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Sammanfattning Urininkontinens är en sjukdom erkänd av 

Världshälsoorganisationen (WHO) 1998. The International 
Continence Society (ICS) har definierat urininkontinens: ”Det är 

ett urinläckage som är objektivt påvisbart och utgör ett socialt och 
hygieniskt problem för individen” Urininkontinens drabbar ofta 

kvinnor i förbindelse med graviditet, förlossning eller kejsarsnitt. 
Det kan räcka med att bli gravid. Syftet med litteraturstudien var 

att belysa riskfaktorer som kan orsaka stressinkontinens under 
graviditet och efter vaginal förlossning. Resultatet visar att vaginal 

förlossning som avslutas med forceps utgör störst risk att drabbas 
av stressinkontinens. Det behövs fler studier för att upplysa 

barnmorskor om hur de kan ge evidensbaserad vård till kvinnor 

som föder vaginalt för att undvika urodynamiska skador. 
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Abstract Urinary incontinence is a disease confirmed by The World Health 

Organisation,(WHO) in 1998. The  International Continence 
Society (ICS) has defined urinary incontinence: “a condition in 

which involuntary urine loss is a social or hygienic problem and is 
objectively demonstrable”. 

Urinary incontinence often strikes woman in connection with  
pregnancy and vaginal delivery or caesarean delivery. It can be 

enough just to be pregnant. The aim of the literature review was to 

shed light on factors which increase the risk of urinary stress 

incontinence in pregnancy and after delivery. The results show that 
give birth vaginal with help of forceps, is the greatest risk factor 

for stress incontinence. 
There is a need for further studies, to enlighten midwifes, how they 

best support women, both in pregnancy and after given birth 
vaginal, to avoid urodynamic trauma. 
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Inledning 
Stressinkontinens, (SI) även kallad ansträngningsinkontinens, är en sjukdom, som ofta drabbar 

kvinnor i samband med att de blir gravida och genomgår en förlossning eller ett kejsarsnitt. Ett 
symtom på stressinkontinens är urinläckage vid fysisk stress, det vill säga ansträngning som till 

exempel hosta, hopp, nysning, gymnastik och lyft (Schenkmanis, Ulmsten, 2003). Tidigare 
betraktades urininkontinens som en åkomma, men världshälsoorganisationen (WHO) har på en 

internationell konferens 1998, definierat urininkontinens som en sjukdom. WHO har även 
fastställt att det är en folksjukdom. The International Continence Society (ICS) har definierat 

urininkontinens: ”Det är ett urinläckage som är objektivt påvisbart och utgör ett socialt och 
hygieniskt problem för individen” ( Lose, Fantl, Victor, Walter, Wells, Wyman et.al. 1998). 

Genom att träna bäckenbotten kan urininkontinens förbättras och ibland leda till att läckaget helt 
försvinner. Trots att vetenskapliga studier visar att bäckenbotten blir starkare och urinläckagen 

mindre om kvinnan tränar regelbundet, framgår att det största problemet med att stärka 
bäckenbotten, är att kvinnan verkligen utför övningarna. De kvinnor som målmedvetet arbetar 

med att få stark bäckenbotten uppnår oftast målet (Hahn 1993, Whitford, Alder, Jones, 2006). Att 
drabbas av stressinkontinens påverkar hela livskvaliteten negativt. Det är mycket handikappande 

för en kvinna att ha denna sjukdom, det gäller ofta unga kvinnor som har ett aktivt liv genom 
arbete och fritid. Genom att belysa faktorer som ökar risken att den gravida kvinnan och den 

födande kvinnan drabbas av stressinkontinens, skulle barnmorskan på mödravårdscentralen 
kunna uppmana kvinnorna att profylaktiskt stärka sin bäckenbotten genom bäckenbottenträning 

hemma. Barnmorskor och gynekologer inom förlossningsvården skulle kunna verka 
förebyggande genom sättet att handlägga förlossningen. De kvinnor som trots ett förebyggande 

arbete drabbas av stressinkontinens, skulle lättare kunna hittas och få hjälp att lösa sin sjukdom, 
antingen genom terapeutiska omvårdnadsåtgärder eller genom medicinsk vård.   

Den här litteraturstudien avser att belysa riskfaktorer under graviditet eller förlossning som skulle 
kunna påverkas eller något i samband med handläggning av graviditet och förlossning som skulle 

kunna förändras så att kvinnan löper mindre risk att drabbas av stressinkontinens. 

 

 
  

 

Bakgrund  

 

Urininkontinens betyder oförmåga att hålla urinen. Ett ofrivilligt urinläckage uppstår. 

Urininkontinens brukar delas in i stressinkontinens, trängningsinkontinens samt 
blandinkontinens. Det finns även andra former av inkontinens där nervsystemet är sjukt eller stört 

på grund av olycksfall, tumörsjukdomar, infektioner samt neurologiska sjukdomar som påverkar 
blåsan. Litteraturstudien berör enbart stressinkontinens. Eftersom den här litteraturstudien handlar 

om stressinkontinens under graviditet och förlossning används begreppet kvinna. 
Stressinkontinens: Kvinnan har normala urinmängder och normala miktioner. Ett ökat buktryck 

medför att trycket i blåsan överstiger trycket i urinröret och en skvätt urin kan åka ut från blåsan. 
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Fysisk aktivitet i någon form eller hosta eller nysning, brukar vara det som ger det ökade 

buktrycket och utlöser läckaget. Det kan vara allt från en liten fysisk ansträngning till en kraftig 
fysisk ansträngning. Storleken på läckagen kan diagnostiseras med hjälp av ett 48 tim läckagetest. 

Kvinnan får då under två dygn väga inkontinensskyddet både när det sätts på torrt och när det tas 
av vått.  

Trängningsinkontinens: Vid den här formen av urininkontinens är det själva blåsans muskulatur, 
detrusorn, som drar ihop sig och hotar att starta en fullständig tömning utan kvinnans önskan. 

