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Bäckenbottenskador vid förlossning - 
Prevention, diagnostik och 
handläggning 

Innehåll
1 Syfte..............................................................................................................2

2 Definitioner.....................................................................................................2

2.1 Bäckenbottens anatomi...........................................................................................................2

2.2 Bäckenbottens muskulatur och symtom vid skador................................................................3

3 Riskfaktorer ....................................................................................................3

4 Diagnostik ......................................................................................................4

5 Prevention ......................................................................................................4

6 Behandling .....................................................................................................6

6.1 Allmänt ....................................................................................................................................6

6.2 Sutur vid perinealbristning grad 2 ...........................................................................................6

6.3 Sutur av klipp...........................................................................................................................6

6.4 Sutur av sfinkterskada .............................................................................................................6

6.5 Rekommendation suturer .......................................................................................................7

6.6 PISA..........................................................................................................................................7

6.7 Antibiotikaprofylax ..................................................................................................................7

6.8 Postoperativ vård ....................................................................................................................7

6.9 Information till patienten ........................................................................................................7

7 Bristningsregistret ...........................................................................................7

8 Uppföljning .....................................................................................................8

8.1 Sfinkterskador..........................................................................................................................8

8.2 Grad 2 skador och klipp ...........................................................................................................8

8.3 Akuta komplikationer oavsett grad .........................................................................................8

8.4 Senare besvär ..........................................................................................................................8

9 Eftervårdsbesöket............................................................................................9

10 Sen behandling av förlossningsskador .............................................................9

11 Kommande förlossning................................................................................11

12 Referenser.................................................................................................12



2

1 Syfte
Prevention och diagnostik av bäckenbottenskador i samband med förlossning. Riktlinjer 
för behandling, information och uppföljning. 

2 Definitioner

2.1 Bäckenbottens anatomi
1 Blygdben

2 Klitoris

3 Urinrör

4 M. Bulbokavernosus

5 Vagina

6 M. Puborektalis

7 M. transervus perinei

8 Perinelkropp

9 Intern sfinkter

10 Anus

11 Extern sfinkter

         12 Svanskota

Kod Beskrivning

Första gradens 
bristning

O70.0 Skada på huden i vulva, labiae eller vagina. Behöver sutureras 
endast med ytliga suturer. Slidmynningens form är den 
samma som före förlossningen.

Andra gradens 
bristning 

O70.1 Skada på perineala muskler men inte ändtarmsmuskeln. 
Slidmynningens form är påverkad och bör återställas vid 
suturering. 

Isolerad 
vaginalruptur

O71.4  Perineum och sfinktrar hela, ruptur av vaginalvägg högre upp

Tredje gradens 
bristning

O70.2  Skada på perineum och analsfinkter

 O70.2C Mindre än 50 % av den externa sfinktern skadad. Analkanalen 
har bibehållen rund form och främre väggen är täckt av 
vävnad där en del utgörs av extern sfinkter.

 O70.2D Mer än 50 % av den externa sfinktern skadad. Analkanalens 
runda form är påverkad men den interna sfinktern är hel

 O70.2E Som ovan men med skada på den interna sfinktern. Endast 
analslemhinnan håller ihop analkanalen som förlorat sin 
rundhet.

 O70.2F  Isolerad skada på den interna sfinktern- Den externa sfinktern 
är hel men det finns en ursparning i bakre slidväggen innanför 
den där bara tarmvägg känns. 

Fjärde gradens 
bristning

O70.3

 

Fullväggsskada genom perineum, analsfinktrar och tarmvägg i 
analkanalen som kan sträcka sig upp i rektum
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2.2 Bäckenbottens muskulatur och symtom vid skador

Levator ani (M Pubococcygeus, M Puborektalis, M Ileococcygeus) 
Bäckenbottens ”hängmatta”. Består av flera muskler, den del som går slyngformat 
närmast rektum (puborektalis) strävar efter att dra tarmen framåt/ventralt och 
därigenom skapa den så kallade anorektala vinkeln på cirka 90° vilken är viktig för att 
upprätthålla anal kontinens.
Skada ventralt/proximalt: Instabilitetskänsla, svårt med knip, cystocele, trängningar, 
öppenhetskänsla

Skada distalt/kaudalt: (puborektalis/puboanalis): Sned perineum, drar mot friska sidan, 
smärta på den kontralaterala sidan. Påverkan tarmtömning, bidrar till anal inkontinens. 

