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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Globalt sett drabbas cirka 70-80 procent av alla kvinnor av någon typ av bristning 

i underlivet när de föder sitt första barn och dessa skador kan orsaka både smärta och lidande. 

Det är av stor vikt att barnmorskor och obstetriker känner till det kvinnliga könsorganets 

anatomi så att både diagnostisering och handläggning av bristningar blir korrekt. Forskning 

kring hur dessa skador skall kunna undvikas är ständigt pågående. En av de många frågor som 

ställs är huruvida förekomsten av dessa skador minskar när barnmorskan utför perinealskydd 

och hur detta används när kvinnan föder i vatten. Vattenfödsel är ett omdiskuterat ämne och 

forskare har olika uppfattning om dess för- och nackdelar. Syfte: Syftet med detta arbete var 

att beskriva utfallet och handläggningen av perinealbristningar vid vattenfödslar.  

Metod: En kvantitativ ansats har använts och information ifrån 123 kvinnors 

förlossningsjournaler har sammanställts. Alla kvinnorna födde sina barn i vatten på BB 

Sophia eller Södra BB från mars 2014 till mars 2015. Bristningsgrad har beskrivits i tabeller 

och diagram i förhållande till variablerna paritet, barnets vikt, utdrivningsskedets längd, 

barnets huvudomfång, tid för bad, BMI, ålder och suturering. Resultat: Betydligt fler av 

förstföderskorna drabbades av perinealbristning än vad omföderskorna gjorde. Av de kvinnor 

som fick en grad 3 eller grad 4 bristning hade alla längre utdrivningsskeden och var 

förstföderskor. Nio procent av kvinnorna i studien fick en grad 3 bristning vilket ses som en 

hög siffra. Av de totalt 101 kvinnorna som fick någon typ av perinealbristning lämnades tio 

stycken osuturerade och nästan hälften av barnmorskorna som besvarat enkäten använde sig 

av perinealskydd vid vattenfödslar. Slutsats: Att vara förstföderska ökar risken för 

perinealbristningar oavsett om kvinnan föder i vatten eller inte. Utdrivningsskedets längd kan 

ha betydelse samt även om barnmorskan använder perinealskydd eller inte. Vad som i övrigt 

påverkar utfallet av bristningar vid vattenfödsel är inte säkerställt. Mer forskning i ämnet 

behövs.  

 

Nyckelord: Perinealbristningar, vattenfödsel, barnmorska, perinealskydd, suturering. 
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ABSTRACT  

 

Background: Globally, about 70-80 percent of all women suffer some form of perineal tear 

when they give birth to their first child. These injuries can cause both pain and suffering. It is 

very important that midwives and obstetricians are familiar with the female anatomy so that 

both the diagnosis and management of the tear are handled correctly. Research into how these 

injuries can be avoided is ongoing. One of the many questions being asked is whether the 

occurrence of these injuries is reduced when the midwife using her hands to protect the 

perineal area and how this is used when the woman give birth in water. The research on to 

what extent this technique is used in water birth is very limited. Water birth is a controversial 

subject and scholars have different views on its advantages and disadvantages. Aim: The 

purpose of this study was to describe the outcome and management of perineal tears at water 

births. Method: A quantitative approach has been used and information from 123 women's 

birth records has been compiled. All the women gave birth to their children in water at BB 

Sophia or Södra BB from March 2014 to March 2015. The grade of tear was described in the 

tables and diagrams in relation to the variables parity, child's birth weight, the length of 

second stage of labour, the child's head circumference, length of time in the water, BMI, age, 

and management of the tear. Results: Consideably more of primipara mothers suffered from 

perineal tears than multipara mothers. Of the women who received a grade 3 or 4 tear, all had 

longer second stages and were first-time mothers. Nine percent of the women in the study had 

a Grade 3 tear, which is considered a high figure. Of the 101 women who received any type of 

perineal tear, ten were left unsutured and almost half of the midwives who answered the 

questionnaire used their hands to reduce tears in water births. Conclusion: The risk of 

perineal tears are increased for women giving birth at the first time whether the woman gives 

birth in water or not. The lenght of the second stages can be significant, and also whether or 

not the midwife uses her hands to reduce tears. Not much is known about the other factors 

affecting the outcome of perineal tears during water birth. More research in the topic is 

needed.  

 

Keywords: Perineal tears, water birth, midwife, perineal management techniques, suturing 
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INLEDNING 

 

När kvinnor föder barn är det vanligt att en bristning uppstår i underlivet. Av de kvinnor som 

föder sitt första barn drabbas sjuttio till åttio procent av någon typ av bristning (Albers, 

Garcia, Renfrew, McCandlish & Elbourne 1999). Perinealbristningar är dess samlingsnamn 

och kan uppstå i vagina, perineum och/eller analsfinktern. Dessa skador kan komma att 

påverka kvinnans liv om de inte repareras på ett optimalt sätt (Zetterström, 2014). För att en 

barnmorska skall kunna diagnostisera och suturera en perinealbristning är det av stor vikt med 

goda kunskaper om bäckenbottens anatomi. Dock har dessa kunskaper i studier visat sig vara 

bristfälliga både bland läkare och barnmorskor (Leeman, Sperman & Rogers, 2003). I vissa 

länder har kvinnor möjlighet att föda barn i vatten medan de i andra länder, bland annat i 

USA, avråder från detta. I Sverige finns endast två förlossningskliniker som har badkar på 

varje rum, ämnade för vattenfödsel. Dessa är BB Sophia och Södra BB i Stockholm. 

Barnmorskans roll under framfödandet är inarbetat vid födslar som inte sker i vatten medan 

det vid vattenfödslar inte finns några tydliga riktlinjer. Barnmorskan bör ha kunskap om hur 

hon på bästa sätt kan hjälpa den födande kvinnan att minimera riskerna för att en bristning 

uppstår. Detta kan göras både med ord och i handling, genom instruktioner kring hur kvinnan 

t e x skall krysta och/eller genom att fysiskt hålla sin hand mot barnets huvud och mot 

perineum. Att bada för att minska smärta och obehag är väl känt och det finns beskrivet i 

litteraturen att det skulle kunna öka elasticiteten i perineum samt minska risken för stora 

bristningar att ligga i vatten (Geissbühler & Eberhard, 2000). Andra studier menar att det inte 

finns några bevisade fördelar med att föda i vatten (American Congress of Obstetricians and 

Gynecologists, 2014). Dessa motstridiga resultat, samt avsaknaden av data som beskriver 

frekvensen av olika grader av bristningar vid vattenfödslar, talar för behovet att belysa detta 

område. Då det inte finns så mycket dokumenterat om huruvida barnmorskor som arbetar med 

vattenfödslar använder perinealskydd eller inte kändes det intressant att undersöka detta 

närmare.  
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BAKGRUND 

Bäckenbottens anatomi 
 

 

Under en födelse tänjer sig vagina som är elastisk och muskulös och blir från sin ursprungliga 

diameter på två till tre centimeter då upp till tio centimeter. Vaginalväggen är uppbyggd av en 

slemhinna som i fertil ålder är östrogenrik och välförsedd med blodkärl. Under 

vaginalslemhinnan finns ett muskellager som är uppdelat i ett inre (cirkulärt) och ett yttre 

(longitudinellt) lager och kallas tunica muscularis. Vagina är en kanal som löper igenom 

diafragma urogenitale och bäckenbotten. Omkring vagina finns rikliga venösa plexa som 

tömmer sig i vene iliacae internae (Sundstöm-Poromaa, 2010).  

 

Bäckenbotten utgörs av diaphragma pelvis, musculus coccygeus och musculus levator ani. 

Dessa muskler utgör ett stöd för det intraabdominella trycket samt för bäckenbottens organ 

(Faxelid, 2001). Diafragma urogenitale är en bindväv- och muskelplatta som spänner sig 

mellan höftbenen. Under en förlossning utsätts den för stora påfrestningar (Sundstöm- 

Poromaa, 2010)  

Den inre och den yttre analsfinktern kan liknas vid två cylindrar av muskler där den 

förstnämnda ligger innanför den andra. Den externa analsfinktern är cirka tre till fyra 

centimeter lång och fem till åtta millimeter tjock och uppbyggd av tvärstrimmig muskulatur. 

Denna typ av muskel kan kontrolleras viljemässigt och aktiveras när det finns behov av att 

knipa. Den interna analsfinktern är uppbyggd av glatt muskulatur och kan inte kontrolleras 

viljemässigt. Den är två till fyra centimeter lång och två till fem millimeter tjock. Den ses som 

en aning ljusare än den yttre men är ändå svår att identifiera vid bristning (Zetterström, 2008). 

Perinealbristningar 

 

Perinealbristningar är ett samlingsnamn för de skador som kan uppstå i vagina, perineum 

och/eller analsfinktern i samband med förlossning. Dessa skador kan komma att påverka 

kvinnans liv, om de inte repareras på ett optimalt sätt. En bristning som omfattar analsfinktern 

kan ge inkontinensbesvär vilket påverkar livskvaliteten (Zetterström, 2014).  

 

En retrospektiv studie gjordes av Boij, Matthiesen, Krantz & Boij (2007) i Sverige år 1995 

med 38 kvinnor som alla hade drabbats av sfinkterskador vid sin förlossning. Fem år efter 

skadan fyllde de i en enkät som handlade om hälsa, kroppsuppfattning, sociala problem, 

sexualliv, hur de tänkte kring att bli gravida igen samt om de hade några fysiska problem 

relaterade till skadan. Studien visar att vissa av kvinnorna som fått stora bristningar i samband 

med förlossning led på olika sätt. Det kunde röra sig om en känsla av att aldrig känna sig helt 

ren i underlivet på grund av fecesinkontinens, samt att inte kunna utföra sina intressen såsom 

cykling, aerobics och träning på grund av rädsla för läckage. Vidare visade det sig att även 

den sexuella samvaron hade förändrats. Kvinnorna upplevde att deras underliv var 

förändrade, vilket påverkade sexlivet. Tio stycken av de 38 kvinnorna upplevde att det gjorde 

ont vid samlag (dyspareuni) samt att de hade svårt att slappna av och sex stycken av dem 

undvek helt att ha sex. Att bli gravid igen kändes för 14 av kvinnorna i studien inte tänkbart 

(Boij, Matthiesen, Krantz & Boij, 2007). 
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Olika typer av perinealbristningar 

Perinealbristningar delas in i olika grader beroende på hur stor skadan är och vilka vävnader 

som är involverade.  

 

 Grad 1: Enbart huden och vaginalslemhinnan är skadade och i vissa fall kan 

muskulaturen ses under.  

 Grad 2: Skadan är djupare och engagerar perinealmuskulaturen, men analsfinktern är 

intakt.  

 Grad 3: Externa analsfinktern är skadad men analslemhinnan är intakt. 

 Grad 4: Omfattar hela sfinktermuskulaturen och även analslemhinnan (Oats & 

Abraham, 2005).  

 

Bristningarna indelas även enligt ICD 10 som ovan men där specificeras grad 3, då den kan 

vara av olika omfattning. Dessa bristningar delas in i tre undergrupper för att tydliggöra och 

förfina diagnostiken. Den första undergruppen, 3a, är en skada som engagerar mindre än 

halva tjockleken av externa analsfinktern, den andra, 3b, når djupare än halva tjockleken av 

analsfinktern och 3c, slutligen, omfattar hela externa analsfinktern samt även en del av den 

interna sfinktern (SFOG, 2014).  