Blåsans kapacitet är ofta mindre och frekvensen av miktioner per dygn högre än normalt. Det är 
normalt med 5-7 miktioner/dygn varav en gång på natten, Ofta talas det om ”nyckeln i låset” 

syndromet. Det betyder att blåsan kan klara sig flera timmar, men när kvinnan närmar sig 
hemmet och sätter nyckeln i låset, så vill blåsan dra ihop sig för tidigt. Samma sak kan ske när 

tanken faller på ”var finns toalett” eller när rinnande vatten finns i närheten. Miktionen kommer 
då ofta innan kvinnan hunnit till toaletten. Genom att kissa ofta och ibland för säkerhets skull har, 

blåsans kapacitet minskat, vilket ökar trängningarna och det är lätt att komma in i ett onormalt 
miktionsmönster. Blandinkontinens består av både stressinkontinens och trängningsinkontinens 

(Schenkmanis,Ulmsten, 2003). 
Av hundra kvinnor som lider av någon form av urininkontinens, har hälften av dessa kvinnor 

stressinkontinens. Stressinkontinens är också vanligare bland yngre kvinnor, sedan ökar det 
linjärt med stigande ålder. Förekomsten hos befolkningen av någon form av urininkontinens är 

hos 20 åringar cirka 3-5 % och hos 30 åringar 8-9 % och i 50 års ålder 12 %. Vid 80 års ålder är 
det 25 % som drabbas, alltså var fjärde kvinna (Schenkmanis, Ulmsten 2003). Samhällets 

kostnader för vården av kvinnor och män som behöver både mediciner, operationer, terapeutiska 
åtgärder och träning av bäckenbotten samt förskrivning av kontinenshjälpmedel är inte ringa. 

Man beräknar att antalet är cirka 500 000 och kostnaderna ca 3 –5 miljarder/år. (Svensk förenings 
för obstetrik och gynekologi Arbets- och Referensgrupp 1998). 

 
Kvinnor som redan innan de blir gravida lider av stressinkontinens löper större risk för att 

utveckla stressinkontinens efter genomgången graviditet och förlossning. Graviditet och vaginal 
förlossning är i sig den största risken att drabbas av stressinkontinens, men det finns andra 

faktorer som högt Body Mass Index (BMI), hormonella faktorer, genetiska anlag, 
bindvävsdefekter, samt sjukdomar såsom astma, diabetes och neurologiska sjukdomar. Andra 

faktorer som inverkar är bland annat ålder, paritet, ärftlighet, fysisk aktivitet, rökning och kronisk 

hosta (SBU-rapport 2000). 

För att förstå hur en graviditet och förlossning påverkar förlossningskanalen kan nedanstående 
beskrivning som följer barnets väg genom förlossningskanalen vara klargörande. 

Det är huvudet, som genom att det pressas av uterus vid varje kontraktion under värkarbetet, ned 
i bäckenkanalen, som kan orsaka skador. Huvudet roteras av bäckenbottens muskler 45-135 

grader samtidigt som huvudet pressas ner i förlossningskanalen. Det är denna fysiologiska 
process som kan utgöra orsak till nerv och muskelskador samt andra skador i hud och mjukdelar. 

I första delen av förlossningen som kallas öppningstiden, stage 1, öppnar sig uterus från 0 till 10 

cm. Under denna tid börjar nedträngandet av barnet och huvudet som är föregående att göra sin 

rotation. När huvudet passerat mitten av bäckenet brukar rotationen vara slutförd. Huvudet har då 
i över 90 % valt att bjuda kronan, det vill säga bakhuvudet, ansiktet har barnet flekterat ned med 
hakan mot bröstet, ryggen är vänd uppåt som i en dykposition. 

När huvudet kommer helt ned mot bäckenbotten utlöses normalt en reflex som gör att modern 

spontant börjar krysta. Med detta inleds stage 2, det vill säga utdrivningstiden. Reflexen utlöses 

av att huvudet trycker mot den bakom vagina liggande rectum. Det är defekationsreflexen som 
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kvinnan känner. Genom att modern krystar, det vill säga håller andan och försöker trycka ut 

barnet, vidgar sig mjukdelarna successivt, för att huvudet ska komma igenom vaginas öppning 
(Brody 1972). 

 
Bäckenbottens muskulatur, musculus levator ani, omsluter både vagina med urethra och rectum. 

Muskeln fäster i bäckenringens insida och sitter fast både i symfysen och i os coccygeus, 
svansbenet. Bäckenbottens muskler består av olika delar. M sphincter ani externus går runt anal 

öppningen. M gluteus maximus går från svansbenet ut mot bäckenbenet, framför den ligger M 
coccygeus en liten del som utgår från svansbenstippen. M. iliococcygeus går strax bakom 

ändtarmen, fäster också i os coccygeus och sträcker sig sedan snett uppåt i bäckenringen förbi 
spinaetaggen. M. pubococcygeus ligger som en slynga på var sin sida om rectum och vagina samt 

urethra. Den börjar baktill vid os coccygeus och fäster framtill vid symfysen.  Den delen av 
bäckenbottens muskler kan palperas via vagina vid knip, det vill säga en bäckenbottenkontraktion 

(Hahn 1993).  
 

Urethra ligger tätt framtill i vaginas tak. Det är kort och rakt ca 3-4cm. Urinblåsan ligger strax 
framför uterus. Urethras utgång från blåsan, har en liten vinkel, den så kallade blåshalsvinkeln. 

Den vinkeln underlättar kvarhållandet av urinen i blåsan. Vid själva tömningen av urinen sjunker 
blåsan ned lite i bäckenet och vinkeln blir större. Urinblåsans muskel, detrusorn, drar ihop sig och 

genom ökat tryck i blåsan och urethrasphincterns avslappnande töms urinen. Urethra, vagina 
samt rectum mynnar genom en muskelspalt i musculus levator ani, bäckenbotten. Bäckenbotten 

har en viktig funktion när det gäller att vara kontinent, det vill säga att ha kontroll över urinen. 
Det finns tre par perifera nerver, dels det första paret som försörjer urethra och urinblåsan 

motoriskt via parasympatiska glatta muskulatur, det andra paret, n pelvicus, som försörjer 
urinblåsa och urethra motoriskt sympatiska glatt muskulatur, kommer via hypogasticus nerverna 

och det tredje paret försörjer urethra och bäckenbotten och dess tvärstrimmiga muskulatur via 
nervbanor som kommer via bäckenbotten från n pudendalis (Hellström, Lindehall 2006). 

Barnmorskan har totalt eget ansvar för den gravida kvinnan, under förlossning och i puerperium 
så länge allt förlöper normalt. 