Bulbokavernosus 

Fäster mellan klitoris och perinealkropp. Omsluter slidan och bidrar till sexupplevelsen. 
Skada gör att slidan känns öppen, ”slidpruttar”, slidöppningen drar inte ihop sig vid knip. 
Vaginal penetration vid samlag kan upplevas smärtsam och/eller ointressant, klitoris 
stimuleras ej. 

Transversus perinei

Fäster från bäckenet till perinelkroppen och extern sfinkter. Stabiliserar mellangården.

Vid skada ligger inte ändtarmsöppningen kranialt om mellangården utan i samma plan 
och mellangården följer med anus ner när man krystar. Det innebär att ändtarmens 
vinkel inte rätas ut som den ska och det blir svårare att tömma tarmen. Hemorrojder och 
rectocele utvecklas lättare. 

Externa sfinktern 

Tvärgående fibrer. Viljemässigt knip. Går ihop med perinealkropp. Skada ger 
svårighet/oförmåga att knipa och hålla emot gaser och avföring. Smärta pga 
kompensatorisk överspänning i omgivande muskulatur. 

Interna sfinktern 

Längsgående fibrer. Fortsätter in i analkanalen (rektovaginal fascian). Ger passiv 
kontinens. Om skadad störs förmåga att känna om det är gas eller avföring i ändtarmen 
(sk sampling) och man törs inte släppa sig om man inte är på toaletten. Gasinkontinens. 

3 Riskfaktorer

 Förstföderska
 Tidigare sfinkterruptur
 Instrumentell förlossning
 Bristfälligt perinealskydd
 Långt utdrivningsskede 
 Stort barn ( 4500 g)
 Vidöppen bjudning
 Omskärelse
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4 Diagnostik
Efter samtliga förlossningar skall alltid inspektion samt vaginal och rektal palpation 
utföras. Vid misstanke om större bristning läggs lämpligen en yttre pudendusblockad 
inför inspektion (se nedan). Vid perineal/vaginal bristning ska barnmorska bedöma 
graden. Förlösande barnmorska tar hjälp av kollega/ koordinator för bedömning av 
bristning. Finns det misstanke om engagemang av analsfinktern eller annan större 
förlossningsskada såsom mycket djup vaginalbristning så ska förlossningsläkare tillkallas. 
Perinealbristning grad 1-2 och hög vaginalbristning som inte är mycket djup handläggs 
som regel självständigt av barnmorska. 

PDB
Yttre pudendusblockad skall användas frikostigt och av alla barnmorskor och läkare. 
Använd grön nål. 10 ml Carbocain per sida. Beskrivning på tekniken finns på 
bäckenbottenutbildningen.

5 Prevention 
Förlösande barnmorska bör identifiera riskfaktorer för förlossningsskada både vid initial 
riskbedömning vid inkomst till förlossningen samt vara observant på varningstecken 
(uttalat ödem, hudfärg etc) och nytillkommen risk under pågående förlossning. 
Förlossningsställning, som ger överblick och möjlighet att utöva perinealskydd 
rekommenderas. Det är rekommenderat att vara två barnmorskor vid framfödandet. 
Viktigt med god kommunikation mellan all personal och den födande mamman. 
Långsamt framfödande eftersträvas från det att föregående fosterdel skymtar i vulva.  I 
händelse av instrumentell förlossning ska man tydligt komma överens om vem som 
håller perinealskydd - operatören själv (optimerar samspelet mellan skyddande 
handgrepp och dragkraft) eller den assisterande barnmorskan. Yttre press ska undvikas. 

Episiotomi - Klipp
Huruvida klipp är skyddande mot sfinkterskada är fortfarande omdebatterat och studier 
pågår. Vid icke instrumentell förlossning kan restriktivt användande av klipp minska 
andelen perinealskador (evidensgrad Ia). Enstaka studier har visat visst skydd hos 
förstföderska vid instrumentell förlossning. Klipp skall användas enbart vid 
indikation (hotande fosterasfyxi, skulderdystoci och för omskurna kvinnor, övervägs vid 
VE hos förstföderska). Kan övervägas vid mycket stram perineum där man bedömer att 
det avlastar men evidens finns ej. 
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Mediolateral teknik rekommenderas. 
Mediolaterala klippet utgår från 
medellinjen vid introitus och riktas snett 
utåt ner mot tuber ischiadicum (nr 2 i 
bild). Nr 3, lateralt klipp är ett alternativ.  
Vinkeln bör vara mellan 45-60° och 
längden mellan 3-5 cm (viktigt att det 
inte blir för kort, då gör det ingen nytta). 
Om vinkeln understiger 40°, d.v.s. 
närmar sig medellinjen kommer klippet 
att i princip vara medialt vilket ger en 
ökad risk för sfinkterskada. Om det 
överstiger 60°, för långt lateralt, blir det 
ingen avlastning för perineum. Tänk på 
att huden töjs ut av huvudet när 
riktningen tas ut. 

