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Sammanfattning 
Bakgrund: Bäckenbottenskador är vanligt förekommande vid vaginala förlossningar 

och kan orsaka många besvärande symtom. Den fysiska påfrestningen påverkar även 

kvinnors välmående och kan leda till psykisk ohälsa. Syfte: Syftet var att beskriva 

psykologiska konsekvenser av bäckenbottenskador i samband med förlossning för 

kvinnor. Metod: Syftet besvarades genom att göra en allmän litteraturstudie baserad 

på nio kvalitativa artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades, därefter 

skapades en övergripande huvudkategori och tre underkategorier. Resultat: 

Huvudkategorin var Förlossningsskador medför psykiskt lidande, och dess 

underkategorier Känsla av skuld och skam, Förlust av kvinnlighet och sexualitet och 

Besvikelse över vårdens bristande information och stöd. I resultatet framkom att 

psykologiska konsekvenser såsom oro, skam, ångest, hopplöshet, depression och 

posttraumatiskt stressyndrom, är en följd av bäckenbottenskador och dess somatiska 

besvär. Vidare framkom att kvinnor inte fick den vård de var i behov av och upplevde 

att vården försummade dem och orsakade ytterligare psykisk påfrestning. 

Konklusion: Litteraturstudien bidrar till en ökad förståelse om hur 

bäckenbottenskador påverkar kvinnors psykiska välmående. Det behövs utveckling av 

riktlinjer vad gäller uppföljning och behandling av förlossningsskador. Vidare 

forskning krävs om hur bäckenbottenskador och sekundärt psykiskt trauma kan 

förebyggas, repareras, behandlas och rehabiliteras.
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Abstract 

Background: Pelvic floor injuries are common due to vaginal delivery and can cause 

many troublesome symptoms. The physical symptoms affect women’s well-being and 

can lead to psychological morbidity. Aim: The aim was to describe the psychological 

consequences of pelvic floor injuries in relation to childbirth for women. Method: 

The aim was answered by conducting a general literature study based on nine 

qualitative articles. The articles were quality-tested and analysed, then one 

overreaching head category were created and three under categories. Results: The 

head category was Birth injuries causes psychological suffering, and it’s under 

categories Feeling guilt and shame, Loss of femininity and sexuality and 

Disappointment with the lack of information and support in healthcare. Women 

experienced psychological consequences such as shame, anxiety, hopelessness, 

depression and post-traumatic stress syndrome, secondary to pelvic floor injuries. It 

was also found that women didn’t receive the care they needed and felt that healthcare 

professionals neglected them and caused further psychological distress. Conclusion: 

The general literature study contributes to an increased understanding of how pelvic 

floor injuries affect women’s mental well-being. There is a need for development of 

guidelines as to monitoring and treatment of birth injuries. Further research is needed 

on how pelvic floor injuries and secondary to it psychological trauma can be 

prevented, repaired, treated and rehabilitated. 
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Inledning 

Majoriteten av alla barnafödslar som sker globalt är vaginala utan några riskfaktorer 

eller komplikationer när förlossningen startar, men i situationer där komplikationer 

uppstår under förlossning är risken för allvarlig sjuklighet och död ökad för modern 

(World Health Organization [WHO], 2018). Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU] (2016b) bekräftar att skador på bäckenbotten till följd av 

vaginal förlossning (VF) kan ge både kort- och långsiktiga problem. Bäckenbottens 

stödjefunktion består av skelett, muskler och ligament (SBU, 2016b) och dessa delar 

utgör viktiga anatomiska egenskaper som behövs i vardagslivet och även under en VF 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2016a). Det finns 

dock risk för att bäckenbotten skadas under förlossningen. Mer än 85% av alla 

kvinnor som föder vaginalt får någon grad av bristning i mellangården (Frohlich & 

Kettle, 2015). En annan skada som kan uppstå är uterovaginal prolaps som i 

engelskspråkig litteratur benämns pelvic organ prolaps (POP) (Milsom et al., 2009). 

Globalt har upp till hälften av alla kvinnor som föder barn någon grad av kliniskt POP 

och 10-20% upplever symtom (Milsom et al., 2009). En annan skada på bäckenbotten 

som har börjat uppmärksammas på senaste tiden är bristning/avulsion av muskel 

levator ani (Shek & Dietz, 2019). I engelskspråkig litteratur benämns skadan levator 

ani muscle avulsion (LAMI) och hela 30% av förstagångsmödrar riskerar att få den 

(Shek & Dietz, 2019). 

 

Förlossningsskador orsakar besvärliga somatiska symtom och leder till 

funktionsnedsättningar av olika slag (Shek & Dietz, 2019; Skinner & Dietz, 2015). 

Det är troligt att dessa skador kan påverka även kvinnors psykiska hälsa. Det råder 

dock kunskapsluckor beträffande sambandet mellan somatisk skada och psykologiskt 

trauma till följd av en VF (Skinner & Dietz, 2015). Det är därför av intresse att 

undersöka vilka psykologiska konsekvenser de ovan nämnda förlossningsskadorna 

kan leda till. Inte minst för att detta skapar ett ökat behov av omvårdnad och stöd. För 

sjuksköterskor finns det ett behov av att lära sig mer om hur somatiska 

förlossningsskador påverkar kvinnors psykiska hälsa då de kan komma att träffa dessa 

kvinnor inom olika vårdinrättningar och behöva samordna vården kring dem. 

Bakgrund 

Bäckenbottenskador och dess somatiska konsekvenser 

Bäckenbottens stödjefunktion består av skelett, muskler och ligament. Vid VF finns 

det risk för att bäckenbottens stödjefunktion skadas, vilket innebär direkta skador på 

muskler, nerver eller bindvävsstrukturer (SBU, 2016b). 

Bristningar är den vanligaste komplikationen som kvinnor drabbas av under en 

förlossning (SBU, 2016b). Bristningar i mellangården är en slitskada i könsorganet 

under VF som uppstår spontant eller avsiktligt genom kirurgiskt klipp (Fernando et 

al., 2015). Bristningar delas in i 4 grader; grad 1 är en bristning som endast skett i 
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slemhinnan, grad 2 innebär att bristning skett i slemhinnan och underliggande muskel, 

grad 3 innebär att bristningen involverar anal sfinktern och grad 4 är total 

analsfinkterruptur (SBU, 2016a). I Sverige har analsfinkterskador, det vill säga tredje 

och fjärde gradens bristningar, diagnostiserats hos ungefär 3,5% av alla kvinnor som 

fött vaginalt (SBU, 2016a). Goh et al. (2018) menar att första och andra gradens 

bristningar oftast läker bra, medan tredje och fjärde graden kan ge bestående defekter 

vilka har en påtaglig påverkan på kvinnans liv. Allvarligare bristningar kan även leda 

till avföringsinkontinens, smärta samt sexuell dysfunktion (SBU, 2016a).  

Milsom et al. (2009) redogör att VF även kan leda till POP, vilket också är en av de 

vanligaste komplikationerna som uppkommer till följd av förlossning. Tillståndet 

innebär att stödet för livmodern, urinblåsan, kolon eller rektum försvagas vilket i sin 

tur leder till sänkning av ett eller flera av dessa organ i vaginan (Milsom et al., 2009). 

Enligt Gyhagen et al. (2012) är förekomsten av POP mer än dubbelt så stor efter VF 

jämfört med kejsarsnitt. Symtomen som uppstår varierar beroende på vilken typ av 

POP kvinnan lider av (Milsom et al., 2009). Det vanligaste besväret är att kvinnan 

upplever en känsla av vaginal utbuktning. Vaginal smärta och obehag är också ett 

vanligt symtom, dessutom förvärras smärtan när kvinnan utsätter sig för tunga lyft. 

Urin- och avföringsinkontinens kan existera oberoende av POP men det förekommer 

tillsammans med POP (Milsom et al., 2009). Kvinnor med POP drabbas i högre 

utsträckning av urininkontinens och kan uppleva fortsatta symtom av det 10 år eller 

mer efter förlossningen (Gyhagen et al., 2012; , Milsom et al., 2009). Symtomen av 

POP är besvärande för kvinnorna och kräver ofta vård och behandling (Abhyankar et 

al., 2019).  

Enligt Shek och Dietz (2019) drabbar LAMI uteslutande kvinnor som har fött 

vaginalt. LAMI betyder att levator ani musklerna slits delvis eller helt från sina fästen 

mot pubisbenet på ena eller på båda sidorna. Förlossningsskadan har börjat 

uppmärksammas mer på senaste tiden men är fortfarande underdiagnostiserad (Shek 

& Dietz, 2019), trots att den var dokumenterad i vetenskaplig litteratur redan 1943 

(Gainey, 1943). Denna skada har nyligen fått en diagnoskod i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2020). Studier visar att en tredjedel av förstagångsmödrar som föder 

vaginalt drabbas av LAMI (Shek & Dietz, 2019). Kvinnor som drabbas av denna typ 

av skada har visat sig ha en påtaglig försämring i bäckenbottens muskulatur, vars 

funktion är att stödja bäckenbottens organ (Shek & Dietz, 2019), och upplever ofta en 

känsla av öppenhet i vaginan (Thibault-Gagnon et al., 2014). Även urin- och 

avföringsinkontinens samt sexuell dysfunktion är något som kvinnor med LAMI får 

kämpa med (Shek & Dietz, 2019). 

Behandlingsalternativ 

Behandling av bristningar skiljer sig beroende på graden av bristningen (Goh et al., 

2018). Det vanligaste är att sy ihop såret direkt på plats, men tredje och fjärde gradens 

bristningar ska repareras så fort som möjligt i en operationssal. För att minska 
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inkontinens kan patienter få bäckenbottenträning hos fysioterapeut (Goh et al., 2018). 

Reparation av bristningar fungerar dock inte alltid och det finns risk för misslyckande 

(Verghese et al., 2016). Det finns också risk för att skadan förvärras av stygn 

(Shmueli et al., 2016). Det är även vanligt att kvinnor går hem med allvarliga 

bristningar efter VF utan att ha blivit diagnostiserade att ha det (Guzman Rojas et al., 

2013). Behandlingsalternativ av POP inkluderar konservativa åtgärder såsom en 

prolapsring (Smith et al., 2014), bäckenbottenträning (Hagen et al., 2017) eller en 

kirurgisk korrigering om patienten har besvärande symtom (Martinello et al., 2019; 

Smith et al., 2014). Kvinnor har berättat att de oftast antingen erbjuds kirurgi eller 

fysioterapi för sina besvär och att resultatet kan vara gott eller misslyckat (Abhyankar 

et al., 2019). Trots att många kvinnor även drabbas av LAMI är förlossningsskadan 

underdiagnostiserad och tyvärr inte behandlingsbar med dagens metoder (Shek & 

Dietz, 2019).  

Behandling av bäckenbottenskador kan även innefatta kontinensvård (Stewart, 2018). 

Som tidigare nämnt är urininkontinens en konsekvens av VF, men en operation efter 

VF kan även vara det som orsakar urininkontinens. Det är sjuksköterskans uppgift att 

bland annat inneha kunskap om urininkontinens och dess behandlingsvägar. 

Sjuksköterskan kan hjälpa kvinnor som lider av urininkontinens att underlätta deras 

vardag genom att erbjuda individuellt anpassade inkontinensskydd, utprovande av 

prolapsring och stöd (Stewart, 2018). Kvinnor med bäckenbottenskador kan även 

behöva hjälp med sårvård, behandling av avföringsinkontinens och förstoppning (Goh 

et al., 2018). 

Den lidande patienten och sjuksköterskans roll 

Leksell och Lepp (2019) tillkännager att den legitimerade sjuksköterskan bland annat 

ansvarar för att bibehålla eller att återfå patientens hälsa, hantera hälsoproblem samt 

att uppnå bästa möjliga välbefinnande. Det är viktigt att arbeta utifrån personcentrerad 

vård, som innebär att patienten blir sedd och förstådd som en unik person och inte 

som dess sjukdom (Leksell & Lepp, 2019). I ansvaret ingår också att lindra det 

lidande som är möjligt att lindra och att inte orsaka en person med sjukdom eller 

ohälsa ytterligare lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Eriksson (2018) 

menar att det finns tre olika former av lidande i vården. Sjukdomslidande är det 

lidande som åstadkoms av sjukdom och behandling, såsom kroppslig smärta och 

upplevelser av förnedring, skam eller skuld. Vårdlidande är det lidande som orsakas 

direkt av själva vården, såsom kränkning av patientens värdighet, fördömelse och 

straff, maktutövning eller utebliven vård. Livslidande är det lidande som uppstår i 

hela patientens livssituation och är relaterat till allt vad det innebär att leva och att 

vara människa (Eriksson, 2018). 