 

Episiotomi 

Förutom de skador som uppstår spontant vid en förlossning, kan även en episiotomi, ett klipp, 

som ibland utförs i perineum under framfödandet orsaka skada (Zetterström, 2014). Det är ett 

av det vanligaste kirurgiska ingreppen på kvinnor i världen och siffran är i vissa länder så hög 

att majoriteten av kvinnorna episiotomeras vid sin förlossning. Företeelsen är vanligare i 

fattiga länder (Liljestrand, 2003; Graham et al, 2005). Redan för 200 år sedan utfördes 

episiotomi för att undvika slitningar och ojämna bristningar i perineum som man trodde 

kunde minska frekvensen av grad 3 och grad 4 bristningar samt även antalet vaginala 

prolapser. Tilltron till ingreppets positiva effekter är en anledning till att episiotomi idag är ett 

förhållandevis vanligt ingrepp i vissa länder (Oats & Abraham, 2005). I Sverige är ingreppet 

relativt ovanligt och år 2010 låg frekvensen på 5,8 procent (Laine, Rotvold & Staff, 2012). 

Indikationen för utförandet i Sverige är i första hand akut hotande fosterasfyxi eller i vissa fall 

strama vävnader runt introitus, som i värsta fall kan leda till intrakraniella blödningar hos 

fostret (Hogg, 2009). Beslut om huruvida en episiotomi skall läggas eller inte måste alltid 

vara individanpassad där hänsyn tas till förlossningsförloppet, barnets samt moderns 

förutsättningar och hälsa (Cohen & Friedman, 2011). Problem som ofta uppstår efter 

ingreppet är att kvinnan får ont och känner obehag. Det kan dröja upp till 20 veckor innan 

smärta vid samlag upphör (Oats & Abraham, 2005). För att undersöka vilka skillnader i fråga 

om smärta, sexuell funktion och urininkontinens mellan kvinnor som fött med eller utan 

episiotomi, upp till tre månader efter förlossningen, gjordes en studie i Taiwan med 243 

kvinnor. Resultaten visade att kvinnorna som inte blivit klippta uppvisade signifikant lägre 

smärtupplevelse efter en, två och sex veckor än de där man utfört episiotomi. Detsamma 

gällde urininkontinens där ett signifikant högre antal kvinnor led av det tre månader 

postpartum i episiotomigruppen än bland de andra kvinnorna. När det handlade om sexuell 

funktion tre månader postpartum fanns inga skillnader mellan grupperna (Chang, Chen, Lin, 

Chao & Lai, 2011). 

 

I vissa fall kan det vara nödvändigt att utföra en episiotomi, till exempel om barnets eller 

moderns hälsa hotas. Likaså om barnets huvudomfång är stort och passagen är för trång. Det 

är viktigt att episiotomin görs i rätt tid, det vill säga när hjässan tränger fram genom introitus. 
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Ingreppet kan utföras på två sätt:  

Mediolateralt/lateralt - är ett vertikalt klipp som går från den nedre delen av introitus och ner 

mot anus. Fördelen med detta är att inga stora kärl löper igenom där och det är lätt att suturera 

i området. Nackdelen är att det finns en stötte risk att klippet kommer för nära anus. Om ett 

stort klipp är nödvändigt att utföra är det bättre med ett mediolateralt klipp. Klippet är 

vanligtvis fyra till fem centimeter långt.  

 

Medialt - är ett klipp som görs i 45-60 graders vinkel från introitus åt endera sidan. Detta kan 

vara svårare att suturera och kan även vara mer lättblödande. Fördelen är att risken för 

åverkan på anus minskar (Oats & Abraham, 2005).  

 

Frekvens av perinealbristningar 

Sjuttio till åttio procent av de som föder sitt första barn drabbas av någon typ av bristning 

(Albers, Garcia, Renfrew, McCandlish & Elbourne, 1999). I världen drabbas mellan en till 

elva procent av kvinnorna av sfinkterskador. Att förekomsten är så olika beror troligen på att 

handläggningen vid födslar ser olika ut i olika länder samt att sättet att diagnostisera 

sfinkterskador också varierar (Zetterström, 2014).  

 

I Sverige är det vanligast att kvinnor drabbas av grad 1 och grad 2 bristningar. De orsakar 

sällan kvarstående problem och brukar läka relativt snabbt. Trots att de är de vanligast 

förekommande finns ingen statistik på hur många som drabbas. I en studie av Samuelsson, 

Ladfors, Gåreberg-Lindblom och Hagberg (2002) som gjordes på Sahlgrenska sjukhuset i 

Sverige ville man undersöka förekomsten av bristningar och genomförde en utredande studie i 

frågan där 2883 kvinnor ingick. Resultatet visade att 34.8 procent av förstföderskorna och 

19.8 procent av de som hade fött barn tidigare drabbades av en grad 1 bristning. Samma 

studie visar siffror på grad 2 bristningar för förstföderskor på 38.5 procent och för 

omföderskor på 39.6 procent.  

 

I en norsk studie som jämför frekvensen av sfinkterrupturer mellan de nordiska länderna 

framkommer att både i Norge och Sverige har en sjunkande tendens setts mellan åren 2004 

och 2010. I Norge med 48 procent och i Sverige med 24 procent. Danmark står för den högsta 

frekvensen med 4,2 procent. Finland har de senaste åren haft den lägsta siffran men 

förekomsten ökade en aning mellan åren 2004-2010 från 0,7 procent till 1.0 procent. Genom 

att titta på data från nationella födelseregister i respektive land under sex år fick de fram sina 

resultat (Laine, Rotvold & Staff, 2012). 

I början på 70-talet visade Sverige i jämförelse med idag låga siffror vad gäller antalet 

obstetriska sfinkterskador och år 1973 var de 0.5 procent (Zetterström, 2014). Under 90-talet 

och fram till 2004 kunde man se en ökning av dessa bristningar då sju procent av 

förstföderskorna drabbades av en grad 3 eller grad 4 bristning medan frekvensen bland 

omföderskor var två procent (Socialstyrelsen, 2014). Varför frekvensen av bristningar ökade 

drastiskt är inte helt klarlagt, men det antas bero på att barnmorskorna antog ett mer passivt 

förhållningssätt under utdrivningsskedet. Under 80 och 90-talet användes perinealskydd mer 

frekvent än idag vilket kan vara en anledning till att antalet bristningar var mindre vanligt då 

(Zetterström, 2014). Perinealskydd innebär i praktiken att barnmorskan antingen genom att 

instruera kvinnan försöker få kvinnan att minska krystandet, eller att hon håller en hand på 

barnets huvud och/eller på mellangården under utdrivningsskedet med syfte att skydda 

vävnaderna från att gå sönder (Hogg, 2009).  
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År 2013 liknade siffrorna de som publicerades 2004, där drygt sex procent av 

förstföderskorna och nästan två procent av omföderskorna drabbades av en grad 3 eller grad 4 

bristning. Antalet kvinnor med denna typ av bristning varierar mellan både olika landsting 

och olika sjukhus. I Stockholm mellan åren 2009-2013 var förekomsten av bristningar av grad 

3 och grad 4, 7,4 procent medan det i Norrbotten var 3,8 procent. Den totala siffran i Sverige 

under dessa år var 5,9 procent (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Enligt Baghestan et al (2007) ökade sfinkterskador i Norge mellan åren 1990-1992 och 2000-

2002 från 5,8 procent till 6,6 procent. Genom att jämföra data från Medical Birth Registry of 

Norway [MBRN] och patient administrative systems [PAS] mättes validiteten för 

diagnostiseringen av sfinkterskador. En ökning utan klinisk betydelse av Grad 3 bristningar 

visade sig på dessa tio år, medan frekvensen av grad 4 bristningar ökade från 0,2 procent till 

0,7 procent (p<0,001).  

Riskfaktorer för bristningar 

  

Det finns tre olika kategorier av riskfaktorer för perinealbristningar; maternella, obstetriska 

och fetala. De maternella riskfaktorerna såsom vävnadens tänjbarhet, hållfasthet och 

återhämtning är större för förstföderskan. Även om kvinnan tidigare har blivit förlöst med 

kejsarsnitt räknas hon som förstföderska och löper lika stor risk för bristning (Zetterström, 

2014). Har kvinnan ett ärr från en tidigare bristning eller en episiotomi löper hon en ökad risk 

att få en bristning då huden är stram och oeftergivlig (Hogg, 2009).  

 

De obstetriska riskfaktorerna såsom yttre press, sugklocka, tång och episiotomi, går 

emellertid att påverka på ett annat sätt. När sugklocka läggs eller tång används ökar 

belastningen mot vävnaderna i perineum. Om dragningen är forcerad och huvudet tränger ner 

för fort är risken stor att en bristning uppstår. Det är viktigt att dragningen görs i 

förlossningskanalens riktning (Zetterström, 2014). Vilken ställning kvinnan föder i kan 

påverka. En del menar att en upprätt ställning såsom knästående eller att kvinnan sitter på 

förlossningspall ökar risken för bristning (Thies-Lagergren, Kvist, Christensson & 

Hildingsson (2011), andra anser motsatsen (Jandér & Lyrenäs, 2001; Shorten, Donsante & 

Shorten, 2002). Thies-Lagergren, Kvist, Christensson och Hildingsson (2011) hade som syfte 

att undersöka huruvida kvinnor som föder på förlossningspall har en minskad risk att 

genomgå en instrumentell förlossning. Resultatet visar inte att risken för instrumentell 

förlossning minskade. Däremot framkommer att ingen ökning av bristningar kunde ses när 

kvinnan födde på pall och att det till och med kunde minska antalet episiotomier. Jandér och 

Lyrenäs (2001) kom fram till motsatsen i sin studie om bidragande faktorer till större 

bristningar vid förlossningen, nämligen att när kvinnor föder på förlossningspall skall detta 

göras med försiktighet då det påvisades ett samband med grad tre och grad fyra bristningar. 

Detta bekräftas av Shorten, Donsante och Shorten (2002) som i sin studie visade att en upprätt 

förlossningsställning hade större samband med bristningar än om kvinnan låg på sidan. De 

jämförde utfall av bristningar som behövde sutureras, mellan kvinnor som fött i olika 

förlossningsställningar. Av de kvinnor som satt på huk drabbades 53 procent av bristning, av 

de som stod upp drabbades 42 procent och av de som stod på knä drabbades 45 procent, 

medan de i liggande och halvliggande position drabbades av 28 respektive 37 procent av 

bristning.  

 

Den tredje kategorin är de fetala riskfaktorerna vilka är barnets vikt, dess bjudning, 

huvudomfång och skulderdystoci. Väger barnet mer än 4000 gram ökar risken för bristning 

och om barnet väger mer än 4500 är risken ännu mer uttalad (Zetterström, 2014). I en studie 

där man undersökte riskfaktorer för bristningar hos 1079 födande kvinnor framkom att 17,2 
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procent av kvinnorna vars barn vägde 4000 gram eller mer drabbades av en grad 2 bristning 

jämfört med 6,9 procent av de kvinnor vars barn vägde 2999 gram eller mindre (Da Silva et 

al., 2012). Föds barnet med en hand upp mot huvudet finns ökad risk att kvinnan får en 

bristning (Hogg, 2009). 

 

Ovanstående riskfaktorer beskrivs även i en studie som pågick på flera sjukhus i Australien 

under sex års tid med drygt 65 000 födande kvinnor. Riskerna som framkom för att drabbas 

av bristning var: unga förstföderskor, instrumentella förlossningar, skulderdystoci, kvinnor 

med afrikanskt eller asiatiskt ursprung och att barnet hade hög födelsevikt (Baghurst & 

Antoniou, 2012). I studien av Da Silva et al. (2012) framkom dessutom att de största riskerna 

för att drabbas av en grad 2 bristning var värkstimulerande dropp, långt värkarbete samt 

barnets födelsevikt.  