Perinealskydd
Ena handen på mellangården, andra på 
fostrets huvud. Handen på fostrets huvud 
styr tempot samt stöttar genom att lyfta lätt 
uppåt. Handen på perineum håller emot och 
stöttar med ett litet tryck uppått. När 
huvudet står i genomskärning ska kvinnan 
inte krysta längre, endast flåsa fram fostret. 
Först när bakre axeln är förlöst släpps 
handgreppet mot perineum.
Perinealskydd skall dokumenteras i 
patientens journal.
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6 Behandling

6.1 Allmänt
Den som syr bristningen ska kunna anatomin och ha utbildning. Sträva efter att vara två 
som syr så går det fortare för patienten och man lär sig av varandra. Vid sutur av 
komplicerade vaginalbristningar, klipp/grad 2 samt sfinkterskada skall operationsmall 
användas. Om inte yttre PDB är lagd inför inspektion bör det göras inför suturering. Om 
komplicerade bristningar, misstänkta sfinkterskador eller vid riklig blödning från 
bristningen bör sutur ske på operation. 

6.2 Sutur vid perinealbristning grad 2
Perinealkroppen är skadad och måste återställas. Identifiera Bulbocavernosus och 
transversus perinei och suturera dessa separat mot mitten. Finns det en vaginal eller 
perineal bristning innanför hymen är det en fördel om man håller fingret i rektum och 
lyfter upp väggen och vet hur djupt man ska sätta suturerna. Använd fransyska för att 
dra i vävnaderna och se var de hör hemma. Hymen är bra att använda som kontroll för 
att allt ligger i rätt nivå och att perinelkroppen återskapats. Operationsmall Obstetrix.

6.3 Sutur av klipp
Som ovan. Om man behärskar det kan ensutursteknik (med monofilament el Vicryl rapid 
) där man startar i muskellagret, därefter vaginalslemhinnan och slutligen huden sys i ett 
steg användas. Operationsberättelse i mall Obstetrix.

6.4 Sutur av sfinkterskada
Rekommenderat med sutur på operationsavdelning. Om mindre partiell sfinkterskada, 
bra åtkomst samt i samråd med patient kan i utvalda fall sutur ske på förlossningssal. 
EDA/spinal el narkos. KAD som kan sitta kvar i upp till 12h. Använd operationsmallen i 
Obstetrix och komplettera med egen text samt PISA kriterierna. 

Börja med att identifiera om det finns en skada på analslemhinna och intern sfinkter. 
Använd alltid ett finger i analkanalen vid inspektion av skadans omfattning. Det är ofta 
en stor fördel att ha kvar fingret analt vid den fortsatta sutureringen. Börja med höga 
vaginala bristningar. Analslemhinnan vid grad 4 sutureras som tarmvägg, med en 
fortlöpande sutur med medelkort absorbtionstid, t.ex. monocryl. Adaptera linea dentata 
och kanterna väl. Just utanför analslemhinnan finns den interna sfinktern. Den börjar ½ 
cm oralt om den externa sfinktern i höjd med linea dentata och är ljusare än 
skelettmuskulatur. Den sutureras också med en fortlöpande sutur. Identifiera därefter 
perimysium runt den externa sfinktern och de perineala musklerna. Suturerna behöver 
omfatta perimysiet/muskelfascian för att få hållfasthet. End to end/madrassteknik 
används alt overlap om hela externa sfinktern är av. Isolerad intern sfinkterskada 
förekommer men är sällsynt. Värdet av att suturera en sådan skada är inte klarlagt och 
ska vägas mot risken med att sy för mycket. Om man inte verifierat skadan med 
ultraljud bör man vara säker på att man inte blandar ihop interna sfinktern med en 
skadad rektovaginala fascian eller rektums muskellager. 