Den barnmorska, som i vårdarbetet tar hänsyn till de riskfaktorer som finns, har möjlighet att 
minska skador på bäckenbotten och perineum. Dels genom att genom sitt hantverk skydda 

kvinnans mellangård, dels genom sitt handläggande av förlossningen inte störa och skynda på i 

utdrivningstiden, såvida det inte är nödvändigt, med tanke på kvinnans eller barnets hälsa, som 

också står under barnmorskans ansvar och beskydd.  

 

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa riskfaktorer som kan orsaka stressinkontinens under 
graviditet och efter vaginal förlossning. 
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Metod 
 

Den här studien är en litteraturstudie.  
 

 

 

 

 

 

Datainsamling 
 
Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Medline, PubMed , Cinahl.   

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle beröra stressinkontinens under graviditet och 
förlossning med hänvisning till riskfaktorer. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och vara 

publicerade mellan 2000-2006. Enstaka artiklar som är något år äldre har tagits med på grund av 
dess vetenskapliga värde. 

Följande MeSH-termer har använts: postpartum period, vaginalbirth, delivery obsteric, 
pregnancy, risk factor, urinary stress incontinens, urinary incontinence. Ordet factor är ingen 

MeSH-term men är kombinerad med termen risk. 
 

Första sökningen 19/9 gjordes mellan åren 1996 – 2006. Det var mest en pilotsökning. Därefter 
fortsatte sökningen med limits: female, english, år 2000-2006. Avsikten var att hitta så aktuella 

artiklar som möjligt. Det gjordes 4 sökningstillfällen i databasen Medline. Sammanlagt fanns i 
Medline 65 artiklar att granska. En del artiklar dök upp flera gånger. Av de 65 artiklar ansågs 11 

var relevanta till syftet. Av dem som inte användes, var några reviewartiklar.  Övriga som valdes 
bort berodde på att de inte stämde med syftet. På en av artiklarna gjordes valet ”find similar” och 

en artikel som passade till syftet dök upp. ( Thom, Van Deen Eden, Brown 1997). Sent under 
arbetets gång upptäcktes en artikel via referenslistan på en artikel som berörde en randomiserad 

kontrollerad studie för bättre bäckenträning postpartum. (Meyer, Schreyer, 

Grandi,Hohlfeld.1998). Vid en sista sökning i medline 4/12 blev det 36 träffar. Av dessa ingick 

redan 8 artiklar och ytterligare 1 artikel ansågs viktig att använda, med tanke på syftet. Två var 
helt nya och berörde problemet, men handlade om nerver och collagen. Dessa fick anstå till en 

annan litteraturstudie, på grund av att det var sent under arbetets gång, samt krav om att i så fall, 
ta fram fler studier med nya sökord.  En var reviewartikel och de andra stämde inte med syftet. 

De två extraartiklar som funnits, ingick i de sökningar som tidigare gjorts via databasen Medline.   
Vid sökning i PubMed blev det 26 träffar med samma sökord och limit fördelat på 2 söktillfällen. 

De artiklar som stämde med syftet fanns med vid sökning i Medline med undantag av en artikel. 

En artikel från PubMed är med i studien. I Cinahl blev det sammanlagt 25 träffar. Av de var det 2 

som stämde med syftet och som inte funnits tidigare, 3 reviewartiklar och övriga svarade inte mot 
syftet.  

En översikt av sökhistorien redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1      

Databas Sökord Antal träffar Genomlästa 

abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

valda artiklar 

Medline 

19/9-06 

Urinary exp 

Incontinence,stress 

exp postpartum period 

2990 

 

10767 

   

 Urinary Incontinence 

and postpartumperiod  

limit english 

16 5 5 4 

Medline 

28/10-06 

Urinary 

Incontinence,stress 

3022    

 pregnacy 157980    

 Delivery,obsterics 4908    

 Risk factors 204453    

 Urinary 

Incontinence,stress and 

pregnancy and 

delivery,obatetrics 

limit: english,female 

2000-2006 

11 9 7 5 

Medline 2/12 vaginal birth 

and obstetrics factors no 

limit. 

2 1 1 1 

Medline 

4/12 

Urinary 

incontinence,stress and 

delivery,obstetric lim 

enlish, female 2000-

2006 

36 8 

 

1 1 

Pubmed 

28/10 

Urinary 

Incontinence,stress and 

pregnancy and 

delivery,obatetrics 

limit: english,female 

2000-2006 

12 1 1 1 

Pub med  

4/12 

Urinary Incontinence 

and postpartumperiod  

limit english 

14 1 0 0 

Cinhal 

28/10 

Urinary 

Incontinence,stress and 

pregnancy and 

delivery,obatetrics 

limit: english,female 

2000-2006 

12 2 1 1 

Cinhal 

4/12 

Urinary Incontinence 

and postpartumperiod  

limit english 

13 2 1 1 

summa     14 
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Databearbetning 
 
Artiklarna lästes flera gånger för att finna struktur och finna de riskfaktorer som framkommit i 

studierna, det vill säga risken att drabbas av stressinkontinens i graviditet och efter vaginal 
förlossning. Analysen inriktades på både skillnader och likheter i de olika resultat och metoder, 

som presenterades i respektive studie. För att underlätta gjordes en svensk översättning, som 
sattes på varje artikel i form av en liten minneslapp. Trots det blev det mycket upprepad läsning 

av resultatet i artiklarna, för att konstatera att riskfaktorerna var rätt uppfattade. Gemensamt för 
artiklarna var att de alla berörde stressinkontinens och någon riskfaktor eller orsak. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och bearbetades enligt Friberg F(2006). Dags för uppsats. Sverige 
Studentlitteratur 

 

 

Resultat 
 
Resultatet visade vilka riskfaktorer som kunde vara upphov till stressinkontinens under graviditet 
och vaginal förlossning samt skillnader och likheter. Enligt de ingående studierna var just 

graviditet och vaginal förlossning i kombination med forceps den vanligaste risken för 
stressinkontinens. Riskfaktorerna som skulle belysas var de som var till grund för 

stressinkontinens i graviditet och vaginalförlossning. De fanns att söka i studiernas resultat. 
Riskfaktorerna grupperades utifrån den skada som hade åsamkats och som kunde öka risken för 

stressinkontinens:  
 Skador på musculus levator ani, bäckenbottens muskulatur.  

 Funktionella förändringar på vagina, urinrör och urinblåsa i graviditeten.  
 Förlossningens handläggning. 

 Barnets inverkan  på bäckenorganen. 
 