Eriksson (2018) förklarar att det lidande som finns inom vården skapas av de 

förväntningar som erfars då en människa träder in i ett mänskligt möte eller en 

vårdrelation. Detta kallar Eriksson för “lidandets drama” och den som vill försöka 
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lindra lidandet behöver våga vara medaktör i dramat. Lidandets drama har tre akter; 

bekräftandet av lidandet, själva lidandet och försoningen. Att bekräfta lidandet 

innebär en tröst för den som lider, en tillförsikt att någon kan komma till mötes. 

Själva bekräftelsen kan ske på olika sätt, det väsentliga är närvaro och att lidandet 

uppmärksammas. Själva lidandet innebär att den som lider behöver tid och rum för att 

lida, hen behöver få vara i lidandet. Det innebär att röra sig mellan hopp och 

hopplöshet. Om den lidande känner sig övergiven i sitt lidande kan hen uppleva en 

känsla av hopplöshet och detta i sin tur kan leda till förtvivlan. Förtvivlan är ett 

tillstånd där hoppet inte längre finns och där nytt liv inte kan skapas. Försoningen 

innebär att finna ett nytt liv och forma en ny enhet av det liv där någonting har 

förlorats. En människa som uppnått försoning kan ofta se det genomlevda lidandet 

som någonting meningsfullt. Hur försoningen sker går inte att beskriva, det är olika 

för olika människor, men det innebär en förvandling och en befrielse för den lidande 

(Eriksson, 2018). 

Bäckenbottenskador utifrån ett genusperspektiv 

Inom medicinsk forskning har den manliga kroppen fått företräde (Nowogrodzki, 

2017). Kvinnor har ofta uteslutits ur studier om sjukdomsmekanismer och 

behandlingar på grund av att det ansågs att det fanns en större risk att de far illa i 

studien. Till och med långt innan medicinsk forskning på människor, vid djurförsök 

var det hanarna som blev försöksobjekt på grund av att de saknade månatliga 

hormoncykler. Detta har dock lett till sämre kunskap om och vård av kvinnokroppen 

(Nowogrodzki, 2017). Konsekvensen har blivit att sjukdomar som kan kopplas till 

den manliga kroppen prioriteras och så kallade “kvinnosjukdomar” har osynliggjorts. 

Kvinnliga åkommor förklaras oftast med naturliga faktorer medan manliga 

hälsoproblem tas på ett större allvar (Oinas & Ahlbeck-Rehn, 2007). 

Problemformulering 

Förlossningsskador till följd av VF är vanligt förekommande. Det kan orsaka 

somatiska symtom som är besvärliga för kvinnan och troligt leda till både kort- och 

långsiktiga psykiska påfrestningar. Dessa “kvinnosjukdomar” måste synliggöras och 

inkluderas mer i vården. Sjuksköterskor kan möta kvinnor som lider av 

bäckenbottenskador både inom öppenvård och slutenvård. Därför är det av vikt att 

kunna bemöta och förstå dessa kvinnor för att ge bästa möjliga vård. 

Syfte 

Syftet var att beskriva psykologiska konsekvenser av bäckenbottenskador i samband 

med förlossning för kvinnor. 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, vilket även kan benämnas 

litteraturöversikt. Syftet besvarades genom att utifrån relevant forskning beskriva 

kunskapsläget inom det valda området i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2016). 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en kontrollsökning på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 

för att kontrollera att det inte förekom några uppsatser med liknande syfte som är 

publicerade på Halmstad Högskola de senaste fem åren. Utifrån syftet valdes sedan 

relevanta sökord som kunde användas vid sökning av litteratur i databaser. En 

inledande litteratursökning gjordes i databaserna Public Medline (PubMed), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature (Cinahl) och 

Psychological Abstracts (PsycINFO) för att få en överblick av forskningsläget när det 

gäller förlossningsskador. Sökorden som användes vid den inledande sökningen var 

“Förlossningsskador”, “Psykologiska konsekvenser”, “Psykologiskt trauma” och 

“Erfarenheter” vilka översattes till engelska; "Birth injuries", "Psychological 

consequences", "Psychological trauma" och “Experiences”.  

Litteratursökningen bidrog till en ökad kunskap och en insikt om att behöva reducera 

oss till tre typer av bäckenbottenskador, vilket resulterade i en omformulering av 

syftet. I studien valdes att inkludera bristningar, POP och LAMI. Därav valdes 

sökorden “Perineal trauma”, “Urogenitala framfall”, “Bäckenbottens dysfunktion”, 

“Levator” och “LAM skada” vilka översattes till engelska; “Perineum injuries”, 

"Perineum trauma", “Perineal injuries”, Perineal trauma”, "Pelvic organ prolapse", 

"Pelvic floor dysfunction", “Levator” och “Lam injury”. För att få ett sökresultat som 

inkluderade de tre bäckenbottenskadorna gjordes en sökning för varje skada på de 

valda databaserna, alltså totalt nio sökningar.  

Sökorden "Psychological consequences", "Psychological trauma" och “Experiences” 

bestod och kompletterades med följande sökord; “Uppfattning” och “Vaginal 

förlossning” som översattes till engelska; “Perception”, “Vaginal birth” och “Vaginal 

delivery”. Dessa sökord användes vid varje sökning på varje databas samt i 

kombination med en diagnos för sig. 

De utvalda sökorden användes vidare i den egentliga sökningen i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO. Sökorden översattes till engelska och kombinerades ihop 

med de booleska operatorerna “AND” och “OR”. Forsberg och Wengström (2016) 

redogör att genom användning av operatorn “AND” mellan sökorden innebär det att 

artikeln måste innehålla båda begreppen, det ger en mer avgränsad sökning och ett 

begränsat resultat. Genom att skriva operatorn “OR” mellan två sökord innebär det att 
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sökningen av artiklar innehåller antingen A eller B. Detta ger ett “bredare” resultat 

och fungerar bra om sökordet har många synonymer (Forsberg & Wengström, 2016). 

Trunkering användes på några av orden för att få fram ordets olika böjningsformer. 

Trunkering innebär att ersätta början eller slutet av ordet med en asterisk för att på så 

vis täcka in olika varianter av begreppet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Citationstecken användes på några av orden, vilket kallas frassökning. Det innebär att 

orden hålls ihop vilket gör att artiklar utesluts där orden förekommer separat 

(Karlsson, 2017). En begränsning på publikations åren gjordes mellan 2010-2020, att 

artiklarna endast skulle vara skrivna på engelska samt att artiklarna endast skulle 

inkludera kvinnor. Denna begränsning gjordes vid alla sökningar i databaserna. 

Sökningar i PubMed 

Vid sökning av artiklar som handlade om bristningar användes följande sökord: 

Perineum/injuries [MeSH] AND Experienc* OR Perception* OR “Psychological 

consequence*” OR “Psychological trauma” AND “Vaginal birth” OR “Vaginal 

delivery”. Sökningen genererade till 41 träffar varav samtliga artiklars titlar lästes 

igenom. Sedan lästes tio abstrakt varav sju av dessa granskades mer noggrant. Tre 

artiklar blev valda som resultatartiklar. 

Sökorden som användes vid sökning av av POP var följande: “Pelvic organ prolapse 

[MeSH] ” OR “Pelvic floor dysfunction” AND Experienc* OR Perception* OR 

“Psychological consequence*” OR “Psychological trauma” AND “Vaginal birth” OR 

“Vaginal delivery”. Sökningen genererade till 22 träffar och samtliga titlar lästes. 

Sedan lästes sju abstrakt varav sex artiklar blev granskade mer noggrant. Detta ledde 

till tre resultatartiklar. 

Den sista sökningen som gjordes i databasen PubMed innefattade LAMI och följande 

sökord användes: Levator* OR “LAM injur*” AND Experienc* OR Perception* OR 

“Psychological consequence*” OR “Psychological trauma” AND “Vaginal birth” OR 

“Vaginal delivery”. Sökningen genererade till sex träffar varav samtliga titlar lästes 

igenom. En artikel var relevant, men var en dubblett sedan tidigare sökning. 

Sökningar i Cinahl 

Vid sökning av bristningar användes följande sökord: Perineum/injuries [MH] AND 

Experienc* OR Perception* OR “Psychological consequence*” OR “Psychological 

trauma” AND “Vaginal birth” OR “Vaginal delivery”. Sökningen genererade till 45 

träffar, varav samtliga titlar lästes. Utav dessa valdes 15 artiklar ut för läsning av 

abstrakt och sex stycken valdes för vidare granskning, vilket ledde till två 

resultatartiklar samt en dubblett från tidigare sökning.  

Sökorden som användes vid sökning av POP var följande: “Pelvic organ prolapse” 

OR “Pelvic floor dysfunction” AND Experienc* OR Perception* OR “Psychological 
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consequence*” OR “Psychological trauma” AND “Vaginal birth” OR “Vaginal 

delivery”. Sökningen genererade till tolv träffar och samtliga titlar lästes. Sedan lästes 

sex abstrakt och fyra av dessa artiklar granskades mer noggrant. Två artiklar var 

relevanta men var dubbletter sedan tidigare sökning.  

Vid den sista sökningen i Cinahl söktes artiklar som handlade om LAMI och följande 

sökord användes: Levator* OR “LAM injur*” AND Experienc* OR Perception* OR 

“Psychological consequence*” OR “Psychological trauma” AND “Vaginal birth” OR 

“Vaginal delivery”. Sökningen genererade till fem träffar och samtliga titlar lästes 

igenom. En artikel var relevant, men en dubblett från tidigare sökning. 

Sökningar i PsycINFO 

Vid sökning av bristningar användes följande sökord: "Perineal injur*" OR "Perineum 

injur*" OR "Perineum trauma" OR "Perineal trauma" AND Experienc* OR 

Perception* OR “Psychological consequence*” OR “Psychological trauma” OR 

“Vaginal birth” OR “Vaginal delivery”. Sökningen genererade till två träffar varav 

samtliga titlar lästes igenom. Sedan lästes ett abstrakt, men artikeln valdes inte för 

vidare granskning. 

Vid sökning av POP användes följande sökord: “Pelvic organ prolapse” OR “Pelvic 

floor dysfunction” AND Experienc* OR Perception* OR “Psychological 

consequence*” OR “Psychological trauma” AND “Vaginal birth” OR “Vaginal 

delivery”. Sökningen genererade till två träffar varav samtliga titlar lästes igenom. De 

två artiklarna var relevanta, men dubbletter från tidigare sökning. 

Vid den sista sökningen söktes artiklar som handlade om LAMI och följande sökord 

användes: Levator* OR “LAM injur*” AND Experienc* OR Perception* OR 

“Psychological consequence*” OR “Psychological trauma” AND “Vaginal birth” OR 

“Vaginal delivery”. Sökningen genererade till en träff varav denna artikel redan var 

vald som resultatartikel sedan tidigare sökning på annan databas.  

Manuell sökning 

I en av resultatartiklarna, “Online reported women’s experiences of symptomatic 

pelvic organ prolapse after vaginal birth” skriven av Mirskaya, M., Lindgren, E-C. 

och Carlsson, I-M. (2019), refererades en artikel vars titel löd “A worse nightmare 

than expected - a Swedish qualitative study of women's experiences two months after 

obstetric anal sphincter muscle injury”. Artikeln söktes manuellt i PubMed, 

granskades och valdes som resultatartikel. 

Sammanfattning 

Resultatet genererade totalt till nio stycken artiklar, varav sex stycken från PubMed, 

två stycken från Cinahl och en artikel genom manuell sökning på PubMed. Varje 
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resultatartikel kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman (2003) varav sju artiklar 

bedömdes vara Grad I och två artiklar bedömdes vara Grad II, vilket motsvarar hög 

vetenskaplig kvalité respektive medelgrad av vetenskaplig kvalité. 