 

Förebyggande faktorer för att minska frekvensen av bristningar 

Barnmorskan spelar en viktig roll i samarbetet med kvinnan under utdrivningsskedet. Hon bör 

inspektera om perineum vitnar vilket är ett väldokumenterat tecken på att det är stramt i 

området vilket i sin tur kan utgöra en risk för att en bristning uppstår. Det är också viktigt att 

modern får information om hur hon skall krysta så att förloppet inte forceras och att hon 

dessutom ger stöd i hur hon kan andas för att motverka dito (Hogg, 2009). Ett sätt att undvika 

eller minska risken för stor bristning vid förlossningen kan enligt Dahlen, Dowling, 

Tracy, Schmied & Tracy, (2013) vara att föda i vatten. De kom i sin studie kom fram till att i 

jämförelse med olika förlossningsställningar visade sig frekvensen av bristningar lägre vid 

vattenfödslar.   

Olika handgrepp som minskar hastigheten för huvudets framfödande i utdrivningsskedet kan 

vara betydelsefulla för att kvinnans vävnader skall kunna tänjas och anpassas så att risken för 

bristning minimeras. Att ha en god kontroll på födelsen i utdrivningsskedet kan minska risken 

för stora bristningar, då i synnerhet om barnmorskan kan se barnets huvud. Finns en god 

kunskap om kvinnans anatomiska förutsättningar kan de hjälpa och barnet kan ”styras” rätt i 

förlossningskanalen samtidigt som barnmorskan kan hålla emot vilket ger minskad risk för 

sfinkterskada. Ett sätt att minska farten för fostrets huvud i utdrivningsskedet är att hålla 

perinealskydd. År 1855 beskrev Ritgen ett sätt att skydda perineum genom att placera ena 

handen på fostrets huvud och fingrarna på den andra handen placerades bakom anus. I 

värkpaus utfördes ett tryck uppåt och framåt i riktning mot barnets haka medan den andra 

handen höll emot trycket. Idag är Ritgens handgrepp modifierat och används inte i värkpaus 

och rekommendationen är heller inte att trycka mot anus då det i sig kan vara en risk för 

sfinkterskada (Zetterström, 2008). För 14 år sedan rekommenderade Svensk förening för 

obstetrik och gynekologi (SFOG, 2001) Ritgens handgrepp, idag rekommenderas det generellt 

inte eftersom det ur vetenskaplig utgångspunkt har den lägsta nivån av evidens (Zetterström, 

2008). 

Albers, Sedler, Bedrick, Teaf, och Peralta (2005) undersökte om frekvensen av bristningar 

minskade när barnmorskan utförde olika omvårdnadsåtgärder kring utdrivningsskedet. En 

åtgärd var att en varm handduk hölls på perineum, en annan var att kvinnan fick massage med 

mjukgörande medel och den tredje var att barnmorskan inte berörde den födande kvinnan alls 

till huvudkronan bjöds. Studien var randomiserad och gjordes på 1211 kvinnor på ett 

universitetssjukhus i Mexiko. Resultaten visade ingen skillnad mellan de tre olika grupperna. 

I en Cochrane studie där man undersökte effekten av olika tekniker för att skydda mot 

perinealbristningar under utdrivningsskedet hos mer än 11 000 kvinnor, kom man fram till 

likartade resultat (Aasheim, Nilsen, Lukasse och Reinar, 2011). Inga skillnader framkom när 
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det gällde utfallet av kvinnor som inte fick någon bristning när jämförelser gjordes mellan 

aktivt perinealskydd kontra ”hands-off teknik”, massage kontra ”hands-off teknik” eller varm 

kompress mot perineum kontra ingen kompress. Till skillnad från Albers et al. (2005) fann de 

däremot att varma kompresser hade en betydande effekt på minskat utfall av grad 3 och grad 

4 bristningar. Vidare att massage med mjukgörande medel hjälpte mot bristningar i jämförelse 

med ”hands-off” teknik där barnmorskan var passiv rent fysiskt. 

 

Handläggning av bristningar 
 

De som arbetar med födande kvinnor måste ha goda kunskaper om den perineala anatomin 

samt de bästa sätten att suturera de olika vävnaderna. För att barnmorskan på ett bra sätt skall 

kunna diagnostisera och suturera en perinealbristning är det av stor vikt att hon har goda 

kunskaper om bäckenbottens anatomi. Detta är speciellt viktigt när bristningarna är större och 

involverar den yttre och/eller den inre analsfinktern eftersom dessa kan ge kvinnan stora 

besvär om de inte handläggs korrekt (Leeman, Sperman & Rogers, 2003). Dessa kunskaper 

har i studier visat sig vara bristfälliga både bland läkare och barnmorskor (Zetterström, 2008).  

 

Det kan vara svårt att suturera en kvinna med omfattande bristning även för en erfaren 

obstetriker eller barnmorska eftersom anatomin är komplex (Cohen & Friedman, 2011). Det 

är viktigt med noggrann diagnos. Ett sätt är palpation per rektum med ett finger där den som 

undersöker verkligen lyfter upp underifrån och med ett annat finger palperar omfattningen av 

skadan. Ett enkelt sätt att dokumentera bristningen är att utgå från att en hel sfinkter är cirka 

tre till fyra centimeter lång och att den externa och interna sfinktern är cirka en centimeter 

tjock (Zetterström, 2014).  

 

Sutureringsmaterial 

Material som använts för suturering under nittonhundratalet är linne, bomull, silke, ståltråd 

samt catgut vilket är tvinnade trådar från ox- eller fårtarmar. I mitten av seklet producerades 

syntetiska material såsom nylon och under sjuttiotalet började man använda trådar som 

resorberas av kroppen. Exempel på dessa är Vicryl® (PolyGlycolic Acid) och Dexon® 

(Polyglactin). Idag används endast resorberbara material på klinikerna i Sverige. Det finns 

trådar som är tvinnade eller flätade, multifila, vilket gör dem mjukare, men också innebär att 

de drar åt sig vätska, vilket kan påverka att mikroorganismer lättare växer i dem. De som 

består av endast en tråd kallas för monofila och drar inte åt sig någon vätska. Syntetiska 

material som bryts ner via hydrolys har en antibakteriell effekt eftersom de bildas sura 

nedbrytningsprodukter. De tar mellan 56-70 dygn för dem att helt försvinna och de har en 

hållbarhet på 30 dagar (Hogg, 2009). 

Enligt en Cochrane sammanställning om absorberbara suturmaterial vid grad 2 bristningar 

och episiotomier framkom följande resultat: kvinnor som hade suturerats med syntetmaterial 

uppgav mindre smärta de första tre dagarna samt behövde mindre smärtlindring tio dagar 

postpartum än de kvinnor som blivit suturerade med catgut. I en jämförelse mellan 

snabbabsorberande och standardabsorberande material visade det ingen skillnad i smärta hos 

kvinnorna. Däremot var vissa av de kvinnor suturerade med standardabsorberande stygn 

tvungna att få stygnen borttagna på grund av att de inte absorberades som avsett. Vilken 

teknik som användes samt kunskapen hos den som suturerade visade sig också ha betydelse 

för kvinnans smärtupplevelse och läkning. Konklusionen av sammanställningen visar att 

Catgut kan öka den kortvariga smärtan jämfört med syntetiska material samt att inga stora 

skillnader visade sig mellan snabbabsorberande material och standardabsorberande, mer än att 
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fler kvinnor fick komma tillbaka till sjukvården för att avlägsna standardabsorberande suturer 

(Kettle, Dowswell & Ismail, 2010).  

Sutureringstekniker 

Två olika sutureringsmetoder kan användas när en sfinkterskada ska sutureras. Den ena är s.k. 

end-to-end och den andra är överlappande teknik. Den förstnämnda är den som har använts 

längst, men som har visat sämre resultat historiskt sett. År 1999 började man därför använda 

den överlappande tekniken. Genom randomiserade studier som jämför de båda metoderna 

framkommer att operatörens kompetens betyder mycket för resultatet, men att det inte är 

någon skillnad på resultat beroende på vilken sutureringsteknik som används. I dagsläget 

används båda metoderna, men den som oftast rekommenderas är end-to-end tekniken då den 

anses enklare (Zetterström, 2008).  

 

Om slemhinnan är skadad börjar sutureringen med ett par fortlöpande eller enstaka suturer 

där. Vidare sys sfinktern med enstaka suturer djupt för att involvera både den inre och den 

yttre sfinktern. Det är bra att ha ett finger i rektum så att stygnet inte går igenom utan att nålen 

är precis utanför slemhinnan. Fyra till fem millimeters mellanrum mellan stygnen är lagom. 

När detta är gjort skall perineum byggas upp. Detta görs med enstaka suturer och en peang 

kan användas för att få tag i vävnaden, då är det lättare att identifiera vad som är muskulatur 

och vad som är bindväv. Slutligen sys huden och detta görs ofta intrakutant (Zetterström, 

2014). Ärret efter suturering kan i början vara rött och klia men huden och dess hållfasthet 

brukar vara helt återställd ungefär efter ett år. Dålig hygien, dålig suturteknik samt dåligt 

immunförsvar påverkar läkningen negativt (Hogg, 2009).  

I en studie gjord på 395 kvinnor i Danmark jämfördes utfallet av fortlöpande respektive 

enstaka suturer. Det framkom inga betydande skillnader varken vad gäller smärta efter tio 

dagar, sårläkning, dyspareuni, patienttillfredsställelse eller behov av att komma tillbaka till 

sjukvården för att resutureras. Däremot visar studien att när barnmorskor använder 

fortlöpande suturer går det snabbare och mindre material går åt, än vid suturering med enstaka 

suturer, vilket gör att det är mer kostnadseffektivt med fortlöpande teknik (Kindberg, 

Stenhouwer, Hvidman och Henriksen, 2008).   

Att lämna små bristningar att självläka  

Langley, Thoburn, Shaw och Barton (2006) studerade skillnader mellan kvinnor vars 

bristningar lämnades osuturerade för självläkning kontra om de syddes. Detta gjordes i en 

kontrollerad randomiserad studie med kvinnor som fått en grad 2 bristning. De utvärderade 

hur lång tid de tog för kvinnorna att komma igång med sitt sexliv, hur länge de hade ont, hur 

lång tid det tog för bristningen att läka samt deras livskvalitet. Resultaten visade ingen större 

skillnad mellan grupperna när det handlade om kvinnornas sexliv, smärta, läkning eller 

livskvalitet. I den gruppen som blivit suturerad tenderade kvinnorna dock att använda mer 

smärtlindring. Samma grupp led något mer av urinläckage, även om det inte var statistisk 

signifikant (Langley et al, 2006). 

För att jämföra resultatet mellan suturering och limning av grad 1 bristningar utfördes en 

randomiserad studie där kvinnor lottades till endera den ena eller den andra behandlingen. På 

de som behandlades med självhäftande lim (74 kvinnor) torkade man först i det skadade 

området med klorhexidinsprit varefter en liten gasväv lades på såret och en större i vagina för 

att skydda området mot blod och sekret. Lim applicerades direkt på såret efter att gasväven 

avlägsnats och sedan på huden för att få såret att hålla ihop. De som suturerades (28 kvinnor) 

blev lokalbedövade och som sutur användes Vicryl Rapide®. Hur lång tid ingreppet tog 
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dokumenterades liksom djupet och längden på såret samt hur nöjd operatören var med 

resultatet. Även kvinnans upplevelse av smärta och resultat mättes genom en tiogradig skala. 