Adaptera m puboperinealis tillsammans med rektovaginala fascian mot perinealkroppen 
så blir resten av anatomin tydligare. Adaptera m bulbokavernosus och transversi 
perineiis fästen mot mellangård.  Var försiktig med för omfattande suturer i vestibulum 
vagina eftersom en trång vaginalöppning kan orsaka dyspareuni. Huden utanför 
hymenalringen och huden i perineum kan med fördel slutas med en fortlöpande 
intracutan monofilament tråd.



7

6.5 Rekommendation suturer
• Höga vaginala bristningar (multifilamentös sutur ex Polysorb/Vicryl 2-0 ev 0 om djupt, 
större nål, både enstaka och fortlöpande kan användas)
• Analkanalen (3.0 fortlöpande monofil sutur tex monocryl el biosyn)
• Intern sfinkter (3.0 fortlöpande monofil sutur, Biosyn el vicryl)
• Extern sfinkter (2.0 enstaka multifilamentös sutur ex Vicryl/Polysorb)
• Perinealkropp (2.0 el 3.0 enstaka sutur Vicryl)
• Vaginalvägg (2.0 el 3.0 fortlöpande eller enstaka multifilamentös ex Polysorb/Vicryl)
• Perineum hud  (fortlöpande intracutan 4.0 monofil tex monocryl)

Mer om suturkarakteristika och absorbtionstid finns på bäckenbottenutbildningen.

6.6 PISA
P = perineums höjd innan sutur (< 1 cm, 1-2 cm, >2 cm)

I = skada på interna sfinktern (ja/nej)

S = suturmaterial

A = antibiotikaprofylax

6.7 Antibiotikaprofylax
Antibiotikaprofylax med engångsdos cefotaxim 1g samt metronidazol 1g rekommenderas 
vid bristning grad 3-4 och övervägs vid omfattande vaginalbristning. Till Pc allergiker 
Dalacin 600 mg. 

6.8 Postoperativ vård
Samtliga patienter med grad 2 skada/klipp, komplicerad vaginal bristning eller 
sfinkterskada ska erhålla smärtlindring med paracetamol och NSAID. Bedövningsgel och 
isbinda vb. Viktigt att förhindra förstoppning. I första hand med Paraffinemulsion 15 ml 
x2, vb tillägg av makrogolpreparat (tex movicol). Tarmreglerande/laxerande medel 
rekommenderas ej. Kostråd och adekvat vätskeintag 
(linfrö/havregryn/kiwi/päron/messmör).
Patienter med grad 2 skada/klipp samt partiell sfinkterskada påtittas av barnmorska 
innan hemgång för att se att suturer sitter fint och att det inte finns tecken till hematom, 
sårruptur eller infektion. Vid behov stöd av läkare.
Patienter med sfinkterskada ska påtittas av läkare innan hemgång. 

6.9 Information till patienten
Skriftlig information till patienter med klipp, grad 2, sfinkterskada eller komplicerad 
vaginal bristning. Barnmorska skriver ut patientinformation och fyller i vilken typ av 
bristning patienten har fått samt informerar med hjälp av bild. 

7 Bristningsregistret
Alla patienter med sfinkterskada skall registreras. Förlösande barnmorska ansvarar för 
detta. Läkare ansvarar för att PISA kriterier är fyllt i operationsberättelsen. Patienten 
följs med enkäter vid 8 v och 1 år. Om enkäten indikerar uttalade besvär eller önskemål 
av patienten om uppföljning så bokas en sådan in på gynmottagningen. 
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8 Uppföljning

8.1 Sfinkterskador
Vid sfinkterskada fyller förlösande barnmorska i formulär för utvärdering som lämnas till 
lokal grupp med ansvar för förlossningsskador och förlösande barnmorska/läkare får 
sedan ett samtal med någon i gruppen där man går igenom förloppet. Samtalet syftar till 
att se om man kan identifiera riskfaktorer/orsaker, ta lärdom samt styrka yrkesrollen.

Patient med sfinkterskada rings upp efter ca 2 veckor av barnmorska i sfinktergruppen 
för att efterhöra hur det går.

Uppföljning sker i övrigt via bristningsregistret vid 2 månader och 1 år där läkarbesök 
bokas vid behov efter bedömning av enkät. Operatör kan om så önskas sätta upp för 
återbesök, lämpligen ca 3 mån postpartum, rekommenderas vid komplicerade 
operationer. 