Databearbetning 

När de nio resultatartiklarna var valda påbörjades databearbetningen. En 

innehållsanalys gjordes enligt Forsbergs och Wengströms (2016) fem steg. Första 

steget innebär att läsa igenom samt analysera materialet ett flertal gånger för att 

bekanta sig med texterna. Detta gjordes både individuellt och gemensamt. Till varje 

resultatartikel gjordes en tillhörande artikelöversikt, se bilaga 3. I det andra steget 

lästes artiklarna igenom en gång till och denna gång identifierades relevanta delar 

som svarade på studiens syfte. Det utplockade materialet kodades och resulterade i 

sammanlagt 14 koder. I det tredje steget kondenserades koderna till sammanlagt åtta 

kategorier. I det fjärde steget sökte författarna efter mönster i kategorierna och 

sammanfattade dessa till en övergripande huvudkategori; Förlossningsskador medför 

psykiskt lidande, och tre tillhörande underkategorier: Känsla av skuld och skam, 

Förlust av kvinnlighet och sexualitet och Besvikelse över vårdens bristande 

information och stöd. I det femte steget tolkades och diskuterades resultatet 

gemensamt och konsensus uppnåddes. 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) refererar till Kalman och Lövgren (2013) som definierar 

forskningsetik som de etiska överväganden som görs innan och under genomförandet 

av ett vetenskapligt arbete. I varje handling i ett vetenskapligt arbete finns en etisk 

dimension och en etisk känslighet krävs genomgående, i alla faser av arbetet uppstår 

frågor om etik. Tack vare forskningsetiken skyddas de människor som används som 

kunskapskälla vid forskningen, samt att deras grundläggande rättigheter och värde 

försvaras (Kjellström, 2017). 

I Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2018) beskrivs att forskare 

som är involverade i medicinsk forskning har en plikt att skydda livet, hälsan, 

värdigheten, integriteten, rätten till självbestämmande, privatlivet och sekretessen av 

personlig information för forskningsdeltagare. Helsingforsdeklarationen redogör att 

vid bedrivande av forskning på människor måste både designen och utförandet vara 

tydligt beskrivet och rättfärdigat i ett forskningsprotokoll. Detta protokoll måste sedan 

inlämnas för avvägning, kommentar, vägledning och godkännande till en etisk 

komitté (World Medical Association, 2018). Belmontrapporten (The National 

Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research, 1979) sammanfattar de tre grundläggande etiska principerna kring 

forskning som är följande “Respekt för individen”, “Göra gott-principen” och 

“Rättviseprincipen”. Tack vare dessa tre principer skyddas de människor som deltar i 

forskningen från att bli utnyttjade eller skadas. Respekt för individen innebär att alla 

människor respekteras. Det innebär att forskaren måste ta hänsyn till att deltagaren 
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har rätt att styra över sitt eget liv och rätt till självbestämmande. Detta innebär också 

att deltagaren har rätten att avsluta sitt deltagande när den vill under 

forskningsprocessen utan att behöva ha en anledning. Göra gott-principen är den 

princip som innebär att forskningen skall göra gott och inte skada. Rättviseprincipen 

innebär att forskaren inte får välja sårbara och underprivilegierade grupper att ha som 

försökspersoner (om det inte är just detta som skall studeras). Deltagarna skall vara 

relevanta för frågan en undersöker och forskar om (The National Commission for the 

Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979). När det 

gäller forskning i Sverige så finns lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460). Den är till för att skydda den enskilda människan och 

respektera människovärdet. Detta innebär att endast forskare som innehar tillräckligt 

med kunskap inom vetenskap får utföra forskning. Vid forskning som medför fara 

eller osäkerhet för deltagare krävs ett godkännande för att forskningen skall få utföras. 

Då måste värdet av forskningen väga över riskerna som kan uppstå (SFS 2003:460).  

Åtta av nio resultatartiklar har fått godkännande av en etisk komitté, vilket redovisas i 

artiklarna (Dudley et al, 2017; Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; 

Mirskaya et al., 2019; Priddis et al., 2014; Shoorab et al., 2019; Skinner et al., 2017; 

Way, 2011). I den resterande resultatartikeln hade författarna tagit kontakt med en 

etisk komitté men komittén ansåg att det inte var nödvändigt med något godkännande 

då studien var icke-invasiv till karaktären (Buurman & Lagro-Janssen, 2013). Sju 

artiklar tar upp att deltagarna har gett informerat samtycke (Buurman & Lagro-

Janssen, 2013; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 2019; Priddis et al., 2014; 

Shoorab et al., 2019; Skinner et al., 2017; Way, 2011). I fem artiklar har deltagarna 

fått information om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att dra sig ur 

studien när som helst (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Lindqvist et al., 2018b; 

Mirskaya et al., 2019; Priddis et al., 2014; Skinner et al., 2017). Sju artiklar tar upp att 

deltagarna varit anonyma och/eller att personliga uppgifter har behandlats 

konfidentiellt (Dudley et al, 2017; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 2019; 

Priddis et al., 2014; Shoorab et al., 2019; Skinner et al., 2017; Way, 2011). 

Resultat 

Analysen av resultatartiklarna avseende kvinnors psykologiska konsekvenser av 

bäckenbottenskador i samband med förlossning resulterade i en övergripande 

huvudkategori: Förlossningsskador medför psykiskt lidande bestående av tre 

underkategorier: Känsla av skuld och skam, Förlust av kvinnlighet och sexualitet och 

Besvikelse över vårdens bristande information och stöd. 

Förlossningsskador medför psykiskt lidande 

Kvinnor med bäckenbottenskador led bland annat av smärtor i mellangården 

(Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Dudley et al, 2017; Lindqvist et al., 2018a; 

Lindqvist et al., 2018b; Priddis et al., 2014; Skinner et al., 2017; Way, 2011), 
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öppenhet och tunghetskänsla i underlivet (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; 

Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 2019) samt störningar 

i urin- och avföringsfunktion (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Lindqvist et al., 

2018b; Mirskaya et al., 2019; Priddis et al., 2014; Shoorab et al, 2019; Skinner et al., 

2017). Mödrarna oroade sig för att skadan skulle förvärras (Dudley et al, 2017; 

Lindqvist et al, 2018b; Mirskaya et al, 2019; Priddis et al, 2014; Shoorab et al, 2019; 

Way, 2011). Det fanns oro över att inte läka och återhämta sig helt (Dudley et al, 

2017; Way, 2011) samt oro över infektion (Dudley et al, 2017). Kvinnor var även 

konstant rädda för att dagliga aktiviteter, såsom att laga mat, kliva i och ur sängen, gå, 

stå eller sitta, skulle förvärra skadan och begränsade sina liv på grund av detta 

(Lindqvist et al, 2018b; Mirskaya et al, 2019; Way, 2011). Vidare upplevde många att 

träning eller utövande av sport förvärrade symtom, såsom smärta, vilket ledde till att 

de inte vågade träna överhuvudtaget (Lindqvist et al, 2018b; Mirskaya et al, 2019). 

Även toalettbesök kunde framkalla ångest (Mirskaya et al, 2019; Way, 2011), vissa 

kvinnor var till exempel mycket oroade för att bli förstoppade och hur detta skulle 

påverka deras bristning (Way, 2011) eller symtom av POP (Mirskaya et al, 2019). 

Kvinnor som kämpade med långvarig sjuklighet till följd av förlossningstrauma var 

rädda för att potentiell behandling skulle förvärra deras symtom och tog därför till 

egna strategier för att hantera sina besvär, såsom att alltid bära med sig våtservetter 

och extra trosor (Priddis et al, 2014). 

Kvinnor var även oroade över framtiden; hälsokonsekvenserna och den potentiella 

försämringen som kunde komma med åldern och klimakteriet (Mirskaya et al, 2019; 

Shoorab et al, 2019). Shoorab et al. (2019) fann även att kvinnor oroade sig över 

ekonomin och de höga utgifterna för deras behandling. Framtiden innebar också för 

vissa kvinnor eventuellt en till graviditet och förlossning, men tanken på detta 

skapade oro och fruktan (Dudley et al, 2017; Lindqvist et al, 2018a; Lindqvist et al, 

2018b; Mirskaya et al, 2019; Way, 2011;). De ångrade VF djupt och önskade att de 

skulle genomgått kejsarsnitt istället (Mirskaya et al., 2019). Kvinnorna pratade om 

rädsla för att behöva genomgå en förlossning igen (Dudley et al, 2017; Mirskaya et al, 

2019), att behöva sys igen (Dudley et al, 2017) eller att bäckenbottenskadan skulle 

försämras ännu mera (Lindqvist et al, 2018b; Mirskaya et al, 2019; Way, 2011). Vissa 

kvinnor sa till och med att de inte ville ha fler barn på grund av att de inte ville gå 

igenom processen en gång till (Dudley et al, 2017; Lindqvist et al, 2018a; Mirskaya et 

al, 2019). Den ständiga oron för framtiden och för att symtomen kunde förvärras 

upplevdes som psykiskt påfrestande (Dudley et al, 2017; Lindqvist et al, 2018b; 

Mirskaya et. al., 2019; Shoorab et al., 2019). Dessutom medförde befintliga symtom 

många begränsningar och kvinnor upplevde att det normala aktiva livet som de levde 

innan VF togs ifrån dem (Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 2019). Fysiska 

funktionsnedsättningar framkallade känslomässiga reaktioner såsom bedrövelse, sorg, 

ångest, panikattacker, nedstämdhet (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Lindqvist et 

al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 2019) och känslor av orättvisa 

(Lindqvist et al., 2018a). Det framkom att kvinnor drabbades av allvarlig psykisk 
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ohälsa till följd av besvärliga symtom orsakade av förlossningstraumat (Lindqvist et 

al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 2019; Priddis et al., 2014; Skinner 

et al., 2017). En del kvinnor drabbades av depression i olika grad (Lindqvist et al., 

2018a; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 2019; Priddis et al., 2014) och hade 

självmordstankar (Lindqvist et al., 2018a; Mirskaya et al., 2019). Detta medförde att 

kvinnor sjukskrev sig och några kvinnor drabbades så hårt att de sattes på 

antidepressiv medicin (Mirskaya et al., 2019). Det förekom även symtom relaterade 

till posttraumatisk stressymtom (PTSD) (Lindqvist et al., 2018a; Skinner et al., 2017), 

såsom flashbacks, dissociation, undvikande reaktioner och ångest utlösta av fysiska 

symtom (Skinner et al., 2017). Kvinnor uttryckte att det psykiska traumat var värre än 

själva skadan i bäckenbotten (Mirskaya et al., 2019). 

Känsla av skuld och skam 

Många kvinnor skämdes över sina bäckenbottenproblem (Buurman & Lagro-Janssen, 

2013; Dudley et al., 2017; Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et 

al,. 2019; Priddis et al., 2014; Skinner et al., 2017) och vissa skyllde på sig själva för 

att de hamnat i situationen (Dudley et al., 2017; Shoorab et al., 2019). Skammen 

grundade sig bland annat i inkontinens, att sakna kontroll över urin- och tarmfunktion 

upplevdes som generande (Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Priddis et 

al., 2014; Skinner et al., 2017). Kvinnor upplevde att inkontinens var stigmatiserat i 

samhället (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Lindqvist et al., 2018a; Priddis et al., 

2014; Skinner et al., 2017) och att personer drabbade av inkontinens ansågs som 

smutsiga, gamla eller lata (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Priddis et al., 2014). 

Vaginal flatus var också något som vissa kvinnor drabbades av, vilket såklart var 

mycket generande (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Mirskaya et al., 2019). 

Skammen gjorde att de kände sig osäkra och undvek situationer, de isolerade sig 

själva (Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Priddis et al., 2014).  

Att inte kunna ta hand om sig själv och andra på samma sätt som innan förlossningen 

var också något som skapade skam och skuld, mödrarna kände sig misslyckade 

(Lindqvist et al., 2018a; Priddis et al., 2014). Mödrarna försökte kompensera dessa 

känslor genom amning för att på så sätt känna att de lyckades, trots att amningen 

knappt var genomförbar och nästan omöjlig på grund av alla symtom (Lindqvist et al., 

2018a). Även det förändrade utseendet ledde till skam (Dudley et al., 2017; Mirskaya 

et al., 2019), de såg ingen skönhet i sig själva (Mirskaya et al., 2019). De kroppsliga 

förändringarna i underlivet bidrog till sämre självkänsla och självbild (Buurman & 

Lagro-Janssen, 2013; Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b). Kvinnor kände 

inte längre igen sig själva och sina kroppar vilket medförde psykiskt lidande 

(Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 2019). 