 

Skador på Musculus levator ani, bäckenbottens muskulatur 

 
Levatorspalten blir bredare efter en förlossning hos alla kvinnor. En ytterligare breddökning ses 

vid skada på m. levator ani. Breddökningen kan mätas med hjälp av ultraljud och magnetkamera. 
Risken att drabbas av stressinkontinens vid skadad bäckenbotten är 69-100 % 3 månader 

postpartum (Dietz, Lanzarone 2005;  Kearney, Miller, Ashton-Miller, DeLancey 2006). Kvinnans 
ålder har betydelse, åldern definierad i studien till äldre än 31 år och mycket unga kvinnor, yngre 

än 22 år, vilka löper ökad risk för att få skada på bäckenbotten. I stort sett alla kvinnor, oavsett 
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ålder, får efter en förlossning en sänkning av bäckenbotten (Dietz, Lanzarone 2005). Att använda 

forceps under utdrivningstiden ökar risken för skador på m. levator ani, och därmed risken för att 
förorsaka kvinnan stressinkontinens ( Kearney et al. 2006; Thom, Van Den Eeden, Brown 1997). 

Kvinnor som är äldre än 31 år och som fått en bäckenbottenskada, har oftare sphincter ruptur 
samt episiotomi vilket ofta sammanfaller med långdragen utdrivningstid. Förstföderskor löper 

risk att vid långdragen utdrivningstid > 78 minuter få en skada på bäckenbotten. Här är det endast 
en riskfaktor som ensam står för skadan  (Kearney, et al. 2006). 

Att under förlossningen krysta under ledning av barnmorska, det som traditionellt innebär att 
krysta tre gånger på varje värk och att hålla luften inne och munnen stängd tills barnmorskan ger 

besked om att andas in igen, ökar risken för att få en påverkan på bäckenbotten och att 
postpartum utveckla stressinkontinens i högre grad än om kvinnan tillåts följa sin egen 

krystreflex och krysta spontant (Schaffer, Bloom, Casey, McIntire, Nihira,Leveno 2004).  
 

 

Funktionella förändringar på vagina, urinrör och urinblåsa i graviditeten 
 

Graviditet medför förändring i vaginas och urinrörets rörlighet, samt storleken på 
blåshalsvinkeln, vilket bidrar till ökad risk för stressinkontinens (Dietz et al. 2004; Sartori,J 

Sartori,M, Baracat, De Lima, Girao 2004). Stor risk att drabbas av stressinkontinens långvarigt 
efter förlossningen är det om stressinkontinens debuterade redan i graviditeten (Cahlia, Khullar, 

Stanton, Monga 2002; Fritel, Ringa, Varnoux,  Fauconnier,  Piault,  Bréart 2005; Viktrup et al. 
2006). Även om stressinkontinens debuterar i graviditeten blir en stor andel bra efter 

förlossningen. Av dem som har kvarstående stressinkontinens postpartum får en del kvinnor 
förvärrade symtom. En stor del av kvinnorna som får stressinkontinens postpartum, har inte haft 

urinläckage i graviditeten (Viktrup et al. 2006;  Meyer, Schreyer, DeGrandi, Hohlefeld 1998). Att 
föda vaginalt, medför att blåshalsvinkeln ökar postpartum och därmed ökar risken att få 

stressinkontinens (Sartori et al. 2004;  Dietz, Lanzarone 2005). Rörligheten i blåshalsvinkeln 
jämfördes mellan kvinnor som genomgått spontan vaginal förlossning och förlossning med 

forceps. Då observerades att blåshalsvinkeln var lika rörlig, oavsett om det var spontant eller med 
forceps. När det gällde blåshalsvinkeln var den oförändrad i vila oberoende förlossningssätt, men 

vid ansträngning ökade blåshalsvinkeln hos både de kvinnor som fött vaginalt med forceps eller 
spontant vaginalt  (Sartori. et al. 2004). Vid kontraktion av bäckenbotten reduceras 

blåshalsvinkeln, oberoende av typ av förlossning  (Meyer et al. 1998 ). När en bäckenbotten blir 
skadad är det vanligt att även blåshalsvinkeln ökar (Dietz, Lanzarone 2005). Hos gravida kvinnor 

kan blåshalsvinkeln öka i genomsnitt 5 mm. Ökningen kan ses redan i graviditetsvecka 10. 
Samtidigt noteras ofta en större rörlighet i vagina ( Dietz et al. 2004 ). Rörligheten i urethra ökar, 

urethratrycket minskar, urinröret blir kortare, hos kvinnor som fött spontant vaginalt eller med 

forceps, vilket gör att det är stor risk för stressinkontinens både i graviditet och postpartum. Även 

trycket i vagina sänks när kvinnan fött antingen vaginalt spontant eller med forceps vaginalt 
(Meyer, Schreyer, DeGrandi, Hohlefeld 1998). 

Vid långtidsundersökning på stressinkontinens, 12 år efter första förlossning, förekommer 
stressinkontinens i 42 % av fallen, speciellt om den debuterat före eller under första graviditeten. 

Det kan för en liten grupp kvinnor vara så, att stressinkontinens som debuterar redan under 
graviditeten eller postpartum inte blir kontinenta, trots att det gått många år (Viktrup, Rortveit, 

Lose 2006). Det är ökad risk för stressinkontinens om urinläckaget startat redan före graviditeten 
eller under graviditeten (Fritel, Fauconnier, Levet, Bénifla 2003). 
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Förlossningens handläggning  
 
Användning av forceps ser ut att vara den största riskfaktorn, som ensam står för skada av m. 

