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Bakgrund
Förlossningsskador hos mödrar till följd av vaginal
förlossning är vanligt förekommande inom svensk
förlossningsvård. Andelen förstföderskor som drabbas
av bristningar Grad 3 och 4, så kallade sfinkterskador,
varierar mellan 3,9 och 7,6 procent enligt statistik från
Socialstyrelsen. Vaginala och perineala bristningar
och andra skador på bäckenbotten hos kvinnor som
föder vaginalt, kan orsaka lidande både på kort och
lång sikt. Förutom smärta, kan förlossningsskador på
bäckenbottens stödjefunktioner leda till urinläckage,
avföringsläckage, tarmtömningssvårigheter, framfall
av vaginalväggarna, samt sexuell dysfunktion.
Syfte
Syftet med detta regeringsuppdrag är att kartlägga
systematiska översikter som utvärderar behandling
av förlossningsskador hos kvinnan och att tydlig
göra vilka vetenskapliga kunskapsluckor som fältet
rymmer.
Metod
En systematisk kartläggning innebär att sakkunniga
identifierar domäner och frågeställningar inom om
rådet, vilka sedan ligger till grund för en systematisk
litteratursökning. Efter litteratursökningen identi
fieras, relevans- och kvalitetsbedöms systematiska
översikter och slutligen sammanställs resultaten i
de inkluderade systematiska översikterna på ett
överskådligt sätt. Kartläggningen inkluderar ingen
kvalitetsbedömning av de primärstudier som ingår
i de systematiska översikterna. I Kapitel 3 finns
en mer detaljerad information kring metod samt
avgränsningar.
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Sammanfattning

Resultat
Totalt identifierades 8 systematiska översikter som
bedömdes hålla en god kvalitet. Resultaten i dessa
översikter visar att det generellt saknas kunskap om
behandling av förlossningsskador hos kvinnan för
samtliga domäner, men inom några domäner finns
det viss kunskap för specifika behandlingsstrategier.
Kunskapsluckor
I tabellen nedan ses för vilka domäner inom för
lossningsskador hos kvinnan det finns vetenskaplig
kunskap där det råder kunskapsluckor samt inom
vilka domäner det finns systematiska översikter av
medelhög eller hög kvalitet.
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Tabell 1 Sammanfattning av huvudresultaten.
Domän

Systematisk översikt
av medelhög eller
hög kvalitet

Vetenskaplig
kunskap

Vetenskapliga
kunskapsluckor

Grad 1-bristning
Grad 2-bristning
Grad 3- och/eller 4-bristning
Djupare vaginal bristning
Skada orsakad av klipp
Skada på levatormuskeln
Livmoderframfall akut
Skada på benstrukturi bäckenbotten
Separation av blygdbensfog
Specifik skada på könsstympad
Fistel mellan urinblåsa och vagina eller tarm och vagina
Hemorrojd
Smärta i mellangården
Samlagssmärta
Urininkontinens
Analinkontinens
Tarmtömningssvårighet
Uterusruptur
= Ja

= Nej

= Delvis

Att vetenskaplig kunskap finns betyder att en systematisk översikt med hög eller medelhög kvalitet visar att behandling har eller saknar effekt.
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