Känslan av skam gjorde att det var svårt att prata om sina problem (Buurman & 

Lagro-Janssen, 2013; Lindqvist et al., 2018a) och det till och med hämmade kvinnor 

från att söka hjälp (Buurman & Lagro-Janssen, 2013). Kvinnor med POP föredrog att 
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diskutera sina problem med initierade, det vill säga kvinnor som själva upplevt eller 

upplever liknande problem (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Mirskaya et al., 2019). 

Kontakt med initierade skapades bland annat via sociala medier (Mirskaya et al., 

2019). På så vis slapp de känna sig onormala (Buurman & Lagro-Janssen, 2013) och 

de kunde dela med sig utan skam om de mest intima problemen samt fann förståelse 

och bekräftelse (Mirskaya et al., 2019). 

Förlust av kvinnlighet och sexualitet 

Bäckenbottenskador orsakade olika sexuella hälsoproblem (Buurman & Lagro-

Janssen, 2013; Lindqvist et al, 2018a; Lindqvist et al, 2018b; Mirskaya et al, 2019; 

Priddis et al., 2014; Skinner et al., 2017). Kvinnor vittnade om smärtsamt samlag, 

brist på sexuell njutning, oförmåga att få orgasm (Mirskaya et al, 2019) och förlust av 

sexuell drivkraft (Lindqvist et al, 2018b). Även inkontinens var något som besvärade 

kvinnor i samband med sex, eftersom att det innebar en oförutsägbar kropp (Lindqvist 

et al., 2018b; Priddis et al., 2014). Besvären ledde till oro över det icke fungerande 

sexlivet (Lindqvist et al, 2018a; Mirskaya et al, 2019; Skinner et al., 2017) och vissa 

kvinnor upplevde till och med svår ångest inför samlag (Priddis et al., 2014). Kvinnor 

som blivit informerade om att samlivet skulle återgå till det normala efter VF, men 

som ändå inte kunde genomföra ett samlag på grund av smärta blev oroliga och la 

skulden på sig själva (Skinner et al., 2017). En känsla av att misslyckas som kvinna 

för att inte kunna ha sex skapades (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Skinner et al, 

2017). De nyblivna mödrarna upplevde psykologiska utmaningar i relation till sexuell 

intimitet (Lindqvist et al, 2018b, Mirskaya et al., 2019); känslor av att vara osexuell, 

funktionshindrad och förstörd som kvinna framkallade psykologiska reaktioner såsom 

ledsamhet och sorg (Mirskaya et al, 2019). Sexuell aktivitet upplevdes av vissa som 

emotionellt jobbigt och inkräktande och kunde ibland framkalla flashbacks från VF 

(Skinner et al., 2017). Vissa drog sig undan närhet och sexuell intimitet och känslan 

av att vara en dålig partner till sin make uppstod (Lindqvist et al, 2018b; Skinner et 

al., 2017). Detta ledde i sin tur till en rädsla över att bli lämnad av sin partner 

(Lindqvist, 2018b; Mirskaya et al., 2019; Skinner et al., 2017). En kvinna övervägde 

till och med att tillåta sin partner att ha sex med någon annan i syfte att behålla 

förhållandet (Mirskaya, et al., 2019). 

Besvikelse över vårdens bristande information och stöd 

Många kvinnor kände sig besvikna på vården då de inte blivit informerade om 

potentiella risker med VF (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Lindqvist et al, 2018a; 

Lindqvist et al, 2018b; Mirskaya et al, 2019; Skinner et al., 2017). De nyblivna 

mödrarna uppgav att förlossningsskador knappt berördes under prenatala kurser 

(Mirskaya al., 2019) och när kvinnorna själva ville samtala om ämnet avfärdades ofta 

konversationen (Skinner et al., 2017). Detta ledde till att de blev chockade vid 

upptäckten av skadan postpartum (Mirskaya al., 2019; Skinner et al., 2017). 

Dessutom saknade många kvinnor kunskap om bäckenbottensanatomi och funktion 

vilket försvårade förståelsen av de symtom som de led av (Buurman & Lagro-Janssen, 
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2013; Mirskaya et al., 2019). Upplevelsen av att vara missledda och lurade av vården 

ledde till frustration, oro och ilska (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Mirskaya et al., 

2019; Skinner et al., 2017). Kvinnor ansåg att en förändring i rutiner kring 

information om förlossningsskador inför VF kunde förbereda dem på att hantera 

skadorna på ett bättre sätt (Buurman & Lagro-Janssen, 2013, Mirskaya et al., 2019). 

Många kvinnor kände sig försummade av vården när de sökte hjälp för sina symptom 

efter VF. De nyblivna mödrarna upplevde att de inte blev tagna på allvar. 

Vårdpersonalen tenderade att trivialisera och förminska skadan (Lindqvist et al., 

2018a; Lindqvist et al., 2018b, Mirskaya et al., 2019, Skinner et al., 2017). Det rådde 

diskrepans mellan hur kvinnor upplevde sina symptom och hur sjukvårdspersonal 

bedömde skadorna (Lindqvist et al, 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 

2019). Exempelvis avfärdades kvinnors oro med kommentarer som “det kommer att 

bli bättre” (Skinner et al., 2017) eller “framfall är mycket vanligt” (Mirskaya et al., 

2019). Kvinnor uppfattade sina skador som fruktansvärda och mycket besvärliga att 

hantera och kunde inte förstå att specialister agerade som om skadorna var förväntade 

och normala (Mirskaya et al, 2019). Sjukvårdspersonalen upplevdes ha dålig 

kompetens och de kunde inte försäkra någon förbättring av tillståndet vilket gjorde att 

kvinnor kände sig osäkra och sårbara vid kontakten med sjukvården (Lindqvist et al., 

2018a; Lindqvist et al., 2018b; Skinner et al., 2017). Den bristfälliga vården skapade 

frustration, besvikelse och förtvivlan (Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al., 2019). 

Frustration skapades särskilt när vårdgivare inte erbjöd någon behandling eller 

uppföljning (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Mirskaya et al., 2019; Skinner et al., 

2017). Kvinnor beskrev att det kändes som att de var tvingade till VF, men när de 

skadades tog ingen ansvar eller hade kompetens att behandla skadorna (Mirskaya et 

al., 2019). 

Kvinnor med bäckenbottenskador beskrev att det viktigaste för att kunna läka och gå 

vidare var att få tillräcklig och nödvändig hjälp samt stöd från hälso- och sjukvården 

(Lindqvist et al., 2018a). Några kvinnor framhöll att det var mötet med en vårdgivare 

som gav god tid, lyssnade, förstod och hjälpte dem vidare i vården som startade 

processen mot fysisk och psykisk återhämtning (Lindqvist et al, 2018b). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningarna för litteraturstudien genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO vilka är databaser inom omvårdnadsforskning som är relevanta för ämnet 

(Karlsson, 2017). Genom att sökningar görs i flera databaser som är relevanta ökar 

trovärdigheten (Karlsson, 2017). I enlighet med Henricson (2017) gjordes en 

inledande sökning i de ovan nämnda databaserna för att få en överblick över 

litteraturen som finns inom ämnet förlossningsskador. Genom sökningen upptäckte 

författarna att en övergripande sökning av ämnet med sökordet “birth injuries” inte 
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fungerade i de valda databaserna då olika förlossningsskador har olika diagnoser och 

benämningar. Därav söktes de tre valda förlossningsskadorna separat på samtliga 

databaser, vilket kan ses som en styrka. MeSH-termer användes på respektive 

förlossningsskada då det var möjligt. Användning av MeSH-termer innebär att det blir 

lättare att hitta relevanta artiklar inom just det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 

2016). På de resterande sökorden användes fritextsökning. Genom fritextsökning 

kunde samma sökord användas i samtliga databaser vilket visar på ett strukturerat 

tillvägagångssätt och kan ses som en styrka i litteraturstudien. Booleska operatorer 

som “AND” och “OR” användes för att avgränsa och göra sökningarna mer specifika 

(Karlsson, 2017). Författarna använde sig också av trunkering på sökorden 

“Experienc*” och “Psychological consequence*”, för att täcka in olika varianter på 

begreppet (Forsberg & Wengström, 2016), vilket genererade till ett större antal träffar 

vid sökningen och är en fördel. För att stärka trovärdigheten och den vetenskapliga 

kvaliteten för litteraturstudien användes begränsningen peer reviewed för samtliga 

resultatartiklar (Östlundh, 2017). Databasen PubMed har ingen peer reviewed-

funktion vilket innebär att information om det söktes manuellt. Det innebär att 

relevanta artiklar som varit peer reviewed kan ha förbisetts på grund av att 

informationen inte hittats vilket kan vara till nackdel. Publiceringsintervallet på 

artikelsökningarna var tio år (2010-2020) vilket kan ses som en styrka eftersom att 

forskningen i studien är aktuell. Författarna hade ambitionen om att endast inkludera 

artiklar fem år gamla, men då rådde brist på artiklar vilket är förvånande att det inte 

forskats mer om detta ämne. Genom sökningen upptäcktes även att det finns 

kunskapsluckor inom ämnet, då till exempel endast en artikel om upplevelser av 

LAMI kunde hittas. Utöver den systematiska litteratursökningen gjordes en manuell 

sökning för att utöka antal artiklar. Detta kan ses som en styrka enligt Forsberg och 

Wengström (2016) som redogör att författare bör studera referenslistor som tillhör de 

artiklar som valts ut och berör ämnesområdet.  

Författarna gjorde en tydlig redovisning över vilka sökord som använts, hur urvalet 

gått till och hur datainsamling och databearbetning gått till, vilket stärker 

litteraturstudiens trovärdighet enligt Mårtensson och Fridlund (2017). 

Innehållsanalysen gjordes enligt Forsbergs och Wengströms (2016) fem steg vilket 

stärker bekräftelsebarheten. Efter att båda författarna granskat och analyserat de valda 

resultatartiklarna gjordes en kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eiman (2003) på 

varje resultatartikel. Sju artiklar bedömdes till Grad I och två artiklar bedömdes till 

Grad II, vilket motsvarar hög vetenskaplig kvalité respektive medelgrad av 

vetenskaplig kvalité, vilket ökar trovärdigheten och ses som en styrka i 

litteraturstudien. Studien bestod av totalt nio artiklar varav samtliga hade kvalitativ 

metod. Enligt Henricson och Billhult (2017) syftar kvalitativ metod till att skapa en 

djupare förståelse för ett valt fenomen utifrån individens erfarenheter, förväntningar, 

upplevelser eller behov. Artiklar med kvalitativ metod valdes för att besvara syftet på 

bästa sätt som var att beskriva psykologiska konsekvenser av bäckenbottenskador i 

samband med förlossning, vilket ses som en styrka. Åtta av nio resultatartiklar har fått 
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godkännande av en etisk komitté, vilket redovisas i artiklarna. I den resterande 

resultatartikeln hade författarna tagit kontakt med en etisk komitté men komittén 

ansåg att det inte var nödvändigt med något godkännande då studien var icke-invasiv 

till karaktären. Enligt Kjellström (2017) ses information om etiska aspekter i 

artiklarna som en styrka vilket därmed även kan ses som en styrka i litteraturstudien. 

Artiklar från varierande länder kan öka överförbarheten enligt Friberg (2017) och 

Henricson (2017), det ger en bredare bild av kvinnors upplevelser med 

bäckenbottenskador. Två resultatartiklar var från Storbritannien, en från 

Nederländerna, en från Österrike, en från Iran, en från Australien och tre från Sverige. 

Att flera resultatartiklar är skrivna i väst kan vara en styrka för studien då där råder 

liknande standard i vården. Artikeln från Iran visar att kvinnorna har samma 

upplevelser som artiklarna i väst redogör, därmed tyder det på att kvinnors 

upplevelser är lika oavsett land och standard. Detta ökar överförbarheten ytterligare.  

