valet av metod ansågs lämplig för det valda syftet. Enligt Whittemore 

och Knafl (2005) stärker detta studiens trovärdighet. 

En integrerad litteraturöversikt har potentialen att presentera omfattande förståelse av problemen 

relaterade till hälso- och sjukvården samt dess rutiner. Fördelen med integrerad litteraturöversikt 

är att man kan använda sig av kvantitativa och kvalitativa studier för att sammanställa dem, detta 

för att få en bredare bild samt få olika perspektiv på det valda kunskapsområdet. Genom att 
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inkludera varierade källor i översikten stärker detta den holistiska förståelsen av kunskapsområdet 

(Whittemore & Knafl, 2005).    

En stor nackdel med att använda sig av denna metod, slå ihop data från olika källor är en otroligt 

komplex och svår process att genomföra. Tidigare versioner av integrerad litteraturöversikt har fått 

kritik över stora risker för bias och noggrannhet, vilket Whittemore och Knafl (2005) arbetat för 

att förbättra.  

Vi fann det svårt hitta artiklar som gav information angående det berörda ämnesområdet, samt att 

vi inte hittade information om att det skulle förekomma i Europa utifrån den litteratursökning 

som gjordes.   

Vi har valt att diskutera utifrån begreppen som Holloway och Wheeler (2010, s. 298-302) 

beskriver; tillförlitlighet, pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet.  

Tillförlitlighet  uppnås genom en metodisk och noggrann genomgång av all data som samlas in och 

att allt som görs dokumenteras. Detta för att se till att det finns transparens och spårbarhet, utan att 

kreativitet och flexibilitet går förlorad (Holloway & Wheeler, 2010, s. 298).  I denna studie gjordes 

en kodning, kodningen har dokumenterats och kan spåras tillbaka till vilken artikel samt vilken 

meningsenhet den kommer ifrån. Exempel på analysprocessen finns i bilaga 1. 

Pålitlighet uppnås med att man använt sig av en validerad och inarbetad metod (Holloway & 

Wheeler, 2010, 299). I detta fall har vi följt Whittemore och Knafl (2005) metodartikel för 

integrerad litteraturöversikt. Något som Holloway och Wheeler (2010, 299) betonar är att som 

forskare bör ha en viss förförståelse för hur värderingar påverkar hur datan bearbetas. 

Förförståelsen i denna studie kan vara påverkade av vår utbildning samt våra erfarenheter kring 

vald metod och studiens syfte, vilket kan leda till en varierad tolkning av data. Dock har denna 

studie granskats av vår handledare, men även av andra studenter och kursansvarig på seminarier.  

Trovärdighet baseras på den insamlade datans kvalitét, det är betydelsefullt att det finns tillräckligt 

med relevant data (Holloway & Wheeler, 2010, s. 299-300). Vi valde att inkludera artiklar som 

skrivits de senaste tio åren för att för att få fram tillräckligt, men ändå ny samt relevanta artiklar. 

Forskarna har var för sig bearbetat artiklarna utifrån ett iterativt förhållningssätt för att 

säkerhetsställa resultatets trovärdighet. Detta gällde vid insamling och tolkning  av datan. Sedan 

diskuterades den insamlade datan tillsammans för att se om vi hade några meningsskiljaktigheter. 

Syftet, metoden och analysen ansågs vara lämpliga för studien.  



26 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Överförbarhet  säkerhetsställer slutsatser som dragits under studiens gång och hur användbart dem 

är. Om överförbarheten kan utföras i många olika miljöer stärks studiens generaliserbarhet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 300-301). Inga begränsningar gjordes på var i världen studien 

skulle undersöka problemet. Dock hade majoritet av de valda artiklarna valt att fokusera på länder 

i Afrika samt att de flesta var kvalitativa. Kvalitativa studier går inte att generalisera då det handlar 

om subjektiva upplevelser. De kan dock vara användbara i att bilda uppfattningar om det kan vara 

applicerbart på andra ställen.  

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt framställde faktorer som påverkar kvinnors återintegrering efter 

korrektiv operation för obstetrisk fistel. Denna studie kan tillföra en ökad förståelse för både 

sjukvården, men också för familjer och kvinnor som har genomgått korrektiv operation. Studien 

kan även uppmärksamma bristen på vården som kvinnor får när det kommer till deras 

psykologiska, sexuella och reproduktiva hälsa. 

Ytterligare forskning om obstetrisk fistel och vad som påverkar återintegreringen hos kvinnor 

som är mer utförlig än denna studien behövs för att utöka förståelsen samt öka trovärdigheten för 

denna studie.  
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Bilaga 1. Exempel på analysprocessen 

Artikel Kod Meningsenhet Översättning Översättning: Statistik till 

text 

Kondensering 

Ayadi, et 

al., 2017 

1.2 Urinary incontinence, reported by 98% 

at baseline, was the most prevalent 

continuing physical 

Symptom. Continued 

reduction in urinary incontinence was 

reported 

through 6 months (33%). 

Urininkontinens,  

rapporterades av 98% på 

baslinjen, var den 

vanligaste fortsatta fysiska 

symptom. 

Fortsatt minskad 

urininkontinens 

rapporterades fram till 6 

månader (33%). 

Nästan alla deltagare 

raporterade urininkontinens 

vid baslinjen och var den 

vanligaste fortsatta fysiska 

symptomet. Fortsatt minskad 

urininkontinens 

rapporterades fram till 6 

månader då lite mindre än 

hälften fortfarande hade det. 

Urininkontinens är det 

vanligaste fortsatta fysiska 

symptomet efter operation 

Donnely, 

Olivera, 

Tilahun, 

Belachew 

& 

Asnake/2

015/USA 

4.11 For example, one woman shared that 

when she participated in community 

events she did not feel equal to other 

women because 

those who knew about her history still 

discriminated against her. 

 

En kvinna berättade till 

exempel att när hon deltog 

i sociala evenemang kände 

hon sig inte lika som andra 

kvinnor för de visste om 

hennes historia och 

diskriminerade henne 

fortfarande. 

 Trots stängd fistel så uppstår 

fortfarande diskriminering av 

andra människor pga av 

kvinnans kända historia. 

Donnely, 

Olivera, 

Tilahun, 

Belachew 

& 

Asnake/2

015/USA 

4.42 It is not as before, but still my urine is 

leaking and I do not know when my 

urine leaks. I did 

not go back for re-examination because 

my mother has no money to take me. 

(Sebele, Oromia, 

17 years, Muslim, separated) 

  

Det är inte som tidigare, 

men ändå läcker min urin 

och jag vet inte när min 

urin läcker. jag gick inte 

tillbaka för uppföljning 

eftersom min mamma inte 

har pengar att ta mig. 

(Sebele, Oromia, 

17 år, muslim, separerad) 

  

  Kan ej gå på uppföljning pga 

brist på pengar. 
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