levator ani, i förlossningen, jämfört med kvinnor som fött med vacuumextraktion eller spontan 
vaginal förlossning. Mer än 60 % av kvinnor som fött med forceps får en bäckenbottenskada, 

jämfört med 25 % vid användning av vacuumextraktion och drygt 10 % om kvinnan föder 
spontant vaginalt. De kvinnor som får en bäckenbottenskada har oftare episiotomi, än de som inte 

har fått någon skada. Graviditetslängden > 40 veckor, användning av epiduralanestesi eller 
oxytocin, utgör ingen signifikant risk för att drabbas av stressinkontinens. Dock kan man se att 

risken är ökad  (Kearney et al. 2006). Omföderskor löper signifikant ökad risk för 
stressinkontinens när de föder barn i sätesbjudning, använder epiduralbedövning under 

förlossningen eller blir förlösta med vacuumextraktion (Rortveit, Daltveit, Hannestad, Hunskaar 
2003). Kvinnor som fött många barn eller fått episiotomi under sin förlossning riskerar i högre 

grad att senare i livet genomgå en kirurgisk behandling på grund av stressinkontinens (Uma, 
Libby,Murphy 2005).  För omföderskor som föder i fullgången tid eller mer än 40 

graviditetsveckor ökade också risken för stressinkontinens (Rortveit et al. 2003). Ju fler 
förlossningar en kvinna genomgår, desto högre risk att drabbas av stressinkontinens. Dock kan 

inget säkert samband mellan användande av forceps eller episiotomi och stressinkontinens 
fastställas. Däremot gick det att se att genomgången förlossning och högre ålder ökade risken för 

stressinkontinens. Det kan dröja många år innan stressinkontinens debuterar (Goldburg,  
Abramov, Botros, Miller, Gandhi, Nickolov, Sherman, Sand 2005).  En förlossnings 
utdrivningstid som varar > 60 min ökar risken för stressinkontinens (Viktrup et al.G. 2006). 

Kvinnor som undersöks i 40-50 års ålder, har stressinkontinens vare sig de fött vaginalt eller med 
kejsarsnitt tidigare i livet. Det innebär ökad risk att få stressinkontinens genom att ha fött vaginalt 

jämfört med att aldrig ha varit gravid (Fritel et al. 2005).  Att föda sitt första barn som mycket 
ung, det vill säga yngre än 22 år, innebär en ökad risk för att utveckla stressinkontinens  (Fritel et 

al.  2005; Rortveit et al. 2003). Om en kvinna är äldre än 30 år löper hon ökad risk att få 
stressinkontinens ( Fritel, Fauconnier, Levet, Bénifla 2003). 

Kvinnor som får krysta när krystreflexen kommer och därefter följer kroppens signaler när det är 
dags att krysta, det vill säga spontant, löper mindre risk att få stressinkontinens. Urodynamiska 

förändringar såsom minskad blåskapacitet och ökad frekvens av stressinkontinens kan 
förekomma när kvinnan krystar under vägledning av barnmorska (Schaffer, et al 2005). 
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Barnets inverkan på bäckenorganen 
 

Att ha fött minst ett barn som väger 4000 gram eller mer och har ett huvudomfång på 38 cm eller 

mer, utgör en signifikant ökad risk för stressinkontinens (Rortveit et al. 2003; Kearny et al. 2006).  
I en artikel hade en av författarna utryckt att riskfaktorn stort huvudomfång, utan att tala om 

vilken storleken för huvudomfånget som utgjorde risk för ökad blåshalsvinkel. Studien 
redovisade att huvudomfånget korrelerade till blåshalsvinkeln. Detta hade i den aktuella studien 

tolkats som att forskaren hade sett att blåshalsvinkeln blivit större ju större huvudomfånget var. 

(Meyer et al. 1998). Barnets huvudomfång kan påverka maximalt urethratryck, negativt. Det 

observeras när urodynamiska mätningar gjordes med kvinnor stående och utförde Valsalva test. 
Ett test som innebär att buktrycket ökar. (Meyer et al. 1998; Kearny et al. 2006).  

 

 

 

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa riskfaktorer som kan orsaka stressinkontinens under 

graviditet och efter vaginal förlossning. På grund av det stora lidande som urininkontinens utgör 
är det mycket välmotiverat att göra en litteraturstudie som kan lyfta fram riskfaktorer och som 

kan mynna ut i ett omvårdnadsförslag som skulle kunna öka livskvaliteten för de kvinnor som ska 
föda barn eller har fött barn. 

De databaser som användes var Medline, PubMed och Cinahl. Det var ganska många artiklar på 

sökorden, men en stor del berörde analinkontinens och bäckenbottenträning. Bäckenbottenträning 
är viktigt och kommer att användas när åtgärd ska formuleras. Det går att förebygga och behandla 

stressinkontinens.  
De artiklar som valdes stämde väl överens med syftet. De studier valdes som undersökte 

stressinkontinens, graviditet och förlossning. Studierna hade hög kvalitet, de bedömdes enligt 

Friberg 2006. En del studier hade mycket stort deltagande, vilket kan tänkas öka förtroendet. 

Andra studier var mindre men ändå hög kvalitet då de avhandlade precisa ultraljudsmätningar 
och mätningar med magnetkamera av muskelskador. Något som inte var direkt tilltalande var en 

undersökning där deltagarna betalades 10 dollar om de medverkade i en enkätundersökning. 
Kanske var det ett kulturellt inslag som förekom oftare i USA, detta förekommer inte i någon mer 

studie. 
Sökorden var en följd av forskningsproblemet och de ord som fanns i syftet. 
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Det var enbart kvantitativa studier som gav svar på riskfaktorer. Det kan inte ses som en brist att 
kvalitativ metod inte ingår, eftersom frågeställningen gällde riskfaktorer, inte hur kvinnan 

upplevde sin situation. För att vara ett så stort folkhälsoproblem världen över uppfattades det 
finnas få vetenskapliga arbeten utifrån vad som egentligen orsakar stressinkontinens (SBU-

rapport 143 2000). Det har kommit minst två nya arbeten som framkom vid en sen sökning. 
Möjligen kan andra sökord ge nya aspekter. På grund av tidsbrist är den här litteraturstudien 

avslutad. Något som saknas är en belysning av nervskador och medfödda brister i vävnaden hos 
kvinnan, vilket skulle kunna bearbetas i fortsatta studier.   

 

 

 

 

 

 

Resultatdiskussion 
 
Studierna granskades med syfte att bedöma om de uppfyllde kvalitetskraven att innehålla syfte, 

metod, urval, samt resultat och om etiskt tillstånd var inhämtat. Nästan samtliga artiklar uppfyllde 
kvalitetskraven. En av artiklarna hade inte skrivit om att etiskt tillstånd var inhämtat. Artiklarna 

var kvantitativa. Det var några artiklar som använt både kvantitativa och kvalitativa variabler. Det 
fanns ett tydligt problem formulerat. Syfte var väl beskrivet. Metoden var beskriven in i minsta 

detalj, så undersökningen skulle kunna utföras av en annan forskare. Där fanns beskrivet hur 
urvalet var gjort med både inklusionskriterier och exklusionskriterier av deltagare. Bortfall 

redovisades tydligt. Många tekniska begrepp fanns i artiklarna som fordrade specialkunskaper i 
urologi och gynekologi. För att förstå vissa undersökningar har hjälp sökts av gynekolog. Vid 

bedömning av tabeller och signifikans upplevdes att kunskaperna behöver fyllas på, speciellt med 
en kurs i statistik. Av den anledningen har den huvudsakliga kunskapen om studiens resultat 

sökts i författarens texter, även om tabellerna också har granskats. Varje artikel avslutades med 
en diskussion om studieresultatet.  