8.2 Grad 2 skador och klipp
Uppföljning i första hand vid eftervårdsbesöket på Hälsocentral. Kommer framledes att 
även följas genom bristningsregistret.

8.3 Akuta komplikationer oavsett grad
Vid akuta komplikationer efter sutur av förlossningsskada (infektion, hematom, 
sårruptur, svår smärta) upp till ca två veckor postpartum får patienten komma till 
mammot för bedömning. 

Infektion
Behandlas enligt gängse principer med odling, rengöring och vid behov antibiotika. 
Illasittande suturer skall tas bort, vid mer uttalad infektion eller abcess kan såret behöva 
öppnas och debrideras. Observera risk för mer allvarlig hudinfektion hos diabetiker.

Sårruptur
I första hand skall infektion uteslutas som orsak till sårruptur. Vid sårruptur utan 
infektionstecken ställningstagande till resuturering. Evidens för resutur finns ej men 
mindre studier talar för att resutur inom två veckor minskar smärta, dyspareuni samt ger 
ett bättre estetiskt resultat ( Evidensgrad IV). Vid eventuell infektion skall behandling av 
denna ske innan ställningstagande till eventuell sutur alternativt beslut om sekundär 
läkning som då behöver följas upp. Resutur skall föras in i gynop. 

Hematom
Ger symtom i form av smärta och i vissa fall vitaltecken till blödning utan att det blöder 
utåt. Mindre, ickeexpansiva hematom i vagina eller vulva på mindre än 4-5 cm kan i 
regel behandlas konservativt med kyla, smärtlindring och observation. Vid större 
hematom eller hematom som snabbt växer alternativt ger cirkulatorisk påverkan 
rekommenderas incision och tömning på operation. Vid fynd av blödande kärl ligeras 
dessa men det är inte alltid fallet. Vid mer ospecifik sivande blödning rekommenderas 
kryssuturer i lager. Tamponad vid vaginala hematom. KAD. 

8.4 Senare besvär
Vid senare besvär i första hand kontakt med barnmorska på Hälsocentralen.

Alla skall uppmuntras att delta i eftervårdbesök (se separat rubrik). Vid misstanke om 
missad eller felläkt skada (ingen eller mycket tunn perineum, analinkontinens) i samband 
med eftervårdsbesöket remiss gynmottagningen.

Frikostigt med remiss (gynmottagningen) vid anal inkontinens även tidigt i förloppet (> 2 
v postpartum). 
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Isolerad urininkontinens hänvisas i första hand till läkare alternativt distrikssköterska på 
HC samt tät.nu. 

Vid sköra slemhinnor kan östrogensalva lokalt provas (ffa under amning) och vid samliv 
rekommenderas silikonbaserat glidmedel.

Vid uttalade besvär av framfall eller dyspareuni trots adekvat bäckenbottenträning mer 
än 6 mån efter förlossning remiss till gynmottagningen. 

9 Eftervårdsbesöket
Eftervårdsbesöket syftar till att gå igenom förloppet och vid behov förklara mer om 
eventuell förlossningsskada samt att undersöka kvinnans bäckenbotten. Efterfråga 
eventuella symtom på bäckenbottendysfunktion inklusive sexuell funktion om samlivet 
har återupptagits. Viktigt att värdera hur uttalade symtomen är då besvär från 
bäckenbotten är vanligt så kort tid efter förlossningen. Normalisera det man kan vänta 
sig utan att bagatellisera och var uppmärksam på avvikelser. Undersökning görs i gynstol 
och är viktig oavsett utbredningen av eventuell känd skada. Palpera både vaginalt och 
rektalt och bedöm hur mellangården ser ut samt patientens knipförmåga. 

Vid behov kan patienten tas tillbaka för uppföljande undersökning till barnmorska på HC 
efter genomgång av symtom och bäckenbottenträning, lämpligen ca 6 månader efter 
förlossning. Urininkontinens, framförallt ansträngningsläckage är mycket vanligt första 
året efter förlossning och behandlas/utreds i första hand inom primärvården och via 
tät.nu.