Under tiden som litteraturstudien skrevs har innehållet granskats vid 

handledningstillfällen av handledare och kurskamrater vilket stärker 

bekräftelsebarheten enligt Mårtensson och Fridlund (2017). Ingen av författarna har 

personlig erfarenhet av ämnet och har därför haft ett neutralt förhållningssätt genom 

hela studien. Datainsamlingen och sammanställningen av resultatet gjordes 

gemensamt och diskussion pågick under processen. Detta stärker pålitligheten i 

studien enligt Mårtensson och Fridlund (2017). En svaghet är att det var första gången 

författarna utför en litteraturstudie och att tiden att utföra arbetet på var begränsad. 

Fler sökningar och fler sökord hade kunnat göras om tidsintervallet varit större, vilket 

i sin tur hade kunnat gett fler relevanta artiklar. Det kan ses som en svaghet att 

artiklarna var skrivna på ett annat språk än modersmålet enligt Henricson (2017) 

eftersom risken att feltolkningar av innehållet kan förekomma.   

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva psykologiska konsekvenser av 

bäckenbottenskador i samband med förlossning för kvinnor. I majoriteten av 

resultatartiklarna berättade kvinnor om hur skadan och dess symtom påverkade 

vardagen så stort att det ledde till psykisk påfrestning (Buurman & Lagro-Janssen, 

2013; Dudley et al, 2017; Priddis et al, 2014; Shoorab et al, 2019; Way, 2011) och 

även till allvarligt psykiskt trauma (Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; 

Mirskaya et al., 2019; Skinner et al., 2018). Detta överensstämmer med 

litteraturstudien av Skinner och Dietz (2015) som beskriver att besvärliga somatiska 

symtom till följd av förlossningsskador i många fall leder till psykiskt lidande. 

Psykiskt lidande inkluderar bland annat stress, ångest, depression och även PTSD 

(Skinner och Dietz, 2015). En annan studie som studerar riskfaktorer för postpartum 

depression bekräftar att negativa upplevelser från förlossningen och somatiska 

komplikationer ökar risken för depression (Eckerdal et al., 2018). Relaterat till 

Erikssons (2018) teori om lidande skapar bäckenbottenskador både sjukdomslidande 

och livslidande. Sjukdomslidande som innebär både kroppslig och själslig smärta 
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orsakad av tillståndet och livslidande som uppstår på grund av förändringen och den 

påverkan tillståndet har på livet (Eriksson, 2018). Det verkar som att ju större 

besvärande symtom kvinnan lider av i relation till bäckenbottenskadan, ju mer lider 

hon mentalt. Genom att kunna lindra de primära besvären, de somatiska skadorna, 

borde det mentala lidandet minskas och allvarligt psykiskt trauma förebyggas. Vidare 

behöver kvinnor med förlossningsskador screenas för psykisk ohälsa och eventuella 

åtgärder sättas in om behovet finns. 

I resultatet beskrevs det hur kvinnor upplevde skam över sina bäckenbottenproblem i 

olika situationer (Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Dudley et al., 2017; Lindqvist et 

al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et al,. 2019; Priddis et al., 2014; Skinner 

et al., 2017) och att skammen grundade sig i bland annat inkontinens (Lindqvist et al., 

2018a; Lindqvist et al., 2018b; Priddis et al., 2014; Skinner et al., 2017). Inkontinens 

upplevdes som generande och tabubelagt, något som inte kunde talas öppet om 

(Buurman & Lagro-Janssen, 2013; Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; 

Priddis et al., 2014; Skinner et al., 2017). Inkontinens kan uppstå till följd av 

bristningar (SBU, 2016b), POP (Milsom et al., 2009) och LAMI (Shek & Dietz, 

2019). Detta överensstämmer med Stewart (2018) och Cygańska et al. (2018) som 

redogör att symtomen av inkontinens ofta har en stor påverkan på kvinnans livskvalité 

och syn på sig själv. Cygańska et al. (2018) redogör vidare att kvinnor som lider av 

urininkontinens ofta upplever känslor av skam och ångest. Det är därför av stor vikt 

att sjuksköterskan är lyhörd och kan ge stöd till kvinnan vid erbjudande av 

kontinensvård (Stewart, 2018). En reflektion är att känslan av skam kan bottna i 

stigmatiseringen i samhället. Att inte kunna tala öppet om det leder till att det anses 

som skamfullt. I det avseendet har sjuksköterskan en viktig roll att försöka 

avstigmatisera och prata om inkontinens på ett sätt som får kvinnan att känna trygghet 

och självsäkerhet.  

Kvinnors självuppfattning blev negativt påverkad av sexuell dysfunktion (Buurman & 

Lagro-Janssen, 2013; Lindqvist et al, 2018b; Mirskaya et al, 2019; Priddis et al., 

2014; Skinner et al., 2017). Problem med sexlivet, såsom smärta vid samlag, skapade 

oro (Lindqvist et al, 2018a; Mirskaya et al, 2019; Skinner et al., 2017) och ångest 

(Priddis et al., 2014). Kvinnors relation till partnern påverkades även negativt, och 

vissa var rädda för att bli lämnade (Lindqvist, 2018b; Mirskaya et al., 2019; Skinner 

et al., 2017). Som tidigare nämnt är sexuell dysfunktion något som kvinnor med 

bristningar (SBU, 2016a) och LAMI (Shek & Dietz, 2019) får kämpa med. Detta 

styrks i en studie skriven av Rikard-Bell et al. (2014) där kvinnor uttrycker sitt 

missnöje över deras sexuella problem efter VF. Det vanligaste symtomet är smärta vid 

samlag och under samlag kan negativa känslomässiga reaktioner uppstå. Studien 

redogör även att 30% av de deltagande kvinnorna undviker sexuellt samlag på grund 

av urininkontinens och att 10% undviker det på grund av POP (Rikard-Bell et al., 

2014). Shek och Dietz (2019) redogör att sexuell dysfunktion kan påverka en kvinnas 

relation och leda till disharmoni i äktenskapet. Som tidigare nämnt är behandling av 
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bäckenbottenskador bristfällig, ibland erbjuds ingen behandling (Guzman Rojas et al., 

2013) och ibland är det svårt att reparera skadan (Abhyankar et al., 2019; Shmueli et 

al., 2016; Verghese et al., 2016). En reflektion är att när kvinnor inte får optimal 

behandling skapas bland annat sexuell dysfunktion vilket påverkar relationen med 

partnern negativt. Dessutom får de kämpa med sina sexuella problem under lång tid. 

Kvinnor som lider av sexuell dysfunktion påverkas negativt psykiskt och deras 

relation med partnern riskerar att förstöras. Detta hade kunnat undvikas om 

behandling fanns att tillgå eller om skadan kunde förebyggas. 

Många kvinnor kände sig oförberedda på skadorna och saknade information om 

potentiella risker med VF under prenatal utbildning, vilket bidrog till större psykisk 

påfrestning när de upptäckte förlossningskomplikationer (Buurman & Lagro-Janssen, 

2013; Lindqvist et al, 2018a; Lindqvist et al, 2018b; Mirskaya et al, 2019; Skinner et 

al., 2017). Tre av resultatartiklarna härstammar från Sverige. (Lindqvist et al, 2018a; 

Lindqvist et al, 2018b; Mirskaya et al., 2019). I Sverige strider sådant förhållningssätt 

från vårdpersonalens sida mot Patientlagen som syftar till att inom hälso- och 

sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning, delaktighet och 

självbestämmande (SFS 2014:821). Som tidigare nämnt är det viktigt att 

sjuksköterskan arbetar utifrån personcentrerad vård (Leksell & Lepp, 2019). Bland 

annat är det av stor vikt att sjuksköterskan anpassar språk och information efter 

patientens eget kunnande (Leksell & Lepp, 2019). Tyvärr visar en studie liknande 

resultat där europeiska obstetriker inte informerar kvinnor om 

förlossningskomplikationer under prenatala kontroller trots att de är väl medvetna om 

riskerna med VF och vet hur bäckenbottenskador kan förebyggas. Dessutom föredrar 

dessa obstetriker själva ett kejsarsnitt framför VF om de får välja (Cooke et al., 2018). 

Det är anmärkningsvärt att detta paternalistiska förhållningssätt fortfarande lever kvar 

i västvärlden och att kvinnor behandlas som omyndiga personer genom att fråntas rätt 

till kunskap och självbestämmande.  

Resultatet visade även att kvinnor själva saknade kunskap om bäckenbottens anatomi 

och funktion vilket försvårade förståelsen av de symtom som de led av (Buurman & 

Lagro-Janssen, 2013; Mirskaya et al., 2019). Detta bekräftas av en artikel som visar 

på att unga kvinnor har begränsad eller ingen kunskap om sin bäckenbotten, bland 

annat är de omedvetna om bäckenbottenmusklernas roll samt upplever svårigheter vid 

lokalisation av de anatomiska delarna (Hebert-Beirne et al., 2015). En reflektion är att 

kvinnor själva saknar kunskap och förståelse om skadan vilket bidrar till att de 

hamnar i en ännu mer utsatt position. En obligatorisk utbildning om bäckenbotten 

borde införas redan på gymnasiet. 

Resultatet visade att kvinnor som sökte sig till sjukvården till följd av 

förlossningsskada upplevde att sjukvårdspersonalens bemötande och kompetens var 

bristfällig, vilket ledde till att kvinnorna kände sig osäkra och sårbara i kontakten med 

sjukvården. Upplevelsen av normalisering och förminskning av skadan var 
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framträdande (Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b, Mirskaya et al., 2019, 

Skinner et al., 2017). Detta förvärrade den psykiska stressen som kvinnorna redan 

hade till följd av skadan (Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b; Mirskaya et 

al., 2019). Utifrån Erikssons (2018) teori är det av stor vikt att vårdgivaren ger den 

som lider bekräftelse genom att vara närvarande och uppmärksamma lidandet. Som 

Eriksson redogör kan den lidande känna sig övergiven och uppleva en känsla av 

hopplöshet om den inte får bekräftelse, vilket i sin tur kan leda till förtvivlan. 

Resultatet överensstämmer med en äldre studie som beskriver hur kvinnor upplever 

att de känner sig nedvärderade och avfärdade och att sjukvårdspersonal inte lyssnar 

när de rapporterar om sina problem, utan istället trivialiserar dem (O’Reilly, 2009). 

Det verkar som att oavsett typ av skada upplever kvinnor samma dåliga bemötande i 

vården. Trots tidsspannet på tio år har kvinnohälsovården tyvärr inte förändrats. 

Istället för att vårdgivare lindrar kvinnors lidande, upplever mödrar att deras problem 

istället blir normaliserade och förminskade. 