 
Artiklarnas studier är gjorda på kvinnor som var gravida eller hade fött barn nyligen eller så hade 

lång tid förflutit. Äldsta kvinna som deltog i en studie var 64 år. Yngsta framgick inte annat än i 
form av, ”yngre än 22 år”. Data analyserades via statistiska metoder. Där fanns ingen 

vårdvetenskaplig teoribildning, säkert på grund av att de här kvantitativa studierna var gjorda av 
läkare. Vid värdering av artiklarna har Fribergs ”Dags för uppsats använts” sid 120-121 använts  

(Friberg 2006).  

 

Vaginal förlossning berör samtliga artiklar som riskfaktor för stressinkontinens, men det är de 
faktorer som ligger bakom vaginal förlossning som litteraturstudien försökt belysa.  

En av de viktigaste riskfaktorerna som upptäcktes, var att det räckte med att bli gravid för att 
drabbas av stressinkontinens. De kvinnor som genomgick kejsarsnitt var inte skyddade för 

framtida problem med urinläckage  (Chaliha et al. 2002; Dietz et al. 2004;  Meyer et al. 1998; 

Fritel et al.2005). De fysiologiska förändringarna och den växande livmodern ligger bakom 
förändringar i bäckenbotten och urinvägar (Brody 1972) . 

En annan viktig riskfaktor för att drabbas av stressinkontinens postpartum var användande av 
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forceps i förlossningens utdrivningstid. Detta på grund av att forceps så ofta orsakar skada på 

m.levator ani och även tänjer urinröret, så att blåshalsvinkeln ökar. De här faktorerna var av 
avgörande betydelse för att utveckla stressinkontinens (Dietz, Lanzarone 2005;  Kearny et al. 

2006; Meyer et al. 1998; Meyer, De Grandi, Schreyer, Caccia 1996). 
 

I en studie kunde noteras en skillnad, i motsats till många andra studier, att varken forceps eller 
hög barnvikt skulle betraktas som riskfaktor, som kunde leda till bäckenbottenskada. Den studien 

hade sökt information om förlossning retrospektivt hos kvinnor som födde på 50 och 60-talet. 
Studien omfattade över 300 förstföderskor som fött endast ett barn och där man främst ville se 

om kvinnan varit tvungen genomgå någon bäckenbotten kirurgi senare i livet  (Uma et al. 2005 ). 
En tanke som då dyker upp är att förlossningsläkare i Storbritannien för 45-55 år sedan, kanske 

var skickligare vid användandet av forceps, samt att barnmorskorna möjligen var bättre på att 
skydda perineum. Det framgick inte om kvinnorna tränat sin bäckenbotten, vilket också skulle 

kunnat påverka resultatet.  
En forskare kom fram till en annan skillnad mot resultatet och det var att vacuumextraktion 

associerades med lägre risk för svår stressinkontinens, vilket är definerat till ett urinläckage på 
56gram/dygn eller mer ( Rortveit et al. 2002). 

Tiden är en annan faktor, problem med stressinkontinens, som beror på förlossning, kan debutera 
sent i livet, det kan gå många år innan stressinkontinens debuterar, konstateras genom flera 

studier (Viktrup et al.2006; Uma et al. 2005; Goldburg et al. 2005). 
 

 
Multipara löper ökad risk för stressinkontinens och för kontinens kirurgi (Rortveit  et al.2003; 

Uma et al. 2005; Parazzini, Chiaffarino, Lavezzari, Giambanco 2003). Att vara äldre eller mycket 
ung, utgör också en riskfaktor till stressinkontinens (Fritel et al. 2005; Rotveit et al. 2003; Fritel 

X Fauconnier et al. 2003). 
Kvinnor som drabbas av bäckenbotten skada har oftare epsiotomi (Kearney et al 2006). Frågan är 

om episiotomi läggs för att skydda perineum eller om skada lättare uppkommer på grund av 
episiotomi. Något att undersöka senare. Att behöva krysta länge i utdrivningstiden, är en annan 

riskfaktor för att drabbas av stressinkontinens (Viktrup et al.2006;Kearney et al. 2006). 
Kvinnor som tillåts krysta när krystreflexen kommer, istället för att uppmuntras till krystning när 

barnmorskan tycker det är dags, löper mindre risk för urininkontinens, både stressinkontinens och 

trängningsinkontinens. Tillåts huvudet, i lagom takt, komma ner mot bäckenbotten, får huvudet  

tid till omformning om kvinnan krystar i kortare pass, vilket gör att tryckökningen mot musculus 
levator ani blir skonsammare (Schaffer et al .2004).  

Barnets storlek, både vikt och huvudomfång har betydelse. Det är ju självklart eftersom det är 
huvudet som vid en normal förlossning är ledande och vidgar förlossningskanalen (Brody 1972; 

Rortveit et al. 2003; Meyer et al. 1998; Kearny et al. 2006). 
Att drabbas av urininkontinens på grund av ansträngning framstår för alla kvinnor som något 

vedervärdigt och det betyder att de aldrig kan känna sig säkra eller fräscha. Det finns kvinnor 

som får stressinkontinens redan under graviditeten och sedan har de ett livslångt problem, om de 

inte får hjälp av något slag (Viktrup et al.2006). 
Att få diagnostiserat svag bäckenbotten eller en stor blåshalsvinkel redan under graviditeten och 
därefter få bäckenbottenträning av barnmorska i samarbete med sjukgymnast skulle kunna 

förebygga stressinkontinens postpartum hos många kvinnor (Reilly, Freeman, Waterfield,  

Waterfiels, Steggles, Pedlar 2002). 

Dessutom ser det ut som att vissa kvinnor drabbas av ökad mängd bindväv samt en 
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strukturförändring i fibrerna som ökar risken för stressinkontinens (Falconer, Blomgren, 

Johansson, Ulmsten, Malmström, Westergren-Thorsson, Ekman-Ordeberg 1998).  
 