Resultatet av studien visade att kvinnorna i båda grupperna graderade både det funktionella 

och det kosmetiska resultaten högt. I gruppen där kvinnornas bristning limmades skattade de 

9.56  och i den andra gruppen 9.40 på frågan om kosmetik. I frågan om funktion skattade de 

som limmades 9.73 och de suturerade kvinnorna 9.46. Således visade resultatet på att det går 

lika bra att använda lim som att suturera en grad 1 bristning, när det handlade om det 

funktionella och kosmetiska. Båda metoderna gav bra resultat (Feigenberg et al, 2014). 

I en Cochrane review studerades 154 kvinnor med grad 1 och grad 2 bristningar som ingick i 

två genomförda studier som handlade om skillnaderna mellan kvinnor vars bristning 

suturerats eller inte. Inga tillräckliga bevis påvisades för att någon av metoderna skulle vara 

bättre än den andra när det handlade om läkning och återhämtning. Däremot menar författarna 

att mer forskning är nödvändig och att kvinnor ska få information om de båda teknikerna för 

att de ska kunna fatta ett välgrundat val (Elharmeel, Chaudhary, Tan, Scheermeyer, Hanafy & 

van Driel 2013). 

Suturering utförd av barnmorska eller läkare 

Det vanligaste är att barnmorskan suturerar grad 1 och grad 2 bristningar, vilket sker på 

rummet där kvinnan fött. Det är lätt att kvinnan känner obehag när främmade material sys i 

vävnaden som ofta är svullen och irriterad. För att i största mån minimera dessa besvär bör så 

lite material som möjligt användas. En fortlöpande teknik är ofta att föredra då det blir mindre 

knutar som kan skava. Suturerna bör inte dras åt så hårt eftersom utrymme måste finnas för 

den svullnad som oftast uppstår. För hårda knutar kan leda till att tråden skär igenom 

vävnaden som kan spricka, ge smärta och i värsta fall gå i nekros (Hogg, 2009). Som ovan 

nämnt kan enligt Lundqvist, Olsson och Nissen (2000) barnmorskan med fördel lämna en del 

av grad 1 och grad 2 bristningarna att självläka. Detta om de uppstått i labia, vagina och 

perineum, om de inte är större än två till tre centimeter och inte blöder. Om en ruptur uppstått 

i uretraområdet eller i klitoris bör barnmorskan konsultera en läkare. 

 

Förutsättningarna för att kunna suturera en skada är bättre på en operationssal där belysning, 

assistans och uppdukning sker på ett bättre sätt. Kvinnan får då dessutom ofta bättre 

smärtlindring. Exempelvis kan en spinalbedövning läggas inför sutureringen. En god anestesi 

gör det lättare att utföra en ordentlig kartläggning av skadan. Även grad 2 skador som 

omfattar perinealmuskulaturen kan vara fördelaktigt att suturera på operationssal för att 

optimera resultatet. Skadan skall i möjligaste mån sutureras i anslutning till förlossningen. 

Detta för att undvika blödning och/eller infektion samt även för modern och barnets 

anknytning (Zetterström, 2014). De djupare bristningarna skall sys av en obstetriker som kan 

ge en adekvat smärtlindring, ofta ryggbedövning, på en operationssal. Detta för att bland 

annat undvika komplikationer såsom fecesinkontinens och fistlar (Araújo & Vasconcello de 

Oliveira, 2008; Gerdin, Sverrisdottir, Badi, Carlsson & Graf, 2007). 

Vattenfödsel  

 

Rekommendationer kring vattenfödslar 

Att använda vatten för att minska smärta och obehag är väl känt. Metoden blev mer använd på 

80-talet tack vare Michel Odent, som skrev den första artikeln om vattenfödslar (Odent, 1983) 

och efter den accepterades vattenfödslar i högre grad i många länder. I England 1993 blev det 

officiellt accepterat att använda en s.k. birthing pool under förlossningsarbetet och det 

beslutades enligt Department of Health (1993) att en pool skulle finnas på alla förlossningar i 
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hela Storbritannien. År 1994 rekommenderades användning av vatten under förlossningen när 

både Royal Collage of Midwives (RCM, 1994) och United Kingdom Central Council for 

Nursing, Midwifery and Health Visiting (UKCC, 1994) poängterade att arbetet med 

vattenfödslar skulle ingå i professionen som barnmorska. I dag är användningen av vatten vid 

födslar i Storbritannien integrerat i barnmorskans arbetsbeskrivning (Nursing and Midwifery 

Council 2010). Hur många förlossningskliniker i USA där det finns möjlighet att föda i vatten 

är däremot svårare att utläsa eftersom det inte journalförs där (Simpson, 2013). Dessutom har 

enligt Nutter et al (2014), trots att forskning kring vattenfödslar alltmer stöds, företeelsen 

ifrågasatts av både American Congress of Obstetricians and Gynaecologists (ACOG) och 

American Academy of Pediatrics (AAP). I USA avråder man, enligt Todd (2014), från att 

föda i vatten om kvinnan är äldre än 35 år eller yngre än 17 år samt om hon har diabetes, 

preeklampsi eller väntar mer än ett barn. Graviditeten skall vara fullgången och barnet friskt 

för att vattenfödsel skall kunna rekommenderas. Socialstyrelsen i Sverige har tidigare avrått 

från vattenfödsel därför att det fanns för lite forskning kring riskerna för mor och barn. 

Dokumentet är inte längre aktuellt och det finns inga riktlinjer kring vattenfödslar i Sverige 

(SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2015). Varje enskild klinik får därför 

själva bestämma huruvida de skall erbjuda vattenfödsel eller inte. 

Kvinnors upplevelse av att föda i vatten 

I en studie från Australien (Maude & Foureur, 2007) intervjuades fem kvinnor efter att de fött 

i vatten. Det framkom att vattendjupet samt storleken på badkaret och var i rummet det stod, 

hade betydelse för kvinnans upplevelse. En av kvinnorna födde hemma och använde sig av en 

uppblåsbar pool. Hon uppskattade djupet i den då vattnet gick hela vägen upp till brösten. En 

annan födde i ett hörnbadkar som var stort och det uppskattade hon eftersom det gav henne en 

frihet att röra sig som hon ville. När vattnet inte var tillräckligt djupt upplevdes det som 

jobbigt då det alltid var någon kroppsdel som blev kall ovan vattenytan. En känsla av att vara 

omringad av varmt vatten verkade alla kvinnorna se som något positivt. Vattnet skapade 

också en barriär och en känsla av avskildhet mellan dem själva och vårdgivarna. En kvinna 

använde poolen som ett hinder och flyttade sig medvetet till andra sidan när hon inte ville att 

någon skulle röra vid henne. Att få vänta och förbereda sig på att få kliva ner i det varma 

vattnet gav en känsla av att födelsen närmade sig när kvinnan väl låg där. Vidare upplevde 

kvinnorna i studien att de kände ett lugn och att vattnet gav dem en rogivande sinnesstämning. 

De beskrev att de kände en trygghet och att de slapp oönskade interventioner när de fick ligga 

i sin pool. De kunde då röra sig fritt, fokusera och koppla av. När poolen stod i ett 

angränsande rum var det positivt i den bemärkelsen att kvinnorna slapp se sjukhusmöblerna. 

En av kvinnorna tyckte att det var jobbigt att se sängen då den tog allt fokus i rummet. 

Kvinnorna beskriver att sjukhuskänslan störde upplevelsen men när de fick krypa ner i vattnet 

försvann den känslan till viss del. 

Effekter av vattenfödsel på mor och barn 

Ett flertal stora studier beskriver att det skulle kunna öka elasticiteten i perineum samt minska 

risken för stora bristningar att ligga i vatten (Alderdice, Renfrew, Marchant, Ashurst, Hughes 

& Berridge, 1995; Cluett & Burns, 2009; Nutter et al., 2014). I en svensk randomiserad 

studie, som gjordes i Karlskrona, ville man titta på vilka effekter bad under värkarbetet kunde 

ha på modern och fostret. I studien deltog 1237 kvinnor som blev slumpmässigt valda till att 

få bada i badkar eller inte. Inga stora skillnader kunde påvisas mellan de två grupperna. 

Epiduralbedövning användes lika mycket i de båda grupperna och det visade sig att risken för 

att få en perinealbristning var ungefär densamma både för de badande kvinnorna och de som 

inte badade. Risken för kejsarsnitt och instrumentell förlossning var även den likvärdig i 

grupperna. Några påtagliga risker för barnet kunde heller inte påvisas men det skall nämnas 

att barnen inte tilläts födas i vatten, i denna studie (Ohlsson et al., 2001). Cluett och Burns 
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(2012) däremot, fann i sin studie att de som använde sig av bad under latens- och 

öppningsfasen i mindre utsträckning behövde använda sig av epiduralbedövning. Precis som 

Ohlsson et al. (2001) visade sig inga påtagliga skillnader i utfallet av kejsarsnitt, bristningar 

eller instrumentella förlossningar (Cluett & Burns, 2009). 

 

I början på 2000-talet avrådde Socialstyrelsen i en rapport från att föda i vatten då bristande 

kunskaper fanns kring vilka risker som förekom för modern och barnet (Socialstyrelsen, 

2001). Den avrådan är enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) inte aktuell 

efter att de givit ut en rapport kring forskningen om vattenfödslar. De menar i sin rapport att 

det är svårt att avråda eftersom evidensen är svårbedömd och spretig (SBU, 2015).   

 

Barnmorskans roll vid vattenfödsel 

För att räknas som en vattenfödsel skall kvinnan omges av vatten och föda fram sitt barn 

under ytan. Modern, partnern eller barnmorskan, leder sedan försiktigt upp barnet till ytan 

med huvudet först (Ros, 2009). Young & Kruske (2012) har granskat traditionen och 

kompetensen vid vattenfödslar hos barnmorskor i Queensland, Australien. De menar att det är 

tveksamt om den kunskap som behövs för att bistå kvinnor som föder i vatten finns. På vissa 

förlossningsavdelningar utbildades barnmorskorna internt medan de på andra ställen inte 

fanns den möjligheten på grund av svårigheter med att utveckla ett utbildningsprogram. 

Meyer et al (2010)  tillfrågade 53 barnmorskor från Georgia i USA om deras förhållande till 

vattenfödslar. Trettio procent hade fått någon form av utbildning i ämnet och 20 procent hade 

varit med vid en vattenfödsel. Enligt Young och Kruske (2012) behövs en standardiserad 

metod som kan hjälpa barnmorskor att få lära sig att arbeta med vattenfödslar så att kvinnor 

som vill föda i vatten får en chans att göra det. Ett förslag har varit att det skulle ingå i 

grundutbildningen. Eftersom barnmorskor arbetar med friska kvinnor är det viktigt att ha en 

utbildning i vattenfödsel. De menar att om obstetriker anser att det ligger utanför deras 

ansvarsområde bör de stödja barnmorskan i att ta hand om dessa kvinnor och att de får en 

adekvat utbildning. I den internationella etiska koden för barnmorskor (ICM, 1999) står det 

att alla barnmorskor skall använda sina kunskaper för att kunna ge en säker handläggning i 

alla kulturer och miljöer. Hon skall också aktivt uppdatera och dela med sig av ny kunskap.   