Symtom på bäckenbottenskada
 Framfall (buktar, skaver, slidpruttar, tömningsbesvär)
 Urininkontinens (trängningar, ansträngningsläckage, nattetid, inkontinensskydd)
 Dyspareuni (vid, trång, ont, går ej, njuter ej) – svårt att värdera kort efter 

förlossning
 Analinkontinens (tarmfunktion, gas, soiling, lös/hård avföring, inkontinensskydd)

Bedömning av knipförmåga enligt Kaupila  ( 2 fingrar i slidan)
 1 = ej förnimbart knip
 2 = förnimbart knip men ej runt undersökarens fingrar
 3= knip om undersökarens fingrar men ej lyft av bäckenbotten
 4 = knip om fingrar och lyft av bäckenbotten

Dokumentation vid eftervårdsbesöket 
 Symmetri
 Beskrivning av knip enligt Kaupila
 Beskrivning av perinealkroppen – Normalt uppbyggd, något lägre än normalt, 

tunn
 Tydliga avvikelser

10 Sen behandling av förlossningsskador
Vid besök på gynmottagningen görs en fullständig anamnes av bäckenbottendysfunktion 
inklusive sexuell funktion samt strukturerat frågeformulär om tarmfunktion (redan ifyllt 
om patienten kommer via enkät i bristningsregistret, annars kan de frågor som finns där 
vara bra vägledning). Gynundersökning med värdering av bäckenbottenmuskulatur samt 
knipförmåga. Inspektion och palpation av ärr. Ultraljud vaginalt och om kompetens för 
det finns endovaginalt/endoanalt ultraljud av bäckenbottenmuskulatur/sfinkterapparaten. 
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Vid behov (osäkerhet kring eller misstanke om kvarvarande sfinkterskada, anal 
inkontinens) remiss till kirurgens bäckenbottenmottagning där endoanalt ultraljud och 
funktionstester kan genomföras. Anorektal manometri och sfinkter-EMG görs om man vill 
objektivisera sfinkter- respektive nervfunktionen.

I utvalda komplicerade fall kan även remiss till nationellt Bäckenbottencentrum 
övervägas. Bäckenbottencentra finns 2018 i Uppsala, Stockholm, Danderyd, Karolinska 
Huddinge, Linköping och Malmö/Lund.

70 % av kvinnorna är nöjda ett år efter rekonstruktiv kirurgi p.g.a. förlossningsskada.

Smärtor/dyspareuni
Undersökning för att se om retad ärrvävnad eller muskeldefekt finns i perineum. Ofta 
mycket spända bäckenmuskler och reflektoriskt knip vid undersökning.

Vid behov av hjälp med träning av styrka alternativt avslappning/desensibilisering av 
bäckenbottenmuskulatur, remiss i första hand till specialiserad fysioterapeut alternativt 
uroterapin. 

Vid smärta i ärr/dyspareuni utan synlig defekt kan behandling med xylocainsalva och 
eller östrogensalva som patienten själv masserar in flera ggr dagligen hjälpa. Samliv kan 
uppmuntras då många är rädda att något ska gå sönder och inte har vågat. Om 
kvarvarande besvär med smärta isolerat i ärret kan injektion med Carbocain 5 – 10 ml 
blandat med 40 mg depomedrol provas, kan upprepas upp till tre gånger med minst 6 v 
intervall. 

Ibland kan en felläkt skada, en hudflik, eller en för högt sydd skada som ger en brygga 
vara orsaken till smärtan. Kirurgi kan då övervägas.

Framfall
Sedvanlig behandling utifrån symtom. Ring kan med fördel provas initialt för att 
utvärdera effekt på symtom.

Urinläckage
Sedvanlig utredning/behandling som initieras via primärvården. TVT op på indikation.

Sen behandling av grad 2 skador/klipp
Om det finns anatomiska defekter som påverkar funktionen i bäckenbotten kan i vissa 
fall rekonstruktiv kirurgi övervägas. Om det finns en allmän muskelsvaghet är 
bäckenbottenträning första åtgärden. Om det finns bra muskelkontroll och styrka men en 
synlig muskelfästesdefekt är bäckenbottenträning inte alltid av godo eftersom man kan 
få ont i den kompensatoriskt arbetande muskulaturen som är hel.