 
 

 

Konklusion 
 
Den här litteraturstudien visar att riskfaktorer som ökar risken för stressinkontinens i graviditet 

och förlossning är graviditet, forceps, vacuumextraktion, multipara, episiotomi, 
långutdrivningstid >78 min, krysta ofysiologiskt i utdrivningstiden, mycket ung<22 år, eller äldre 

förstföderska >32 år, barnvikt>4000gram, barnets huvudomfång38 cm eller större, i relation till 
kvinnans bäckenbotten och blåshalsvinkel. Sannolikt ökar risken om fler faktorer förekommer 

samtidigt. Den egentliga orsaken till stressinkontinens är att under graviditet och förlossning få 
en skada på m levator ani samt en ökad blåshalsvinkel.   

 
 

Implikation  
 

För att komma tillrätta med detta globala kvinnliga problem skulle informationsspridning bland 
barnmorskor och gynekologer, vara det första. Barnmorskor träffar patienterna på 

mödravårdmottagningarna och på förlossningen när barnet ska födas samt på BB-avdelningen 
efter förlossningen. Redan på Mödravårdscentralen under graviditeten, borde kvinnan undersökas 

på förmåga att knipa, samt få skriftlig och muntlig information om enkel startträning. Idag får 
kvinnor information om knip, men det behövs en fysiologisk undersökning, för att hitta kvinnor i 

riskzonen. Vid postpartum kontrollen 10-12 veckor efter förlossningen skulle kvinnans förmåga 
att knipa bäckenbotten graderas, utifrån hur starkt de kan knipa. Författaren föreslår fyra grader 

på knipförmåga. Efter att kliniskt som uroterapeut använt denna enkla modell för att hitta kvinnor 
som behöver extra stöd hos sjukgymnast. De fyra graderna som ska belysa styrkan i bäckenbotten 

är: 1-ingen, 2-svag, 3-måttlig, 4-stark. De kvinnor som saknar styrka i bäckenbotten eller där 
styrkan är svag, behöver remitteras till inkontinensteam med uroterapeut och sjukgymnast, för 

fortsatt handläggning, övervakning samt träning av bäckenbotten i samråd med gynekolog i 

kontinensteam. Dessutom behövs mer forskning avseende krystningens betydelse för uppkomsten 

av stressinkontinens. 
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Ultraljud 

blåshalsvinkel undersöks 
 

n=88  0-gravid,kontrollgrupp  
n=28  gravida i v 10-17 och 

32-39, 0-para, är intervention 

 

Redan tidig graviditet ökar risk för  
en sänkning av vagina och 

blåshalsvinkeln.   Graviditet utgör  en 
risk för sänkt blåshalsvinkel och 

därmed stressinkontinens 

2005  
Australien 

Dietz  
Lanzarone 

Levator trauma 
after vaginal 

delivery 

Bestämma hur 
vanligt  skada på 

bäckenbotten= 

pubovisceral muscle 

var efter vaginal 
förlossning 

Kvantitativ +kvalitativ studie 
Intervju + ultraljud 

 
n=61 i grav vecka 36-40  

n=50 kvinnor (82%) 2-6 mån 
postpartum,  

 

En tredjedel av alla gravida kvinnor 
som födde vaginalt fick en skada på 

bäckenbotten som kunde  associeras 

med stressinkontinens 3 mån 

postpartum.15 av 50 rapporterade 
stressinkontinens=30% 



Publikatio

ns år  
Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats 

2003 
Frankrike 

Fritel, Fauconnier, 
Levet,Bénifla. 

Stress urinary 
incontinence 4 

years after the first 
delivery: a 

retrospective 
cohort survey 

Att uppskatta 
förekomsten av 

stressinkontinens 4 år 
efter första 

förlossningen och 
analysera riskfaktorer 

kvantitativ studie  
Enkät 4 år postpartum 

retrospektiv undersökning 
 

n=307 

Stressinkontinens efter en graviditet 
beror på multifaktorer , Störst risk är 

ålder, tidigare inkontinens( före och 
under grav), långdragen förlossning 

och vaginal förlossning. 

Frankrike 

2005 
 

Fritel ,Ringa, 

Varnoux,Fauconni
er 

Piault, Bréart 
 

Mode of delivery 

and severe stress 
incontinence. A 

cross-sectional 
study among 2625 

perimenopausal 
women. 

Bedöma förekomsten av 

svår stressinkontinens 
hos premenopausala 

kvinnor och 
förekomsten av 

obstetriska riskfaktorer. 

Kvantitativ studie 

Enkät 
40-61 år 

 
n=2625 kvinnor  

 

Tidigare genomgången graviditet 

störst riskfaktor hos kvinnor i 50 års 
ålder. Förlossningssätt liten skillnad 

vare sig vaginal eller sectio 

2005 
Ohio, USA 

 

Goldburg,Abramo
v,Botros, 

Miller,Gandhi,Nic
kolov, 

Sherman,Sand 

 

Delivery mode is a 
major 

environmental 
determinant of 

stress urinary 

incontinence. 

Result of The 
Evanston-

Northwester,Twin 

sisters study 

Utforska förhållandet 
mellan förlossningssätt 

och stressinkontinens 
hos enäggstvillingar 

Kvantitativ studie 
Enkät 271 enäggstvillingpar 

Retrospektiv undersökning 
medelålder 47,1 år 

 
n=542 kvinnor 

äggstvillingar 

10 US dollar/pers som 

deltog 
 

Vaginal förlossning utgör dubbelt så 
stor risk att få stressinkontinens 



Publikatio

ns år  
Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats 

2006 
UK 

Kearny,Miller, 
Ashton-Miller 

DeLancey 

Obstetrics factors 
associated with 

levator ani muscle 
after vaginal birth 

identifiera obstetriska 
riskfaktorer som orsakar 

skada på musculus 
levator ani  

kvantitativ studie 
Magnetkamera 

9-12 mån postpartum 
 

n=160 kvinnor 

Skador på m levator ani  hos kvinnor 
efter första vaginala förlossningen 

associeras med flera obstetriska 
faktorer såsom svår vaginal 

förlossning och äldre förstföderska. 