Utfall av bristningar vid vattenfödslar 

 

I en italiensk studie med 220 kvinnor som födde i vatten visade resultatet bland annat att 52,7 

procent av kvinnorna fick någon typ av bristning medan motsvarande siffra för dem som 

födde konventionellt (med konventionellt menas här och vidare i arbetet, de födslar som inte 

skett i vatten) var 72,7 procent. Av dessa bristningar var 25 procent episiotomier av de som 

födde konventionellt men endast en procent hos de som födde i vatten (Pagano et al, 2010). I 

en studie som pågått under 12 år i Australien jämfördes utfallet mellan kvinnor som fött i 

vatten med kvinnor som fött i sex olika förlossningspositioner på land. Totalt ingick 6144 

kvinnor varav 13 procent av dem födde i vatten. Resultatet visade att de kvinnor som födde i 

vatten hade färre bristningar än de som födde på konventionellt (Dahlen et al, 2012).  

I ytterligare en studie från Australien jämfördes bland annat utfallet av bristningar hos 

kvinnor som födde i vatten med kvinnor som inte gjorde det. I båda grupperna var det 219 

medverkande kvinnor. Resultatet visade att de kvinnor som födde i vatten var skyddade från 

stora perinealbristningar och utförandet av episiotomi. Nästan 90 kvinnor som födde i vatten 

fick ingen bristning medan det i gruppen som födde konventionellt var 70 kvinnor. Av de som 

drabbades av en grad 1 och en grad 2 bristning var det däremot fler som drabbades i vatten än 
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på land. Cirka 55 respektive 75 av kvinnorna som födde i vatten fick en grad 1 och en grad 2 

bristning medan de som födde konventionellt var cirka 45 respektive 65 stycken. Det som 

visade sig mest signifikant var att inte på någon kvinna i vattengruppen utfördes episiotomi, 

medan det i den andra gruppen gjordes på drygt 30 kvinnor (Menakaya et al., 2013). 

Problemformulering 

 

Bristningar efter en förlossning kan leda till stora besvär för kvinnan och det är viktigt att 

barnmorskan känner till de faktorer som kan påverka förekomsten. Zetterström (2014) menar 

att kunskapen skall finnas om hur man på bästa sätt undviker att dessa skador uppstår samt 

hur det skall diagnostiseras och handläggas. Barnmorskans roll under framfödandet ser olika 

ut vid vattenfödslar jämfört med konventionella födslar. Då vattenfödslar är ovanliga i 

Sverige finns ingen nationell data som beskriver frekvensen av olika grader av bristningar vid 

vattenfödslar. Detta, samt vetskapen om att det finns motstridiga resultat om huruvida 

bristningar minskar eller ökar vid vattenfödslar, talar för behovet att belysa detta område.  

SYFTE  

 

Syftet med föreliggande arbete var att beskriva utfallet och handläggningen av 

perinealbristningar vid vattenfödslar.  

Frågeställningar  

 

 Hur fördelar sig bristningarna mellan först-respektive omföderskor vid vattenfödsel? 

 Hur ser fördelningen av respektive bristningsgrad ut vid vattenfödsel? 

 Vilka faktorer kan vara av betydelse för bristningsgrad vid vattenfödsel?  

 Hur stor andel av de som fått en grad 1 bristning vid vattenfödsel sutureras?  

 Hur vanligt förekommande är det att barnmorskor utför perinealskydd vid en 

vattenfödsel?  

METOD  

Design 

 

En journalgranskning med en kvantitativ ansats valdes som metod för att besvara arbetets 

frågeställningar. En bearbetning av journaldata är gjord och sammanställd i dataprogrammet 

Excel. Kvantitativa strategier används enligt Jakobsson (2011) när numerisk data skall 

analyseras samt enligt Polit och Beck (2010) även när något skall förklaras, när man vill se 

skillnader eller visa samband. Då data i föreliggande arbete är numerisk var en kvantitativ 

ansats passande. Sammanställningen resulterade i deskriptiv statistik som enligt Polit och 

Beck (2010) syftar till att beskriva en situation eller ett sammanhang. Statistiska metoder 

används när man på ett tydligt sätt vill samla in och redovisa data (Körner & Wahlgren, 

2005). För att resultaten skulle bli överskådliga visas de i tabeller och diagram vilket enligt 

Eljertsson (2012) är ett tydligt sätt att presentera resultaten på. Studien var retrospektiv vilket 

innebär att insamlingen av data gjordes bakåt i tiden (Jakobsson, 2011). Det innebär att det 

som undersöktes redan hade skett (Eljertsson, 2012), vilket i detta fall innebar att kvinnorna 

tillfrågades om medverkan efter att de hade fött sitt barn. 
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Urval 

 

Materialet till föregående arbete utgörs av journaldata från en pågående doktorsavhandling 

om vattenfödslar. Kriterierna för urvalsprocessen av dessa kvinnor var att de skulle vara friska 

och haft en normal graviditet samt att de fött sitt barn i vatten på BB Sophia eller Södra BB 

mellan mars 2014 till mars 2015. 

Forskningsstudien om vattenfödslar görs av doktorand Ulfsdottir på BB Sophia och Södra BB 

i Stockholm. För att få tillgång till kvinnornas journaler skickades ett brev, en tid efter att 

kvinnorna fött sina barn i vatten, där de tillfrågades om samtycke till att deras journaler 

granskades (bilaga I). Två påminnelser skickades ut och de som accepterade undertecknade 

ett samtycke som de returnerade. Av de 166 kvinnorna som blev tillfrågade var det vid tiden 

för detta arbetes datainsamling148 som tackat ja till att delta, vilket utgör 89 procent av de 

tillfrågade. Då inte samtliga av dessa journaler var sammanställda vid arbetets start har 

material från 83,1 procent använts i detta arbete vilket utgör 123 kvinnor. 

Inklusionskriterierna till arbetet var således de kvinnor som valt att delta i ovan beskrivna 

forskningsstudie. 

Genomförande 

 

Ulfsdottir har hämtat information manuellt från kvinnornas journaler i journalsystemet 

Obstetrix och sammanställt denna i statistikdatabasen Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS). Delar av dessa data har använts i detta arbete och för ändamålet har en 

sammanställning i dataprogrammet Excel gjorts. Sammanställningen av journalerna har 

studerats och dessa data har legat till grund för att besvara de första fyra frågeställningarna. I 

tabeller och diagram framgår det bara om kvinnan är förstagångsföderska eller omföderska, 

alltså inte hur många barn hon fött. Information om hur barnmorskorna dokumenterat var 

bristningen uppkom valdes bort och i studien användes endast vilken grad av bristning hon 

fick.  

 

För att kunna besvara den sista frågeställningen om hur vanligt det är att barnmorskor håller 

perinealskydd vid vattenfödslar, utvecklades en enkät (bilaga 2). Den delades ut till 

barnmorskor på BB Sophia, en av de två förlossningskliniker i Sverige där kvinnor har 

möjlighet att föda i vatten. Den bestod av tre frågor. Dessa var: om barnmorskorna brukar 

hålla perinealskydd med händerna, om de i så fall höll på barnets huvud, på mellangården 

eller båda och i fall de gjorde det på den senaste vattenfödseln de närvarade vid. För att så 

många som möjligt av de arbetande barnmorskorna skulle fylla i enkäten lämnades den 

personligen till koordinatorn på plats som sedan bad dem att svara på frågorna. Enkäten fanns 

tillgänglig under en dryg vecka i slutet på april 2015. Av 87 barnmorskor på BB Sophia 

besvarades enkäten av 32 stycken. 

Analys 

 

Kalkylprogrammet Microsoft Excel användes för statistisk bearbetning av olika variabler i 

relation till bristningsgrad. Dessa var; paritet, barnets vikt, utdrivningsskedets längd, Barnets 

huvudomfång, tid som kvinnan låg i vatten, kvinnans BMI samt kvinnans ålder. En 

sammanställning av antal stygn för respektive bristningsgrupp gjordes också. De flesta av 

variablerna hade spridda värden varför de delades in i kategorier för att bli mer 

lättöverskådliga.  
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För att analysera beskrivande statistik kan olika summeringar göras av data. De mest 

förekommande är typvärdet, medianen och medelvärdet (Jakobsson, 2011). För arbetet valdes 

att räkna ut den procentuella spridningen mellan bristningar hos de valda variablerna. 

Typvärdet har räknats ut då det blir tydligt när det mest förekommande, normala eller 

frekventa talet skall presenteras och gör det också lättbegripligt. Nackdelen med typvärde är 

att det lätt kan variera mellan olika stickprov (Borg & Westerlund, 2012). Medianen har inte 

räknats ut då den är mindre tillförlitligt i små mätningar då risken för att slumpen avgör är 

större än i stora mätningar. Även medelvärdet räknades ut eftersom det anger tyngdpunkten i 

en fördelning och är en relativt säker uppskattning av medelvärdet i en population (Borg & 

Westerlund, 2012). För antal stygn har varken medelvärde eller typvärde räknats ut då det inte 

är relevant för arbetet. Från enkäten för barnmorskor där två till tre svarsalternativ fanns 

räknades endast frekvensen ut av de olika svarsalternativen.  

 

Då syftet var att beskriva, inte jämföra, sammanställdes data genom frekvensberäkningar och 

presenterades i tabeller (1-7) och figurer (1-4). De variablerna som inte kategoriserats eller 

kartlagts i tabeller eller diagram presenteras ändå kort i resultatet. 

 

Validitet och reliabilitet 

 

Ett resultat eller en metods giltighet kan ses i dess validitet, det vill säga om en mätning på ett 

övertygande sätt verkligen mäter det som skall mätas. Validitet används för att bedöma 

kvalitet på kvantitativa studier (Jakobsson, 2011) och är viktig när man utvärderar metod och 

mätning (Polit & Beck, 2010). I detta arbete bedöms validiteten vara god eftersom det 

använda materialet kommer ifrån ett journalsystem där informationen till stor del är inlagd 

efter ett system där kryss eller siffror sätts för olika alternativ, vilket bidrar till en säkrare 

mätning. För att en studie skall vara trovärdig och för att det skall gå att lita på att resultaten 

är pålitliga, talar man om undersökningens reliabilitet. Om det går att göra om 

undersökningen flera gånger på samma sätt och resultatet blir detsamma varje gång, så 

föreligger en god reliabilitet (Eliasson, 2013). Enligt Polit och Beck (2010) associeras 

reliabiliteten ofta till den metod som används vid en mätning. I detta fall är metoderna för 

mätning av de olika variablerna desamma men de utförs av en mängd olika människor. 

Reliabiliteten skulle därför kunna diskuteras eftersom varje barnmorska arbetar på sitt sätt 

vilket skulle kunna påverka både mätning och diagnostisering. Begreppet skall inte liknas 

eller förväxlas med mätnogggrannhet som beskriver i vilken grad ett mätvärde 

överensstämmer det sanna värdet och är ett mått på validiteten i en mätning (Jakobsson, 

2011). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2012) ställer fyra huvudkrav på all forskning. Dessa är informationskravet 

vilket innebär att forskaren skall informera de medverkande deltagarna om allting som kan 

påverka deras val av medverkan samt att det är frivilligt att när som helst avbryta. Vidare är 

det samtyckeskravet som betyder att forskaren måste få samtycke från de medverkande om att 

de vill vara med i studien. Konfidentialitetskravet måste också uppfyllas och innebär att alla 

personer som medverkar i ett forskningsprojekt med känsliga uppgifter om individer har 

tystnadsplikt. Slutligen skall forskningen ta hänsyn till nyttjandekravet och får alltså inte 

utlåna eller för kommersiellt bruk använda uppgifter om individer, insamlade för 

forskningsändamål. Att skydda de personer som deltar i studien samt att hålla sig till god etik 
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är viktigt inom all forskning men måste trots det alltid vägas mot intresset av att erhålla ny 

kunskap. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) skall alla forskare ta hänsyn till det 

ansvar som föreligger kring att hantera resultat på ett korrekt sätt, alltså inte förvränga eller 

plagiera dem. I detta arbete kommer allt material för resultatet ifrån en studie vars deltagare 

fått information och skriftligt givet medgivande att delta. All för arbetet erhållen data från 

journalerna har endast setts av författaren eftersom det enligt Jakobsson (2011) är viktigt att 

denna information aldrig sprids eller kan kännas igen av andra. För att minimera risken att 

känsliga uppgifter kunde spridas, avidentifierades kvinnornas personnummer i ett tidigt skede 

och utbyttes mot endast födelseår. Studien har erhållit ett etiskt tillstånd med diarienummer 

2014/2077-31 (Bilaga 1). 