Vårdpersonalens oförmåga att ge högkvalitativ vård (Buurman & Lagro-Janssen, 

2013; Lindqvist et al., 2018a; Lindqvist et al., 2018b, Mirskaya et al., 2019, Skinner 

et al., 2017) kan eventuellt förklaras med att det råder kunskapsluckor kring de 

bäckenbottenskador (SBU, 2016b). Som tidigare nämnt saknar sjukvårdspersonal 

kompetens och det är tyvärr vanligt förekommande att kvinnor går hem med 

allvarliga bristningar efter VF utan att ha blivit diagnostiserade att de har det 

(Guzman Rojas et al., 2013). Skulle kvinnan bli diagnostiserad med 

förlossningsskadan LAMI finns det i dagsläget inte någon behandlingsbar metod för 

att behandla denna typ av skada (Shek & Dietz, 2019). Vidare finns det inga 

vetenskapligt utvärderade behandlingsmetoder för akut POP postpartum (SBU, 

2016b). En nyligen utkommen studie av Pennycuff et al. (2019) visar att kvinnor med 

bäckenbottenskador har svårt för att få rätt vård, det krävs flera besök för att få en 

diagnos och behandling. Som tidigare nämnt är det den manliga kroppen som varit 

försöksobjekt vid medicinsk forskning (Nowogrodzki, 2017; Oinas & Ahlbeck-Rehn, 

2007), vilket betyder att “kvinnosjukdomar” inte har varit i prioritet och därav finns 

fortfarande brister i kunskap kring kvinnokroppen och dess besvär (Oinas & Ahlbeck-

Rehn, 2007). En reflektion är att om det hade varit jämlikt inom den medicinska 

forskningen, att det hade forskats lika mycket på män som kvinnor, hade behandling 

och vård för bäckenbottenskador varit bättre. Prioriteringar i forskningen kan ha 

bidragit till att behandling för kvinnor med bäckenbottenbesvär är bristfällig (SBU, 

2016b) och i vissa fall inte finns att tillgå (Shek & Dietz, 2019). Dock förklarar det 

inte det dåliga bemötandet. Vårdpersonal borde förstå att kvinnors upplevelser 

definieras som vårdlidande vilket enligt Eriksson (2018) uppstår av själva vården eller 

på grund av utebliven vård. Eriksson menar att vårdlidandet även uppstår vid 

kränkning av patientens värdighet, genom att vårdpersonal har en nonchalant attityd 

eller tar ifrån patienten sin autonomi (Eriksson, 2018). Nyförlösta mödrar är en sårbar 

grupp som dessutom har ett ansvar för sitt nyfödda barn. Det borde vara en 

självklarhet att bemöta dem med respekt och empati. Det är såklart önskvärt att 
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förebygga förlossningsskador, men om kvinnan har drabbats skall hon få sin skada 

erkänd. 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor som drabbats av förlossningsskada vid VF 

oftast får en negativ psykologisk påverkan. De somatiska symtomen medförde många 

begränsningar och mödrarna upplevde att det normala aktiva livet innan VF togs ifrån 

dem. Detta ledde till stor psykisk påfrestning och en del kvinnor drabbades även av 

allvarligare psykiskt trauma i form av depression och PTSD. Mödrarna kände sig 

försummade av vården när de sökte för sina bäckenbottenproblem och upplevde 

förtvivlan, hopplöshet och ångest när de inte fick rätt hjälp, vilket förvärrade psykiska 

symtom. Flera utav mödrarna önskade att det iallafall hade blivit informerade om 

förlossningsskador och dess risker och konsekvenser under själva graviditeten.   

Litteraturstudien bidrar till en bättre förståelse för kvinnor som är psykologiskt 

påverkade av bäckenbottenskador. Som sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse 

över dess psykiska och fysiska påverkan på kvinnan, för att kunna ge rätt stöd och 

omvårdnad. För att optimera vården för mödrarna hade det behövts utveckling kring 

information och utveckling av rutiner och riktlinjer gällande hela vårdförloppet både 

innan och efter förlossning på nationell nivå. Efter förlossning bör återbesök införas 

där fokus ligger på kvinnans välmående. Det är också viktigt att förbättra bemötande 

för dessa kvinnor genom att utbilda personal som kommer i kontakt med 

förlossningsskadade. Studien visar att det finns behov av ett särskilt multidisciplinärt 

team som arbetar med dessa kvinnor. Vidare forskning inom detta ämne kan ge 

sjuksköterskor och andra professioner ytterligare kunskap. Det skulle även behövas 

större kvantitativa studier som undersöker sambandet mellan bäckenbottenskador och 

psykisk ohälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referenser 

Resultatartiklar markeras med * 

Abhyankar, P., Uny, I., Semple, K., Wane, S., Hagen, S., Wilkinson, J., Guerrero, K., 

Tincello, D., Duncan, E., Calveley, E., Elders, A., McClurg, D. & Maxwell, M. 

(2019). Women’s experiences of receiving care for pelvic organ prolapse: a 

qualitative study. BMC Women's Health, 19(45). 

https://doi.org/10.1186/s12905-019-0741-2 

* Buurman, M. B. R. & Lagro-Janssen, A. L. M. (2013). Women’s perception of 

postpartum pelvic floor dysfunction and their help-seeking behaviour: a 

qualitative interview study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 27(2), 

406-413. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.01044.x 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad: Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad - ett samarbete 

mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola” (Rapport 2003:2). 

Malmö högskola. Hälsa och samhälle. 

Cooke, C. M., O’Sullivan, O. E. & O’Reilly, B. A. (2018). Urogynaecology 

providers’ attitudes towards postnatal pelvic floor dysfunction. International 

Urogynecology Journal, 29, 751-766. https://doi.org/10.1007/s00192-017-3419-

z 

Cygańska, A. K., Sobieska, D., Truszczyńska-Baszak, A., Tomaszewski, P. & 

Krzysztoszek, K. (2018). Women's Awareness of Physiotherapeutic Methods in 

the Treatment of Urinary Incontinence. Advances in Rehabilitation, 4, 21-27. 

https://doi.org/10.5114/areh.2018.83391 

* Dudley, L., Kettle, C., Waterfield, J. & Ismail, K. (2017). Perineal resuturing versus 

expectant management following vaginal delivery complicated by a dehisced 

wound (PREVIEW): a nested qualitative study. BMJ Open, 7. 

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013008 

Eckerdal, P., Georgakis, M. K., Kollia, N., Wikström, A. K., Högberg, U. & 

Skalkidou, A. (2018). Delineating the association between mode of delivery and 

postpartum depression symptoms: a longitudinal study. Acta Obstetricia et 

Gynecologica Scandinavica, 97(3), 301-311. https://doi.org/10.1111/aogs.13275 

Eriksson, K. (2018). Vårdvetenskap: Vetenskapen om vårdandet - Om det tidlösa i 

tiden (1:a uppl.). Liber. 

Fernando, R. J., Sultan A. H., Freeman R. M., Williams A. A. & Adams E. J. (2015). 

The Management of Third- and Fourth-Degree Perineal Tears (Rapport 



 

 

2015:29). Royal College of Obstetricians & Gynaecologists. 

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg-29.pdf 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (4:e uppl.). Natur 

& Kultur. 

Frohlich, J. & Kettle, C. (2015). Perineal care. BMJ Clinical Evidence, 3. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4356152/ 

Friberg, F. (2017). Att utforma ett examensarbete. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats: Vägledning fö litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 83-96). 

Studentlitteratur. 

Gainey, H. L. (1943). Post-partum observation of pelvic tissue damage. American 

Journal of Obstetrics and Gynecology, 45, 457-66. 

https://doi.org/10.1016/S0002-9378(43)90528-9 

Goh, R., Goh, D. & Ellepola, H. (2018). Perineal tears - A review. Australian Journal 

of General Practice, 47(1-2), 35-38. https://doi.org/10.31128/AFP-09-17-4333 

Guzman Rojas, R. A., Shek, K. L., Langer, S. M. & Dietz, H. P. (2013). Prevalence of 

anal sphincter injury in primiparous women. Ultrasound Obstetrics Gynecology, 

42(4), 461–466. https://doi.org/10.1002/uog.12481 

Gyhagen, M., Bullarbo, M., Nielsen, T. F. & Milsom, I. (2012). Prevalence and risk 

factors for pelvic organ prolapse 20 years after childbirth: a national cohort 

study in singleton primiparae after vaginal or caesarean delivery. BJOG An 

International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 120(2), 152-160. 

https://doi.org/10.1111/1471-0528.12020 

Hagen, S., Glazener, C., McClurg, D., Macarthur, C., Elders, A., Herbison, P., 

Wilson, D., Toozs-Hobson, P., Hemming, C., Hay-Smith, J., Collins, M., 

Dickson, S. & Logan, J. (2017). Pelvic floor muscle training for secondary 

prevention of pelvic organ prolapse (PREVPROL): a multicentre randomised 

controlled trial. The Lancet, 389, 393-402. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(16)32109-2 

Hebert-Beirne J. M., O’Conor, R., Donatelli Ihm, J., Kirk Parlier, M., Lavender M. D. 

& Brubaker L. (2015). A Pelvic Health Curriculum in School Settings: The 

Effect on Adolescent Females' Knowledge. Journal of Pediatric and Adolescent 

Gynecology, 30(2), 188-192. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2015.09.006 

Henricson, M. (2017). Forskningsprocessen. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2:a uppl., s.43-53). 

Studentlitteratur. 



 

 

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2:a 

uppl., s.111-117). Studentlitteratur. 

Karlsson, E. K. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2:a uppl., s.81-97). 

Studentlitteratur. 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad (2:a uppl., s. 57-77). 

Studentlitteratur. 

Leksell, J. & Lepp, M. (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser (2:a uppl.). Liber. 

* Lindqvist, M., Persson, M., Nilsson, M., Uustal, E. & Lindberg, I. (2018a).‘A worse 

nightmare than expected’ - a Swedish qualitative study of women's experiences 

two months after obstetric anal sphincter muscle injury. Midwifery, 61, 22-28. 

https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.02.015 

* Lindqvist, M., Lindberg, I., Nilsson M., Uustal, E. & Persson, M. (2018b). 

“Struggling to settle with a damaged body” - A Swedish qualitative study of 

women’s experiences one year after obstetric anal sphincter muscle injury 

(OASIS) at childbirth. Sexual & Reproductive Healthcare, 19, 36-41. 

https://doi.org/10.1016/j.srhc.2018.11.002 

Martinello, R., Scutiero, G., Stuto, A., Indraccolo, U., Cracco, F., Borghi, C., 

Sorrentino, F., Nappi, L. & Greco P. (2019). Correction of pelvic organ 

prolapse by laparoscopic lateral suspension with mesh: A clinical series. 

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 240, 

351-356. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.07.025 

Milsom, I., Altman, D., Lapitan, M. C., Nelson, R., Sillén, U. & Thom, D. (2009). 

Epidemiology of urinary (UI) and faecal (FI) Incontinence and pelvicorgan 

prolapse (POP). Health Publications, 35–111. 

https://www.researchgate.net/publication/284667593_Epidemiology_of_urinary

_UI_and_faecal_FI_incontinence_and_pelvic_organ_prolapse_POP 

* Mirskaya, M., Lindgren, E-C. & Carlsson, I-M. (2019). Online reported women’s 

experiences of symptomatic pelvic organ prolapse after vaginal birth. BMC 

Women's Health, 19(129). https://doi.org/10.1186/s12905-019-0830-2 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och  metod: från idé till examination inom 

omvårdnad (2:a uppl., s.421-438). Studentlitteratur. 



 

 

Nowogrodzki, A. (2017). Inequality in medicine. Nature, 550, 18–19. 

https://doi.org/10.1038/550S18a 

Oinas, E. & Ahlbeck-Rehn, J. (2007). Kvinnor, kropp och hälsa (1:a uppl.). 

Studentlitteratur. 

O’Reilly, R., Peters K., Beale, B. & Jackson, D. (2009). Women’s experiences of 

recovery from childbirth: Focus on pelvis problems that extend beyond the 

puerperium. Journal of Clinical Nursing, 18(14), 2013-2019. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2008.02755.x 

Pennycuff, JF., Karp, DR., Shinnick, J., Hudson, CO. & Northington, GM. (2019). 

Health Care–Seeking Characteristics of Women With Pelvic Floor Disorders 

After Obstetric Anal Sphincter Injury. Female Pelvic Medicine & 

Reconstructive Surgery, 25(5), 383-387. 

https://doi.org/10.1097/SPV.0000000000000583 

* Priddis, H., Schmeid, V. & Dahlen, H. (2014). Women’s experiences following 

severe perineal trauma: a qualitative study. BMC Women's Health, 14(32). 

https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-32 

Rikard-Bell, J., Iyer, J. & Rane, A. (2014). Perineal outcome and the risk of pelvic 

floor dysfunction: A cohort study of primiparous women. Australian and New 

Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 54(4), 371-376. 

https://doi.org/10.1111/ajo.12222 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 

Socialdepartementet. Hämtad 10 februari, 2020, från 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-ometikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-

460 

SFS 2014:821. Patientlag. Socialdepartementet. Hämtad 9 april, 2020, från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

Shek, K. L. & Dietz, H. P. (2019). Vaginal Birth and Pelvic Floor Trauma. Current 

Obstetrics and Gynecology Reports, 8, 15-25. https://doi.org/10.1007/s13669-

019-0256-8 

* Shoorab, J. N., Mirteimouri, M., Taghipour, A. & Latifnejad R. R. (2019). 