 
 

 
1998 

Schweiz 
 

Meyer,Schreyer, 
Grandi,Hohlfeld 

The effects of 
birth on urinary 

continence 
mechanisms and 

other pelvic-floor 
characteristics 

Bestämma 
förlossningseffekten på 

urinblåsa och rectums 
funktioner 

Kvantitativ studie  
Enkät,Gynundersökning, 

Ultraljud,Urethratryck, 
vaginalt och analt tryck vid 

bäckenbottenkontraktion 
 

n=149  9 v postpartum 
 

Stressinkontinens förekommer vid 
34% hos kvinnor förlösta  vaginal 

förlossning med forceps och 21% vid 

spontan vaginal förlossning. 

Graviditet och förlossning medförde 
ökad rörlighet i blåshalsvinkel och 

försvagat vaginalt och analt tryck, 
samt förkortad urethra 

2003 
Norge 

 
 

Rortveit,Daltveit, 
Hannestad, 

Hunskaar 
 

Vaginal delivery 
parameters and 

urinary 
incontinence:  The 

Norwegian 
EPICONT study 

Undersöka om 9 
specifika 

förlossningsfaktorer 
associerades med högre 

risk att få 
urininkontinent efter 

vaginalförlossning 
senare i livet. 

Kvantitativ studie 
Enkät som samkörs med 

medicinskt födelseregister 
27936 kvinnor>20år 

bosatta i  Nord-Tröndelag 
av dessa svarar 

n=11397 kvinnor  

 

 

De specifika förlossningsfaktorerna 
som hittades var  svaga både 

ensamma och tillsammans för att 
förklara sambandet mellan urin- 

kontinens och vaginal förlossning 
som studier gjorda i andra länder 

rapporterat. 

Trots det stora underlaget, fanns det 

dock signifikans för stressinkontinens 

vid svår vaginal förlossning,. 

barnvikt >4000gram och 
epiduralanestesi 

 



Publikations 

år  

Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats 

2004 

Brasilien 
 

Sartori,J.Sartori,M. 

Baracat, DeLima, 
Girao 

 

Bladder neck mobility and 

functional evaluation of 
the pelvic floor in 

primiparae according to 
the type of delivery 

Undersöka och 

analysera hur 
blåshalsvinkeln 

påverkas med 
avseende på 

förlossningssätt. 

Kvantitativ studie 

Ultraljud+Q-Tip test 
Anamnes + Gynus 

,Bäckenbottenfunktion 
+Blåshalsvinkelmätning 

45-60 dagar postpartum 
I-gravida I-para 

n=99  

Vaginal förlossning kan orsaka 

förändringar i urinrör och 
urinblåsans övergång genom 

sträckning och på sätt öka 
blåshalsvinkeln. 

2005 

Texas, USA 
 

Schaffer,Bloom, 

Casey 
Nihira, Leveno 

 

A randomized trial of the 

effects  of coached vs 
uncoached materal 

pushing during the second 
stage of labor on 

postpartum pelvic floor 
structure and function. 

Bestämma huruvida 

bäckenbottens 
funktion och 

struktur påverkas 
under 

utdrivningstiden, 
stage 2. 

Kvantitativ studie 

Coached=standardiserad 
krystinstruktion 

Uncoached=krysta när det 
känns naturligt 

3 mån postpartum 
1Bäckenbotten undersökts 

standardiserat bl.a via 
POPQ (pelvic organ 

prolaps qvantification). 

Levator ani + sphicter ani 

tonus us. samt via vagina 
en luftballong som mätte 

tryckstyrkan vid knip 

tryckmätare av märke 

Hollister. 
2.Cytsometri, 

3.Flödesmätning 

4.Q-Tips test med 

mätning av en goniometer 

n=128  

Det vore värdefullt att redan i 

graviditeten identifiera kvinnor 
i riskzonen att få problem med 

bäckenbotten postpartum ,då 
kunde handläggningen av 

förlossningen ske efter det. 
 

Coached pushing kan ha 
skadlig effekt på bäckenbotten. 



  



Publikations 

år  

Land 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats 

1997 

Californien, 
USA 

Thom, Van Deen 

Eden,Brown. 

Evaluation of 

parturition and other 
reproductive variables 

as risk factors for 
urinary incontinence 

in later life. 

Att fastställa specifika 

riskfaktorer i graviditet 

och förlossning som är 

orsak till 
urininkontinens senare 

i livet 

Kvantitativ studie ,Enkät, 

n=2000, 1436 svarade,939 
fullföljde. 

dator randomisering 
949 svarade 60 år och äldre 

n=939 kvinnor , varav 682 
inkontinenta 

 
 

 

Studien stöder tidigare 

undersökningar avseende  
association mellan 

urininkontinens och högt 
BMI, men även 

användande av östrogen 
och vara. multipara samt 

oxytocin under 
förlossning,. Vanligast var 

blandinkontinens  och 
trängningsinkontinens 

bland äldre. 

2006 

Norway 

Viktrup,Rortveit, 

Lose. 

Risk of stress urinary 

incontinence twelve 
years after the first  

pregnancy and 
delivery          

Vad är det som 

förorsakar 
stressinkontinens i 

första graviditet eller 
postpartum som ger 

sig tillkänna 12 år 

senare 

Kvantitativ +Kvalitativ studie 

Enkät + Intervju 
ett par dagar postpartum, 3mån 

och  
12år postpartum 

n=302 vid starten 

n=242  deltog hela tiden  

 
 .  

Startar stressinkontinens 

under första graviditeten 
eller postpartum riskerar 

kvinnan långvariga 
problem med 

stressinkontinens 

2005 

Dundee, UK 

 

Uma, 
Libby,Murphy. 

Obstetric 
management of a 

woman’s first 
delivery and the 

implications for 

pelvic floor surgery in 

later life. 

Fastställa om 

handläggandet av en  

kvinnans första 
förlossning utgör en 

risk för 

bäckenbottenskada 

med påföljande 

kirurgiskt ingrepp 

Kvantitativ studie 
Obstetriskt födelse- 

register samkördes 
förlossningar mellan 1952-

1966 och Scottis 

morbidityrecord 1(SMR1) från 

1980, data som reg. pelvic floor 

sugeri, via ICD= International 

Kejsarsnitt vid första 
förlossning skyddar mot 

kirurgi såsom vid 
stressinkontinens och 

prolaps 



senare i livet. Classification of Diseases 

n=352 kvinnor  
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