RESULTAT 

 

 

Totalt granskades 123 journaler i studien. Kvinnorna var i varierande åldrar, födda mellan 

åren 1972 och 1991. Den äldsta var 42 år när hon födde sitt barn och den yngsta var 23 år. 

Medelvärdet på kvinnornas ålder var 33 år, Typvärdet var 33,5 år och medianen var 33 år. 

Kvinnorna hade fött allt mellan inga barn upp till sju stycken tidigare. Graviditetslängden 

varierade mellan 251 dagar (37+0 veckor) och 295 dagar (42+1 veckor). Könen på barnen var 

jämt fördelande mellan 61 flickor och 62 pojkar. Av kvinnorna i studien blev 11,4 procent 

inducerade. Lustgas användes av 67,5 procent av kvinnorna i studien.  

 

Fördelning av respektive bristningsgrad mellan förstföderskor och omföderskor vid 

vattenfödsel 

 

Fördelningen av bristningar hos kvinnorna i studien oavsett om de fött barn tidigare eller inte 

fördelade sig på följande sätt: 17,9 procent fick ingen bristning, 53,7 procent fick en grad 1 

bristning, 23,6 procent fick en grad 2 bristning, 3,3 procent fick en grad 3 bristning och endast 

0,8 procent fick en grad 4 bristning.  

 

Av de totalt 123 kvinnorna var 79 omföderskor och 44 förstföderskor. Omföderskorna 

drabbades till 74,7 procent av någon bristning medan av de 44 förstföderskorna drabbades 

95,5 procent. Den totala andelen bristningar var 82,1 procent. Tabell 1 visar fördelningen av 

bristningar hos först- och omföderskor. 

 

Tabell 1. Fördelning av bristningar hos förstföderskor och omföderskor 
Para 

 

 

  

ingen bristning 

 

n (%) 

 

Grad 1 

 

n (%) 

 

Grad 2 

 

n (%) 

 

Grad 3 

 

n (%) 

 

Grad 4 

 

n (%) 

 

Ej angett 

 

 

 

Omföderskor 20 (25,3) 45 (56,9) 13 (16,5) 0 0 1 (1,3) 

Förstföderskor 2 (4,5) 21 (47,7) 16 (36,4) 4 (9) 1 (2,3) 0 

Totalt antal bristningar 22 (17,9) 66 (53,7) 29 (23,6) 4 (3,3) 1 (0,8) 1 (0,8) 

 

Faktorer som kan vara av betydelse för bristningsgrad vid vattenfödsel  

 

Fördelning av bristningsgrad i relation till barnets vikt 
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Födelsevikten delades in i fyra klasser. Dessa var barn som vägde mellan 2500-2999 gram, 

3000-3499 gram, 3500-3999 gram och 4000-4550gram. Medelvikten på barnen i studien var 

3536 gram och typvärdet 3488 gram.  

 
I tabellen nedan framgår fördelningen mellan dessa 123 barn (Tabell 2). 

 
 

Tabell 2. Fördelning av antal bristningar i relation till barnets vikt. 

Barnets vikt 

Ingen 

bristning 
Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 ej angett 

 

Totalt i varje 

viktgrupp 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n 

2500-2999 gram 2 (16,7) 5 (41,7) 4 (33,3) 0 1 (8,3) 0 12 

3000-3499 gram 6 (12,5) 28 (58,3) 11 (22,9) 2 (4,2) 0 1 (2,1) 48 

3500-3999 gram 7 (17,1) 26 (63,4) 7 (17,1) 1 (2,4) 0 0 41 

4000-4550 gram 6 (28,6) 7 (33,3) 7 (33,3) 1 (4,8) 0 0 21 

Totalt antal 

bristningar 
22 66 29 4 1 1 122* 

*I en av kvinnornas journaler fanns ingen födelsevikt angivet och hon hörde till dem som inte fick någon bristning.  

 

Fördelning av bristningsgrad i relation till utdrivningsskedets längd 

Utdrivningsskedets längd hos kvinnorna i studien varierade mellan två minuter och 55 

minuter. Typvärdet på utdrivningsskedets längd var 12 minuter och medelvärdet var 20 

minuter. För att få en överblick delades dessa in i två grupper. I en journal hos de som 

krystade längst var bristningsgrad inte angivet. Hos två kvinnor var tiden för 

utdrivningsskedet inte dokumenterad. Av 121 kvinnor var det således 85 (70,2 %) vars 

utdrivningsskede var kortare än en halvtimme. Av de som fick en grad 3 och en grad 4 

bristning hade alla ett utdrivningsskede längre än en halvtimme. Nitton (22,3 %) av kvinnorna 

med kort utdrivningsskede fick ingen bristning alls, medan i gruppen vars utdrivningsskede 

var längre var andelen 3 (8,3 %). Av grad 1 bristningarna i de båda grupperna fördelade sig 

andelarna i gruppen med kort tid på 48 kvinnor (56,5 %) och i den andra med 17 (47,2 %). 

Grad 2 bristning drabbade 18 kvinnor (21,2 %) procent av de vars utdrivningsskede varade i 

2-27 minuter och tio (27,8 %) av de vars utdrivningsskede var längre.  

 

. 
Figur 1. Fördelning av bristningsgrad vid < än 27minuters utdrivningsskede n 85 
 

Ingen

bristning
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Figur 2. Fördelning av bristningsgrad vid > än 28  minuters utdrivningsskede n 36 

 

Fördelning av bristningsgrad i relation till barnets huvudomfång 

Huvudomfånget på barnen varierade mellan 31,5 och 38 centimeter, medelvärdet var 34,9 och 

typvärdet 35 centimeter. I tabellen nedan presenteras fördelningen mellan bristningsgrad 

angivet i procent för respektive grupp. I en kvinnas journal var huvudomfånget ej mätt. 

Antalet barn var således 122.  

 
Tabell 3. Fördelning av bristningsgrad (%) i relation till barnets huvudomfång (n=122) 

Huvudomfång Ingen bristning Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 
Ej angett 

bristning 

31,5-33 cm 11,1  50,0  38,9  0,0  0,0  0,0  

33,5-35 cm 15,9  58,7  19,0  3,2  1,6  1,6  

35,5-37 cm 21,6  51,4  21,6  5,4  0,0  0 

37,5-38 cm 25,0  25,0  50,0  0 0 0  

 

Hur huvudomfånget fördelar sig mellan dem som har en viss bristningsgrad visas i tabell 4. 
 

 

Tabell 4. Fördelning av huvudomfång och bristningsgrad n=122 

Typ av bristning 

  

33,5-35 cm (%) 

  

37,5-38 cm (%) 
Total andel 

(%) 
     31,5-33 cm (%) 35,5-37 cm (%) 

    
Ingen bristning 9,5 47,6 38,1 4,8 100 

Grad 1 13,6 56,1 28,8 1,5 100 

Grad 2 24,1 41,4 27,6 6,9 100 

Grad 3 0 50 50 0 100 

Grad 4 0 100 0 0 100 

Ej angett bristningsgrad 0 100 0 0 100 

 

 

 

Ingen

bristning
Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Ej angivet Totalt

28-55 min krysttid 3 17 10 4 1 1 36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A
n

ta
l 

b
r
is

tn
in

g
a

r
 

28-55 min utdrivningsskede 



                     BILAGA I 

18 

 

Fördelning av bristningsgrad i relation till hur länge kvinnan låg i vatten. 

 

Den längsta tiden en kvinna låg i vatten var 9 timmar och 54 min och den kortaste tiden var 

15 minuter. Medelvärdet för tiden i vatten var 2 timmar och 1 minut och typvärdet var 1 

timme och 21 minuter. Tabell 5 visar andelen bristningar angivet i procent i sin tidsgrupp.  

De flesta kvinnorna låg i vattnet i mindre än 3 timmar, närmare bestämt 79,7 procent (n=98) 

av dem inräknat de kvinnor vars tid inte var angiven (n=6) i journalen. Av dessa fick 58 

stycken en grad 1 bristning. Gruppen kvinnor som badade i över sex timmar och upp till 

nästan 10 timmar var sju stycken. Tre av dem fick ingen bristning alls och ingen drabbades av 

en grad 4 bristning.  

 
Tabell 5. Fördelning av bristningsgrad i relation till tid i vatten n=123 

Tid i bad 

Ingen bristning Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Ej angett 

n=22 n=66 n=29 n=4 n=1 bristning 

                n=1 

<2 h 59 min 16,3  59,2  21,4  2,0  1,0  0,0  

>3- 5 h 59 min 25,0  41,7  25,0  8,3  0,0  0,0  

>6 -10 h 42,9  14,3  28,6  14,3 0,0  0,0  

Ingen tid 

angiven 
0,0  33,3  50,0  0,0  0,0  16,7  

  

 

Fördelning av bristningsgrad i relation till kvinnans BMI 

 

I sex stycken av kvinnornas journaler fanns inte BMI angett men är ändå presenterade i 

tabellen nedan. Hos de övriga är det angivet när kvinnan skrevs in på sin mödravårdscentral i 

början av graviditeten. Medelvärdet för BMI var 22,8, typvärdet var 21. Range var 17,9-33,7. 

Den procentuella andelen av antalet (n=123) är beräknat ur den egna BMI gruppen, det vill 

säga att till exempel 16 procent av dem som hade ett BMI på 17-20 inte fick någon bristning 

medan 38 procent av de som hade ett BMI på över 29 fick en grad 2 bristning.  

 

 
Tabell 6. Fördelning av bristningsgrad i relation till moderns BMI  

BMI 
Ingen bristning Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

Ej angett 

bristning 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

17-20 3 (15,8)  13 (68,4)  3 (15,8) 0 (0) 0 (0)  0 (0) 

20,1-23 10 (18,2) 28 (50,9)  14 (25,5)  2 (3,6)  0 (0) 1 (1,8)  

23,1-26 6 (22,2)  11 (40,7) 9 (33,3)  1 (3,7)  0 (0)  0 (0)  

26,1-29 0 (0)  7 (87,5)  0 (0)  1 (12,5)  0 (0)  0 (0) 

29,1-33,7 1 (12,5) 4 (50)  3 (37,5)  0 (0)  0 (0) 0 (0)  

Ej angett BMI 2 (33,3)  3 (50)  0 (0)  0 (0)  1 (16,7)  0 (0) 

Totalt 22 66 29 4 1 1 
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Fördelning av bristningsgrad i relation till kvinnans ålder 
 

 

Tabell 7. Fördelning av bristningsgrad i relation till moderns ålder. 

Moderns 

ålder 

Ingen 

bristning 
Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

Ej angivet 

bristning 
Total 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

42-37 år 3 (11,5) 15 (57,7) 7 (26,9) 1 (3,8) 0 (0) 0 (0) 26 

36-32 år 11 (18,6) 33 (55,9) 11 (18,6) 2 (3,4) 1 (1,7) 1 (1,7) 59 

31-23 år 8 (21) 18 (47,4) 11 (28,9) 1 (2,6) 0 (0) 0 (0) 38 

Summa 22 66 29 4 1 1 123 

 

Den procentuella andelen (n=123) är beräknat ur den egna åldersgruppen.  