Women’s Experiences of Emotional Recovery from Childbirth-Related Perineal 

Trauma: A Qualitative Content Analysis. International Journal of Community 

Based Nurs Midwifery, 7(3), 181-191. 

https://doi.org/10.30476/IJCBNM.2019.44993 



 

 

Shmueli, A., Gabbay Benziv, R., Hiersch, L., Ashwal, E., Aviram, R., Yogev, Y. & 

Aviram, A. (2016). Episiotomy – Risk factors and outcomes. The Journal of 

Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 30(3), 251-256. 

https://doi.org/10.3109/14767058.2016.1169527 

* Skinner, E. M., Barnett, B. & Dietz, H. P. (2017). Psychological consequences of 

pelvic floor trauma following vaginal birth: a qualitative study from two 

Australian tertiary maternity units. Archives of Women's Mental Health, 21, 

341-351. https://doi.org/10.1007/s00737-017-0802-1 

Skinner, E. M. & Dietz, H. P. (2015). Psychological and somatic sequelae of 

traumatic vaginal delivery: A literature review. Australian and New Zealand 

Journal of Obstetrics and Gynaecology, 55, 309–314. 

https://doi.org/10.1111/ajo.12286 

Smith, T. A., Poteat, T. A. & Shobeiri, S. A. (2014). Pelvic organ prolapse: An 

overview. Journal of the American Academy of Physician Assistants, 27(3), 20–

24. https://doi.org/10.1097/01.JAA.0000443963.00740.4d 

Socialstyrelsen. (2020). Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och 

relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning (ICD-10-SE). (Rapport 

2020:03). https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-

halsa/klassificering-och-koder/icd-10/ 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2016a). Analsfinkterskador 

vid förlossning. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, 

hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter (249). Hämtad 26 februari, 2020, 

från 

https://www.sbu.se/contentassets/8f420f86f61348509911d63499aac99c/analsfin

kterskador_forlossning_2016.pdf 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2016b). Behandling av 

förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning - En kartläggning av 

systematiska översikter (250). Hämtad 21 februari, 2020, från 

https://www.sbu.se/contentassets/655468307431434faa11f2a82ee12c14/behand

ling-av-forlossningsskador-som-uppkommit-vid-vaginal-forlossning--en-

kartlaggning-av-systematiska-oversikter.pdf 

Stewart, E. (2018). Assessment and management of urinary incontinence in women. 

Nursing Standard, 33(2), 75-81. https://doi.org/10.7748/ns.2018.e11148 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad 24 mars, 

2020, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 



 

 

Thibault-Gagnon, S., Yusuf, S., Langer, S., Wong, V., Shek, K. L., Martin, A. & 

Dietz, H. P. (2014). Do women notice the impact of childbirth-related levator 

trauma on pelvic floor and sexual function? Results of an observational 

ultrasound study. International Urogynecology Journal, 25, 1389-1398. 

https://doi.org/10.1007/s00192-014-2331-z 

The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research. (1979). The Belmont Report: Ethical Principles and 

Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research. Department of 

Health, Education, and Welfare. 

https://www.hhs.gov/ohrp/sites/default/files/the-belmont-report-

508c_FINAL.pdf 

Verghese, T. S., Champaneria, R., Kapoor, D. S. & Latthe, P. M. (2016). Obstetric 

anal sphincter injuries after episiotomy: Systematic review and meta-analysis. 

International Urogynecology Journal, 27, 1459-1467. 

https://doi.org/10.1007/s00192-016-2956-1 

* Way, S. (2011). A qualitative study exploring women’s personal experiences of 

their perineum after childbirth: Expectations, reality and returning to normality. 

Midwifery, 28(5), 712-719. https://doi.org/10.1016/j.midw.2011.08.011 

World Health Organization. (2018). WHO recommendation on techniques for 

preventing perineal trauma during labour. Hämtad 21 februari, 2020, från 

https://extranet.who.int/rhl/topics/preconception-pregnancy-childbirth-and-

postpartum-care/care-during-childbirth/care-during-labour-2nd-stage/who-

recommendation-techniques-preventing-perineal-trauma-during-labour 

World Medical Association. (2018). WMA Declaration of Helsinki - Ethical 

principles for medical research involving human subjects. Hämtad 10 februari, 

2020, från https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-

ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats- 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:a uppl., s. 59-82). 

Studentlitteratur. 
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 Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Urogenitala framfall 
“Pelvic organ prolapse” 

(fritext) 
“Pelvic organ prolapse” [MeSH] “Pelvic organ prolapse” (fritext) 

Perineal trauma Perineum/injuries [MH] Perineum/injuries [MeSH] 

"Perineal injur*" (fritext) 
"Perineum injur*" (fritext) 
"Perineum trauma" (fritext) 
"Perineal trauma" (fritext) 

Levator Levator* (fritext) Levator* (fritext) Levator* (fritext) 

LAM skada “LAM injur*” (fritext) “LAM injur*” (fritext) “LAM injur*” (fritext) 

Bäckenbottens 

dysfunktion 
“Pelvic floor dysfunction” 

(fritext)  
Pelvic floor dysfunction” (fritext)  

“Pelvic floor dysfunction” 

(fritext)  

Erfarenhet Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 

Uppfattning Perception* (fritext)  Perception* (fritext)  Perception* (fritext)  

Psykologiska 

konsekvenser 
“Psychological 

consequence*” (fritext)  
“Psychological consequence*” 

(fritext)  
“Psychological consequence*” 

(fritext)  

Psykologiskt trauma 
“Psychological trauma” 

(fritext) 
“Psychological trauma” (fritext) “Psychological trauma” (fritext) 

Vaginal förlossning 
“Vaginal birth” (fritext)  
“Vaginal delivery” (fritext) 

“Vaginal birth” (fritext) “Vaginal 

delivery” (fritext) 
“Vaginal birth” (fritext) 

“Vaginal delivery” (fritext) 
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 Tabell 2:1: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2020-

03-09 PubMed 

Perineum/injuries [MeSH] AND Experienc* 

(fritext) OR Perception* (fritext) OR 

“Psychological consequence*” (fritext) OR 

“Psychological trauma” (fritext) AND “Vaginal 

birth” (fritext) OR “Vaginal delivery” 

Publish date: 2010–2020, peer reviewed, English 

language, female. 41 10 7 3  

2020-

03-09 Cinahl 

Perineum/injuries [MH] AND Experienc* (fritext) 

OR Perception* (fritext) OR “Psychological 

consequence*” (fritext) OR “Psychological 

trauma” (fritext) AND “Vaginal birth” (fritext) OR 

“Vaginal delivery” 

Publish date: 2010–2020, peer reviewed, English 

language, female. 45 15 6 2 (1*) 

2020-

03-09 PsycINFO 

"Perineal injur*" (fritext) OR "Perineum injur*" 

(fritext) OR "Perineum trauma" (fritext) OR 

"Perineal trauma" (fritext) AND Experienc* 

(fritext) OR Perception* (fritext) OR 

“Psychological consequence*” (fritext) OR 

“Psychological trauma” (fritext) AND “Vaginal 

birth” (fritext) OR “Vaginal delivery” (fritext) 

Publish date: 2010–2020, peer reviewed, English 

language, female.  2 1 0 0 

2020-

03-09 PubMed 

“Pelvic organ prolapse” [MeSH] OR “Pelvic floor 

dysfunction” (fritext) AND Experienc* (fritext) 

OR Perception* (fritext) “Psychological 

consequence*” (fritext) OR “Psychological 

trauma” (fritext) AND “Vaginal birth” (fritext) OR 

“Vaginal delivery” (fritext) 

Publish date: 2010–2020, peer reviewed, English 

language, female. 22 7 6 3 

2020-

03-09 Cinahl 

“Pelvic organ prolapse” (fritext) OR “Pelvic floor 

dysfunction” (fritext) AND Experienc* (fritext) 

OR Perception* (fritext) OR “Psychological 

consequence*” (fritext) OR “Psychological 

trauma” (fritext) AND “Vaginal birth” (fritext) OR 

“Vaginal delivery (fritext)  

Publish date: 2010–2020, peer reviewed, English 

language, female. 12 6 4 0 (2*)  

2020-

03-09 PsycINFO 

“Pelvic organ prolapse” (fritext) OR “Pelvic floor 

dysfunction” (fritext) AND Experienc* (fritext) 

OR Perception* (fritext) OR “Psychological 

consequence*” (fritext) OR “Psychological 2 2 2 0 (2*) 
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trauma” (fritext) AND “Vaginal birth” (fritext) OR 

“Vaginal delivery (fritext)  

Publish date: 2010–2020, peer reviewed, English 

language, female. 

2020-

03-09 PubMed 

Levator* (fritext) OR “LAM injur*” (fritext) AND 

Experienc* (fritext) OR Perception* (fritext) OR 

“Psychological consequence*” (fritext) OR 

“Psychological trauma” (fritext) AND “Vaginal 

birth” (fritext) OR “Vaginal delivery” (fritext) 

Publish date: 2010–2020, peer reviewed, English 

language, female. 6 1 1 0 (1*)  

2020-

03-09 Cinahl 

Levator* (fritext) OR “LAM injur*” (fritext) AND 

Experienc* (fritext) OR Perception* (fritext) OR 

“Psychological consequence*” (fritext) OR 

“Psychological trauma” (fritext) AND “Vaginal 

birth” (fritext) OR “Vaginal delivery” (fritext) 

Publish date: 2010–2020, peer reviewed, English 

language, female. 5 1 1 0 (1*) 

2020-

03-09 PsycINFO 

Levator* (fritext) OR “LAM injur*” (fritext) AND 

Experienc* (fritext) OR Perception* (fritext) OR 

“Psychological consequence*” (fritext) OR 

“Psychological trauma” (fritext) AND “Vaginal 

birth” (fritext) OR “Vaginal delivery” (fritext) 

Publish date: 2010–2020, peer reviewed, English 

language, female. 1 1 1 0 (1*)  

 

Tabell 2:2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2020-

03-09 PubMed 

“A worse nightmare than expected - a Swedish 

qualitative study of women's experiences two 

months after obstetric anal sphincter muscle 

injury” 1 1 1 1 

  Totalt: 137 45 29 9 (8*) 

 
* Siffrorna inom parentes redogör för dubbletter från tidigare sökning.  
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Buurman, M. B. R. & Lagro-Janssen, A. L. M. (2013). Women’s perception of postpartum pelvic 

floor dysfunction and their help-seeking behaviour: a qualitative interview study. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 27(2), 406-413. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2012.01044.x 

Land  

Databas 

Nederländerna  
PubMed, PyscINFO 

Syfte Syftet med studien var att utforska kvinnors uppfattning om dysfunktion efter bäckenbotten och 

deras hjälpsökande beteende. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Semistrukturerad intervjustudie 

Urval 26 kvinnor intervjuades från två olika utövarpopulationer där deras förlossning ägt rum för 1-12 

månader sedan. 

Datainsamling Ostrukturerade intervjuer genomfördes via konsultationstider eller telefon. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades. Datan analyserades och kodades oberoende 

av tre forskare enligt en poänglista över bestämda ämnen. Därefter skapades teman som matchade 

huvudämnen. När det gäller skillnader i kodning diskuterade forskarna om det tills konsensus 

uppnåddes 

Bortfall Bortfall redovisas. En kvinna vägrade att delta och två kvinnor kunde inte delta då de inte kunde 

språket. 

Slutsats Kvinnorna i studien upplevde att barnmorskor och gynekologer inte informerat och förberett dem 

om risker och problem som kan förekomma i bäckenbotten efter förlossning. Flera kvinnor med 

problem i bäckenbotten upplevde det mycket värre än vad de hade förväntat sig, särskilt 

bäckenbottensmärta, urininkontinens, hemorrojder och bäckenorgan prolaps. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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Artikel 2 

 

 

Referens Dudley, L., Kettle, C., Waterfield, J. & Ismail, K. (2017). Perineal resuturing versus expectant 

management following vaginal delivery complicated by a dehisced wound (PREVIEW): a nested 

qualitative study. BMJ Open, 7. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-013008 

Land  

Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Att undersöka kvinnors levda erfarenheter av ett rupturerat brisntningssår efter förlossning och hur 

de upplevde att delta i en randomiserad kontrollerad studie. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk ansats 

Urval 6 kvinnor 6-9 månader postpartum som hade deltagit i RCT studien “Sy ihop igen versus gravid 

management efter vaginal förlossning komplicerad av ett rupturerat sår”. 