Efter en missad grad 2-skada eller om det inte funnits någon synlig skada men vävnaden 
brustit submuköst finner man en tunn mellangård (mindre än 2 cm anovaginalt mått). 
Symtomen är vidhetskänsla, svårigheter att knipa och så småningom 
tarmtömningssvårigheter. Rekonstruktiv kirurgi (perineoplastik) där man återför de 
delade muskelfästena till ett gemensamt nav kan ge symtomlindring. Även här är 
evidensläget för dåligt för att ge tydliga riktlinjer. 

Ett defektläkt klipp kan sutureras men för att åstadkomma god funktion behöver man ha 
en god kännedom om musklerna i området vars fästen alla är delade och behöver föras 
mot mellangården. 

Kvarvarande sfinkterdefekt
Patienter med kliniskt signifikant sfinkterdefekt bör övervägas för sfinkterrekonstruktion. 
Dessa patienter skall utredas och behandlas multiprofessionellt i samråd med kirurgens 
bäckenbottenmottagning och nationell kompetens. Signifikanta besvär kan definieras 
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som läckage för fast eller lös avföring alternativt episoder med trängningsinkontinens 
minst en gång per vecka. Enbart gasinkontinens anses inte vara skäl för behandling. 

Symtomen aggraveras oftast av löst tarminnehåll, och detta är också bakgrunden till att 
en inledande behandling med bulkmedel och loperamid i försiktigt ökande dosering ofta 
kan vara framgångsrik. Till basalbehandling räknas också biofeedback, som innebär 
kontrollerad träning av sfinkter och bäckenbottenmuskulatur (med hjälp av uroterapeut 
eller specialiserad fysioterapeut).  

Vid extern sfinkterskada synlig på ultraljud med eller utan intern sfinkterskada och 
analinkontinens som begränsar livskvaliteten kan sfinkterplastik/rekonstruktion erbjudas.  
Viktigt med information så att patienten har realistiska förväntningar på kort och lång 
sikt.

Föreligger internsfinkterskada, pudendusnervpåverkan, sfinkteratrofi, lös avföring eller 
IBS är resultaten av sfinkterplastik sämre. Saknas voluntär muskelkontraktion eller om 
sfinktern är denerverad eller fragmenterad kan det vara kontraindikationer för 
sfinkterplastik.

Insikten om att resultaten inte alltid är optimala och att en initial förbättring ofta inte 
riktigt står sig vid långtidsuppföljning har medfört ett behov av att finna alternativa 
behandlingar. Många kvinnor med initialt god effekt av sfinkterrekonstruktion har vid 
långtidsuppföljning (>5 år efter rekonstruktion) försämrats. Sakral nervstimulering är 
indicerad vid invalidiserande fekal inkontinens, när vanlig basalbehandling inte har 
tillräcklig effekt, detta initieras på specialistcentra. Stomi kan övervägas för patienter 
med analinkontinens som allvarligt begränsar livskvaliteten först när alla lämpliga 
konservativa och kirurgiska åtgärder övervägts

Övriga förlossningsskador
En sk levatorskada, där puborektalismusklen lossat från sitt fäste mot symfysen eller 
splittrats kan upplevas som vidhetskänsla, svårigheter att knipa och luftpruttande ur 
slidan. Här finns ingen bra kirurgisk teknik för att återskapa funktionen. I klinisk 
erfarenhet ser man att symtomen kan lindras om man korrigerar en samtidig 
mellangårdsdefekt.

 

11 Kommande förlossning
Risken för återkommande sfinkterskada vid sfinkterskada i tidigare förlossning är 5-7%. 
Risken ökar vid stort barn under nästkommande förlossning.

Efter sfinkterruptur med kvarstående besvär, eller efter genomgången sfinkterplastik 
rekommenderas planerad kejsarsnittsförlossning vid kommande graviditet. Remiss till 
SMVC. Vid osäkerhet kan utvidgad undersökning med endoanalt ultraljud och manometri 
ge vägledning. En större kvarvarande defekt i externa sfinktern (> 1h) och dåliga tryck 
vid manometrin (skillnad maxtryck och vilotryck <20 mmHg) kan vara indikation för 
sectio. 

Efter en felläkt grad 2 skada inget hinder för vaginal förlossning då erfarenhet visat att 
det ej innebär en försämring. Om patient har uttalade symtom och man överväger 
rekonstruktion/perinealplastik kan denna göras innan förnyad förlossning, annars kan 
man vänta till efter barnafödandet. Kvinnans önskemål anses vara vägledande för 
förlossningssätt efter perinealplastik. 
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