 

 

Sammanställning av de faktorer som kan ha betydelse för bristningsgrad vid vattenfödsel 

Av förstföderskorna drabbades 95,5 procent av någon typ av bristning och 74,7 procent av 

omföderskorna. Av de som drabbades av grad 3 och grad 4 bristningar var alla förstföderskor. 

Detta visar att om kvinnan är förstföderska eller omföderska verkar ha betydelse för 

frekvensen av bristning och bristningsgrad. 

 

Resultatet visar att de kvinnor som födde de tyngsta barnen procentuellt fick flest grad 3 

bristningar. Barnen är dock så få i gruppen att det kan vara en slump. Samtidigt skall nämnas 

att kvinnorna i den gruppen klarade sig bäst från att drabbas av någon bristning alls. 

 

Den totala andelen bristningar var högre hos de kvinnor som krystade länge, närmare bestämt 

92 procent, medan siffran var 77 procent hos de kvinnor som krystade kortare tid. Detta 

tillsammans med kännedomen om att de kvinnor som drabbades av grad 3 och grad 4 

bristningar alla hade längre utdrivningsskede än en halvtimme, visar på att utdrivningsskedet 

kan ha betydelse för utfallet av bristning.  

 

De äldsta kvinnorna i studien fick flest grad 3 bristningar och de som var yngst fick minst 

bristningar men det skall nämnas att skillnaderna är små. I övrigt ses en relativt jämn 

fördelning av bristningar mellan åldrarna.  

 

Huvudomfång, BMI, samt tid i vatten verkar ha mindre betydelse för bristningsgrad. Det skall 

emellertid nämnas att kvinnorna som låg längst i vatten var de som i ringaste utsträckning 

drabbades av bristningar (42,9 procent).  

 

Suturering vid vattenfödsel 

 

Av kvinnorna var det 66 stycken som fick en grad 1 bristning. Av dessa lämnades 15,2 

procent (n=10) osuturerade. Resterande 84,8 procent (n=55) suturerades med olika antal stygn 

(Figur 3).  
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Figur 3. Antalet stygn vid olika bristningsgrader. 

Frekvensen av perinealskydd vid vattenfödslar på BB Sophia 

 

Den enkät som fylldes i på BB Sophia besvarades av 32 barnmorskor. Svaren visar att 31,3 

procent (n=10) av dem använder perinealskydd ibland. De som alltid håller perinealskydd 

utgjorde 46,9  procent (n=15) Detta illustreras i figur 4.  

 

 
Figur 4. Huruvida barnmorskor håller perinealskydd eller inte vid vattenförlossning/födsel. 

 

Av de barnmorskor som använde perinealskydd höll 46,7 procent (n=7) på barnets huvud, 

13,3 procent (n=2) på mellangården och resterande 40 procent (n=6) höll både på barnets 

huvud och på mellangården. På frågan om de höll perinealskydd vid sin senaste vattenfödsel 

svarade 20 barnmorskor att de gjorde det.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

För att ta beslut om vilken design som skall användas i en studie är det av stor vikt att 

forskningsfrågan är välformulerad (Billhult och Gunnarsson, 2012). Val av metod styrdes 

därför i enighet med arbetets syfte samt av materialet som erhölls. Då syftet var att beskriva 

utfallet och handläggningen av perinealbristningar vid vattenfödslar passade en kvantitativ, 
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deskriptiv ansats. Enligt Polit och Beck (2012) blir arbetet då lättöverskådligt och med hjälp 

av statistisk analys organiserades, tolkades av delgavs siffror i resultatet. All sammanställd 

data bearbetades och i vissa fall kategoriserades de för att det skulle bli mer lättöverskådligt. 

Istället för att beskriva orsakssamband vilket inte var arbetes syfte, kan metoden enligt Polit 

och Beck (2012) användas till att beskriva relationen mellan variabler. Inga slutsatser om 

kausalitet kan dras i arbetet men metoden var passande för att ge en beskrivning av 

kvinnornas bristningar vid vattenfödsel. Om en regressionsanalys hade utförts skulle det 

kunna ge en tydligare indikation på om det fanns någon korrelation mellan variablerna eller 

inte, vilket hade varit intressant att undersöka. En av anledningarna till att arbetet utfördes var 

författarens nyfikenhet att utforska ämnet närmare. Det hade också varit tänkvärt att göra en 

studie där det gick att jämföra utfallet av bristningar mellan vattenfödslar och konventionella 

födslar och där kvinnorna i övrigt hade samma förutsättningar.  

 

Då det finns få studier om huruvida barnmorskor som arbetar med vattenfödslar använder 

perinealskydd eller inte var det intressant att undersöka det närmare. En enkät utvecklades 

därför som ett komplement till journalgranskningen som gjorts. Den besvarades av 32 stycken 

barnmorskor. Att använda sig av enkäter för att få svar på frågor är ett bra sätt när 

undersökningen riktar sig till en speciell grupp (Eliasson, 2013) samt när information skall 

insamlas på kort tid (Billhult & Gunnarsson, 2012) vilket var fallet i detta arbete. Då enkäten 

besvarades av endast 36,8 procent av barnmorskorna kommer resultatet att tolkas med 

försiktighet. För att en enkätstudie skall anses tillförlitlig bör den åtminstone ha en 

svarsfrekvens på 70-75 procent (Billhult & Gunnarsson, 2012). Den bör besvaras av så många 

som möjligt och motivationen hos deltagarna är viktig. Att vara intresserad i ämnet samt att 

vilja bidra till resultatet är därför av stor betydelse för svarsfrekvensen (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Med tanke på att enkäten endast bestod av tre stycken frågor och kunde 

besvaras under en veckas tid borde svarsfrekvensen ha varit högre.  

 

Ett sätt att få högre svarsfrekvens hade kunnat vara om barnmorskorna fått ett mail med 

information samt en påminnelse om att besvara enkäten. En annan om författaren till 

föregående arbete fått tillfälle att på ett personalmöte presentera enkäten. De två första 

frågorna i enkäten handlade om huruvida de använde perinealskydd eller inte och i så fall på 

vilket sätt. Enligt Eljertsson (2014) finns en svaghet med enkäter och den är att det varken 

finns utrymme för att ställa frågor eller i efterhand korrigera svar som missförståtts. 

Misstanke fanns från författarens sida att de barnmorskor som inte varit med om så många 

vattenfödslar möjligen skulle låta bli att svara på de två första frågorna eftersom de kanske 

inte har en inarbetat rutin för hur de gör ännu. Med anledning till detta utformades en tredje 

fråga: utförde du perinealskydd vid din senaste vattenfödsel? Ifall någon av barnmorskorna 

endast närvarat vid en vattenfödsel kan svaret på frågan ändå ge en indikation på hur hon gör.  

 

Något som hade givit ytterligare stringens åt arbetet hade varit om det stod angivet i 

materialet från kvinnornas journaler ifall barnmorskorna i just dessa fall använt sig av 

perinealskydd eller inte. På det viset hade det på ett mer trovärdigt sätt kunnat diskuteras 

huruvida det hade någon effekt på frekvensen av bristningar eller ej.  

 

I materialet från den pågående forskningsstudien ingår i sin helhet 148 kvinnor. Av dem har 

material från 83,1 procent använts i detta arbete. Anledningen till det var att materialet inte 

var helt sammanställt när arbetet påbörjades. Oavsett om cirka 20 journaler till hade använts i 

arbetet är det fortfarande ett litet material. Eftersom vattenfödslar inte är vanligt 

förekommande i Sverige hade en större materialsamling tagit lång tid. En fördel med 

journalgranskning jämfört med att arbeta med siffror från ett register är att forskaren kan få ut 
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mer information. I journalerna över kvinnor som föder barn i Sverige finns två sätt att 

dokumentera. Det går att göra i löpande text vilket blir mer beskrivande. Det är även möjligt 

att fylla i information i förlossningsjournal 2 (FV2) där förbestämda val görs. När forskaren 

(Ulfsdottir) i detta fall inte fann den information hon ville ha i FV2 kunde hon leta efter det i 

den löpande texten. Detta bidrog till ett mer informativt material.  

 

De variabler som valts ut att sättas i relation till bristningsgrad gjordes efter arbetets gång 

samt efter relevans till syftet. Det blev tydligt vilka av dessa som beskrivs som riskmarkörer i 

litteraturen. Av den anledningen utsågs sju stycken för arbetet relevanta variabler. Dessa var 

paritet, barnets vikt, utdrivningsskedets längd, barnets huvudomfång, tid för bad, BMI och 

ålder. En av de variabler som exkluderades var barnets gestationsålder vid födseln. Enligt da 

Silva et al. (2012) är antal gestationsveckor en riskfaktor för bristning vilket hade gjort det 

intressant att studera men eftersom både huvudomfång och barnets vikt studerades och de 

båda är relaterade till gestationsålder valdes variabeln bort. En annan variabel som valdes bort 

var huruvida kvinnorna blivit inducerade eller inte. Det hade kunnat vara av intresse att 

studera eftersom det enligt Pergialiotis, Vlachos, Protopapas, Pappa och Vlachos (2014) också 

är en riskfaktor för bristning. Då endast cirka 10 procent av kvinnorna blev igångsatta 

prioriterades det dock inte i arbetet. De övriga variablerna, barnets kön och om kvinnan 

använde lustgas eller inte, valdes bort för att det troligtvis inte kan sättas i relation till 

bristningsgrad vid en födsel. 

 

Syftet med studien var förutom att beskriva utfallet av bristningar även att redogöra för 

handläggningen av dem. Detta visade sig bli en mindre del av resultatet än vad som var tänkt 

vid arbetes start. Det hade varit intressant att beskriva vilka material som använts samt även 

var bristningarna uppstod. Det sistnämnda delgavs i det erhållna materialet men var svårt att 

sammanställa varför författaren valde att endast beskriva grad av bristning.  

 

En brist i arbetet är att den tid som lades på inlärning av dataprogrammet Excel blev för stor i 

förhållande till den tid som stod att få. Författaren hade inga förkunskaper i att arbeta med 

programmet varför mycket tid lades på att skapa tabeller och diagram eftersom det enligt 

Eljertsson (2012)  är ett bra sätt för att få resultatet så lättöverskådligt som möjligt. Ytterligare 

en svaghet i arbetet är att ingenting om vilken förlossningsställning kvinnan hade när hon 

födde i vatten tas upp. Vid konventionella födslar anges det i journalen. Det är lätt att anta att 

hon ligger ner på rygg eller på sidan i badet men kan i praktiken lika gärna ha suttit på huk. 

Enligt Gupta och Nikodem (2000) är förvisso forskningen om förlossningsställning i relation 

till perinealbristningar trevande. Begränsad vägledning i litteraturen erbjuds och det leder till 

en utmaning för barnmorskor hur de på bästa sätt skall förebygga bristning. 

Rekommendationen som råder är att kvinnor skall göra ett informerat val men som i slutändan 

handlar mest om vad som känns mest behagligt för kvinnan. Shorten et al. (2002) kommer i 

sin studie fram till att en position där kvinnan ligger på sidan skulle kunna öka chansen för att 

slippa få en bristning i underlivet. Vissa ställningar är svåra att få till i badet på grund av både 

karets storlek samt djupet på vattnet. Att ligga på sidan, på rygg, sitta på huk eller halv 

sittandes torde vara möjligt, medan knästående eller stående inte går. Hur variabeln 

förlossningsställning skulle ha påverkat resultatet hade varit intressant att titta på. 