Datainsamling Ett målmedvetet urval av kvinnor som hade deltagit i RCT studien gjordes. Semistrukturerade 

intervjuer spelades in digitalt och utfördes av den första författaren. Intervjuerna pågick tills 

datamättnad uppnåtts; ingen ny information visades. Det slutliga urvalet blev då sex deltagare. 

Dataanalys Ett professionellt företag användes för transkriberingen av intervjuerna. Alla utskrifter lästes sedan 

igenom för att få en överblick. Sedan applicerades en metod där man använde ett stort papper för 

notera alla olika problem som togs upp av deltagarna. Varje utdrag representerades av deltagarens 

identifikationskod. Likheter som uppstod i datan grupperades till huvudteman och subteman. 

Sedan beskrevs relationen av varje tema till fenomenet som undersöktes. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Studiens resultat visar omfattningen av sjuklighet som denna komplikation orsakar såväl fysiskt, 

psykosocialt och sexuelt. Kvinnor som lider av ett rupturerat bristningssår känner smärta och 

rädsla över såret och infektion. Den psykosociala påverkan är omfattande med skuldkänslor, 

rädsla, förändrad kroppsbild och isolering. Läkningen kan ta lång tid och likaså att återfå sin 

sexualitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Lindqvist, M., Persson, M., Nilsson, M., Uustal, E. & Lindberg, I. (2018a).‘A worse nightmare 

than expected’ - a Swedish qualitative study of women's experiences two months after obstetric 

anal sphincter muscle injury. Midwifery, 61, 22-28. https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.02.015 

Land  

Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Studien undersökte kvinnors erfarenheter av de första två månaderna efter obstetrisk analsfinkter 

skada under barnafödsel med ett fokus på problematisk återhämtning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Induktiv innehållsanalys 

Urval 1248 kvinnor med en obstetrisk analsfinkter skada grad 3 eller 4. 

Datainsamling Material samlades in genom att hämta skrivna kommentarer från en sektion i “Swedish National 

Quality Register of Gynecological Surgery”. De skrivna kommentarerna hade fokus på 

återhämtning och hämtades från ett frågeformulär som täcker stygn och dess relaterade 

komplikationer, kontinens och patientrapporterade resultat mätningar. 

Dataanalys Analysen gjordes stegvis. Först läste den första författaren (och i stora drag en till författare) 

igenom all hämtad text. Sen identifierades meningsfulla enheter som var relevanta för studiens 

syfte. De kondenserades, kodades och jämfördes för att hitta skillnader och likheter. Detta ledde 

till att kategorier och subkategorier uppstod. Tre av författarna diskuterade analysen kontinuerligt 

och alla utskrifter lästes om av den första författaren. I det sista steget uppstod det övergripande 

temat. 

Bortfall 114 svarande med bristning grad 1 eller 2. 

Slutsats Kvinnor med problematisk återhämtning två månader efter att ha fått en obstetrisk analsfinkter 

skada upplevde fysiska och psykologiska negativa effekter som påverkade deras funktion som en 

mamma och partner. Omfattande smärta var en ständig påminnelse om traumat och deras 

förväntningar på familjelivet var krossade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Lindqvist, M., Lindberg, I., Nilsson M., Uustal, E. & Persson, M. (2018b). “Struggling to settle 

with a damaged body” - A Swedish qualitative study of women’s experiences one year after 

obstetric anal sphincter muscle injury (OASIS) at childbirth. Sexual & Reproductive Healthcare, 

19, 36-41. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2018.11.002 

Land  

Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnors erfarenheter relaterade till återhämtning av 

obstetrisk analsfinkter skada ett år efter förlossning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Induktiv innehållsanalys 

Urval 625 kvinnor med en medelålder på 30 år med en obstetrisk analsfinkter skada grad 3 eller 4. 

Datainsamling Data samlades in genom att deltagarna svarade skriftligt på ett frågeformulär som bestod av öppna 

frågor. 

Dataanalys Datamaterialet analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys. Alla de skriftliga svaren lästes 

igenom flera gånger av två av författarna. Sedan identifierades, kondenserades och kodades 

materialet och därefter jämfördes koderna utifrån likheter och skillnader. I diskussion mellan de 

två författarna utformades kategorier och sub-kategorier. Därefter diskuterade alla författarna 

resultatet, vilket ledde till små förändringar i kategorierna. Sedan identifierades det övergripande 

temat. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Resultatet i studien visade att det första året efter obstetrisk anal sfinkter skada var en kamp för 

kvinnor att acceptera sin nya kropp och att acceptera en förändrad och skadad kropp. Många 

deltagare beskrev problem relaterade till ett icke-funktionellt sexliv, fysiska och psykologiska 

problem som fick dem att känna sig använda och trasiga samt ökade bekymmer för deras framtida 

hälsa och graviditeter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Mirskaya, M., Lindgren, E-C. & Carlsson, I-M. (2019). Online reported women’s experiences of 

symptomatic pelvic organ prolapse after vaginal birth. BMC Women's Health, 19(129). 

https://doi.org/10.1186/s12905-019-0830-2 

Land  

Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka fertila kvinnors erfarenheter av symtomatisk POP efter 

vaginal födsel. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Retrospektiv innehållsanalys 

Urval 33 kvinnor som hade upplevt symptomatisk POP efter vaginal födsel. 

Datainsamling Material samlades in genom att läsa 487 tråd inlägg från ett svenskt online forum för familjeliv 

och föräldraskap. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes i fem steg. All text från inläggen lästes igenom flera gånger och text som 

besvarade studiens syfte kopierades in i ett separat dokument. Texten delades upp i meningsfulla 

enheter. Dessa enheter kondenserades till nyckelord eller nyckelfraser, som reflekterade 

innehållet, och kodades. Likheter och skillnader mellan koderna jämfördes vilket slutligen 

resulterade i fyra kategorier med 10 subkategorier. De fyra kategorierna sammanfattades i ett 

övergripande tema. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Kvinnorna i studien uttryckte att de hade blivit irreparabelt skadade och de upplevde stor sorg och 

ångest.  De blev överraskade över tillståndet och symtomen samt upplevde att symtomatisk POP 

begränsade livet dramatiskt på grund av en dysfunktionell kropp, konstant obehag och oro. De 

upplevde även att de blev försummade av hälso- och sjukvården samt att symtomatisk POP 

orsakade psykologisk skada och smärta på olika sätt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Priddis, H., Schmeid, V. & Dahlen, H. (2014). Women’s experiences following severe perineal 

trauma: a qualitative study. BMC Women's Health, 14(32). https://doi.org/10.1186/1472-6874-14-

32 

Land  

Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor upplever och lär sig leva med svår 

bristningsskada. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Semistrukturerad intervjustudie 

Urval 12 kvinnor med en medelålder på 35 år som hade upplevt tredje eller fjärde gradens 

bristningsskada efter vaginal förlossning. 

Datainsamling Deltagarna till studien valdes genom snöbollsurval. Data samlades in genom öga mot öga 

intervjuer som spelades in genom användning av en digital inspelningsapparat. Varje intervju 

varade mellan en till två timmar. 

Dataanalys Inspelningarna av intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes igenom. Datan analyserades 

genom tematisk analys. Den första författaren läste igenom alla utskrifter och identifierade 

mönster av ord eller uttalanden som relaterade till syftet och placerade dessa i breda kategorier. 

Resultatet diskuterades med de andra författarna. De breda kategorierna analyserades sedan i 

detalj för att identifiera subteman. Sedan utvecklades övergripande teman vilka reflekterade 

fynden från datan. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Kvinnorna i studien kände sig utelämnade och blottade. De kände att deras kropp var förstörd och 

okontrollerbar, vilket även var väldigt genant. Besvären och förändringarna som skadan orsakade 

var inte förväntade och de kände rädsla för det okända. Kvinnorna hade även svårigheter med att 

bearbeta händelsen och försonas med sig själva. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Shoorab, J. N., Mirteimouri, M., Taghipour, A. & Latifnejad, R. R. (2019). Women’s Experiences 

of Emotional Recovery from Childbirth-Related Perineal Trauma: A Qualitative Content Analysis. 

International Journal of Community Based Nurs Midwifery, 7(3), 181-191. 

https://doi.org/10.30476/IJCBNM.2019.44993 

Land  

Databas 

Iran 
Cinahl 

Syfte Studien designades för att undersöka kvinnors erfarenheter av emotionell återhämtning från 

förlossningsrelaterad bristningsskada. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Semistrukturerad intervjustudie 

Urval 22 postpartum kvinnor (medelålder 27 år) med bristningsskada under normal förlossning. 

Datainsamling Deltagarna valdes målmedvetet genom tillgång till ett hälsoinformationssystem på ett sjukhus. 

Intervjuer utfördes öga mot öga med varje kvinna under en tidsperiod mellan 10 dagar till ett år 

efter förlossning. De utfördes av den första författaren och pågick mellan 40-70 minuter. Fyra 

deltagare blev intervjuade två gånger på grund av begäran. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Datan analyserades genom tre huvudsteg. 

Först lästes utskrifterna igenom flera gånger för att få en övergripande förståelse av ämnet. De 

delar som var relaterade till frågeställningarna identifierades och kodades. Sen jämfördes koderna 

gällande skillnader och likheter vilket ledde till utvecklingen av subkategorier och senare 

huvudkategorier. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Emotionell återhämtning hos kvinnor med bristningsskada var en process i två faser. I den första 

fasen upplevs negativa känslor på grund av det onormala tillståndet samt en oro över sitt 

hälsotillstånd, kärleksförhållande och ekonomi. Kvinnorna känner sig fångade i mångfacetterade 

problem. I den andra fasen uppnås en förståelse och normalisering vilket leder till förbättrad 

sinnesstämning och att åter kunna behärska livet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Skinner, E. M., Barnett, B. & Dietz, H. P. (2017). Psychological consequences of pelvic floor 

trauma following vaginal birth: a qualitative study from two Australian tertiary maternity units. 

Archives of Women's Mental Health, 21, 341-351. https://doi.org/10.1007/s00737-017-0802-1 

Land  

Databas 

Österrike 
PubMed, PyscINFO, Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan somatiska skador vid förlossning (LAMI) 

och psykologiska symtom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Semistrukturerad intervjustudie 

Urval 504 förstagångsmammor med dokumenterad ensidig eller bilateral skada på levator ani muskeln. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer via e-mail eller telefon som innehöll öppna frågor och varade mellan 

35-40 minuter. 

Dataanalys Datan från intervjuerna transkriberades av intervjuaren. Två av författarna analyserade datan 

genom tematisk analys. Genom konsistent kodning identifierades teman. Tio teman uppstod och 

reducerades till fyra övergripande huvudteman. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Sammanfattningsvis ger studien en ökad kunskap om psykologiska upplevelser postpartum hos 

kvinnor som drabbats av stora somatiska bäckenbottenskador. Kvinnor som lider av LAM-skador 

efter vaginal förlossning har nedsatt livskvalité på grund av psykologisk och somatisk sjuklighet. 

Bristfällig sjukvård, liten kunskap och stigmatisering är bidragande faktorer till den mentala 

ohälsan postpartum. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Way, S. (2011). A qualitative study exploring women’s personal experiences of their perineum 

after childbirth: Expectations, reality and returning to normality. Midwifery, 28(5), 712-719. 

https://doi.org/10.1016/j.midw.2011.08.011 

Land  

Databas 

Storbritannien  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska känslor, uppfattningar och upplevelser hos kvinnor i 

förhållande till deras bäckenbotten efter förlossning under den tidiga postnatala perioden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  
Grounded theory 

Urval 11 kvinnor som hade fött vaginalt i åldrarna 20-42 år. 

Datainsamling Data samlades in med hjälp av dagböcker och intervjuer. 

Dataanalys Datan analyserades genom konstant jämförande metod. Datan samlades in och kodades samtidigt 

för att bestämma vilken data som skulle samlas in därefter. Datan jämfördes även med litteratur 

som ledde till vidare datainsamling. Liknande koder kopplades sedan samman till kategorier. 

Bortfall Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Skadan i mellangården påverkade kvinnornas dagliga liv och de var tvungna att lära sig hantera 

detta. Resultatet visar att om kvinnor kan lyckas anpassa sig till sin nya och ofta oväntade 

verklighet efter förlossning och börja komma tillbaka till sig själva och sin vardag, upplever 

kvinnorna att de börjar återfå sin normalitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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