 

Stundtals har författaren önskat att delar av det erhållna materialet hade varit av mer 

beskrivande karaktär. Det mesta av underlaget bestod av siffror eller enstaka ord.  

En aspekt som hade varit intressant att titta på är om kvinnorna själva valde att föda i vatten 

eller om det var barnmorskan som rekommenderade det och hur det i så fall hade påverkat 

resultatet. Vidare hade typ av suturer barnmorskorna använde sig av kunnat göra resultatet 
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intressantare men beslut togs om endast ta upp antal. I det sammanställda materialet från 

kvinnornas journaler framgår att barnmorskorna journalför på olika sätt. Vid dokumentation 

av bristning samt suturering går det att göra på två olika sätt, antingen i löpande text där det 

går att skriva hur många stygn som satts eller i ett förutbestämt formulär (FV2) där det går att 

välja ett par olika alternativ samt där det finns en ruta som namnges ”flertalet”. Det vanliga är 

att skriva hur många stygn som görs upp till cirka fem stycken, sedan används oftast flertal 

som ett samlingsnamn för om det är fler än fem. Detta innebär att det var svårt att veta exakt 

hur många stygn som gjorts.  

 

Styrkan i föreliggande arbete är att resultatet bygger på tämligen säker data. Validiteten i 

arbetet är god eftersom materialet kommer ifrån journaler där stora delar av informationen är 

determinerad. Gunnarsson och Billhult (2012) låter förstå att det är av stor betydelse att ett 

instrument som avser fungera för olika människor också testas för olika människor. Som 

instrument i detta fall räknas journalföringen som är förutbestämd och används av alla 

barnmorskor i Sverige. Alltså är det välbeprövat och används på samma sätt vilket ger en god 

validitet. Det som däremot kan ha påverkats är reliabiliteten. Den kan ha blivit lägre eftersom 

alla barnmorskor arbetar olika. Det som bidrar till detta är att journalföringen påverkas av den 

kunskap barnmorskan besitter. Det kan vara så att en barnmorska diagnostiserar en grad 1 

bristning som en grad 2 bristning och vice versa. För att reliabiliteten skall vara god bör ett 

mått bli desamma varje gång det mäts (Eliasson, 2013). Personligheten torde påverka 

resultatet en aning eftersom varje barnmorska gör sin egen bedömning av bristningsgrad och 

suturering och dessutom att hon enligt Zetterström (2008) ofta har en bristande kunskap om 

det kvinnliga könsorganets anatomi. 

 

Det är svårt att dra några slutsatser eller se några övergripande mönster eftersom antalet 

kvinnor i studien är relativt få. Ett större forskningsunderlag hade givit arbetet mer stringens 

varvid resultatet därför måste ses som en indikation och en kartläggning, även om jämförelser 

sker mot konventionella födslar i resultatdiskussionen. En regressionsanalys eller 

korrelationsundersökning hade givit ett mer spännande resultat att redovisa. Detta bygger 

dock på att ett samband mellan två variabler kan ses vilket inte är möjligt i detta arbete. Det 

går att spekulera i om till exempel utdrivningsskedets längd har någon betydelse för utfallet 

av grad 3 och grad 4 bristning i detta arbete eftersom resultatet visar en tendens till det. Det 

går dock inte att dra några slutsatser då det lika gärna kan vara någon annan orsak till detta. 

Enligt Polit och Beck (2012)  bör man vara aktsam med att dra slutsatser när ett samband 

upptäckts eftersom det kan vara så att det som egentligen hittats är en korrelation mellan två 

variabler och inte ett orsakssamband.  

 

De etiska överväganden som gjorts för denna studie är de som vetenskapsrådet (2012) och 

gällande lagar kräver att forskare förhåller sig till. Kvinnorna i studien har alla dessutom 

godkänt att deras journaler granskas. Etiska överväganden uppstår under hela skrivprocessen, 

från ide till genomförande och slutligen till presentation (Kjellström, 2012). Författaren har 

under arbetets gång reflekterat över de fakta som mottagits från kvinnornas journaler. Men 

eftersom data består av siffror och ingenting om varken känslor eller mjuka variabler upplevs 

materialet inte utlämnande. Trots detta avidentifierades journalerna initialt för att undvika 

någon typ av spridning vilket kändes etiskt korrekt.  
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Resultatdiskussion 

 

I föregående studie framkom att betydligt fler förstföderskor än omföderskor drabbades av 

någon typ av bristning. Resultatet visar också att de som drabbades av grad 3 och grad 4 

bristningar var förstföderskor. Vidare framkom att utdrivningsskedets längd kan ha betydelse 

för huruvida kvinnan drabbas av någon bristning eller ej. Vad som verkar ha mindre betydelse 

för bristningsgrad är barnets huvudomfång, moderns BMI och ålder samt hur länge hon låg i 

vattnet. 

 

Alla de 123 kvinnorna i arbetet hade naturligtvis olika förutsättningar att föda barn. De var i 

varierande åldrar och spridningen dem emellan var 19 år. Många hade inte fött barn tidigare 

medan andra hade fött flera barn, längden på graviditeterna var olika, en del av dem var 

överviktiga vid inskrivning på mödravårdscentralen och andra var normalviktiga. De som 

däremot var gemensamt för dem alla var att de födde sitt barn i vatten.  

 

Syftet med arbetet var att beskriva utfallet och handläggningen av perinealbristningar vid 

vattenfödslar, alltså inte att göra jämförelser. Hur varje enskild individs egenskaper och 

förutsättningar påverkar grad av bristning är inte möjligt att redovisa i detta arbete utan endast 

hur bristningarna förföll i relation till bestämda variabler. Huvudfynden i resultatet visar att 

betydligt fler av förstföderskorna drabbades av perinealbristning än vad omföderskorna 

gjorde. Det framkom även att av de kvinnor som drabbades av grad 3 respektive grad 4 

bristningar hade alla längre utdrivningsskeden samt var förstföderskor. Vidare framkom att 

ingen skillnad i den totala förekomsten av perinealbristningar visade sig vid jämförelse med 

frekvensen vid konventionella födslar. Av de totalt 101 kvinnorna som fick någon typ av 

perinealbristning lämnades 10 stycken osuturerade och nästan hälften av barnmorskorna som 

besvarat enkäten använde sig av perinealskydd vid vattenfödslar. 

Resultaten diskuteras nedan och sätts i vissa fall i relation till hur det ser ut vid normala 

födslar för att undersöka om några likheter respektive olikheter framkommer.  

  

Det som uppenbart kan utläsas i resultatet är att ett betydligt större antal förstföderskor 

drabbades av någon typ av bristning än de kvinnor som fött barn tidigare. Av förstföderskorna 

var det 95,5 procent som fick någon typ av bristning medan siffran bland omföderskorna var 

74,7 procent. Litteraturen visar att en förstföderska löper betydligt större risk att drabbas av 

perinealbristningar än vad omföderskor gör (Zetterström, 2014; Schmitz et al., 2014; 

Eskandar & Shet, 2009; Baghurst & Antoniou, 2012), vilket samstämmer med resultatet. Den 

mest förekommande bristningen, grad 1, var däremot mer representerad hos omföderskorna 

än hos förstföderskorna även om skillnaden var liten. De mer omfattande bristningarna 

drabbade fler förstföderskor än omföderskor och resultatet visar att förstföderskorna i arbetet 

drabbades av grad 3 och grad 4 bristningar, vilket stämmer överens med vad litteraturen 

beskriver (Baghestan et al, 2007; Socialstyrelsen, 2014; Groutz, Hasson, Wengier, Gold, 

Skornick-Rapaport, Lessing & Gordon, 2012). 

Albers et al. (1999) menar att cirka 70-80 procent av alla födande kvinnor drabbas av någon 

typ av bristning vid normala födslar vilket kan sättas i relation till de 82 procent som 

drabbades under vattenfödslarna i detta arbete. Siffran är i stort densamma och skulle å ena 

sidan kunna tyda på att vattnet inte har någon skyddande effekt mot bristningar, å andra sidan 

är studien för liten för att kunna dra några sådana slutsatser och dessutom sätts inte de olika 

variablerna i relation till varandra så inget kan säkert sägas om vad som påverkade 

bristningarnas utfall. I en artikel som undersökte vattenfödslar och utfallet av bristningar 

skriven av Cortes, Basra och Kelleher et al. (2011) redovisades att ingen signifikant skillnad 
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fanns mellan frekvensen av bristningar hos kvinnor som fött i vatten och de som fött 

konventionellt. Däremot fanns tendens till att grad 3 bristningar var mer förekommande vid 

vattenfödslar. Resultatet i föregående arbete har en procentuell andel av grad 3 bristningar på 

9 procent vilket är en högre siffra än vad litteraturen återger vad beträffar konventionella 

födslar (Landy, 2011; Baghurst & Antoniou, 2012) och överensstämmer med resultatet hos 

Kelleher et al. (2011). 

 

Att drabbas av en grad 3 eller en grad 4 bristning ökar enligt Baghurst & Antoniou (2012) 

med en jämt fördelad risk ju mer barnen väger, från en risk på 0,5 procent risk för de barn 

som vägde cirka 2000 gram upp till cirka 5 procents risk för de barn som vägde uppemot 

5000 gram. Resultatet i detta arbete visar att de flesta kvinnor vars barn vägde 3000-3500 

gram fick en grad 3 bristning men procentuellt drabbades kvinnorna med barn som vägde 

4000-4500 gram värst. Siffran bör dock på ett blygsamt sätt presenteras eftersom det handlar 

om ett så litet antal barn som 21 stycken. Trots att studien är liten är det intressant att utfallet 

verkar stämma överens med vad både Baghurst och Antoniou (2012) och Pergialiotis et al. 

(2014) redovisar. Den enda som fick en grad 4 bristning födde ett barn i den lättaste 

viktklassen där barnen vägde <3000 gram. I just detta fall var det förmodligen inte barnets 

vikt som påverkade utfallet av bristningen. 

Utdrivningsskedets längd kan ha stor betydelse för utloppet av en födelse. Det kan påverka 

både barnet och modern på ett negativt sätt. Går det för fort kan vävnader gå sönder medan 

om det blir en långdragen process kan barnet bli medtaget och moderns vävnader även då ta 

skada och hon kan bli mycket trött (Hogg, 2009). Resultatet visar att hos dessa kvinnor, som 

valde att föda sina barn i vatten, krystade ingen längre än 55 min. En kvinna krystade enligt 

journal endast i två minuter. Huruvida dessa tider är exakta kan diskuteras då barnmorskor 

dokumenterar olika och har individuella synpunkter på när en kvinna börjar krysta aktivt.  

Utdrivningsskedets längd har betydelse för risken av att drabbas av perinealbristningar menar 

(Angioli, Gomez-Marin, Cantuaria, O’Sullivan, 2000; Dudding, Vaizey, Kamm, 2008). 

Kvinnorna i detta arbete som drabbades av en grad 3 eller en grad 4 bristning, hade alla ett 

utdrivningsskede längre än en halvtimme. Det visar sig också i resultatet att den totala 

andelen bristningar var högre i gruppen som krystade länge. Av kvinnorna i gruppen vars 

utdrivningsskede var kort drabbades totalt 77 procent medan i gruppen med längre tid 

drabbades 92 procent.  

 

Zetterström (2014) skriver att barnets huvudomfång har betydelse för utdrivningsskedet vilket 

inte överensstämmer med denna studies resultat. Av de kvinnor som inte fick någon bristning 

var det procentuellt flest i gruppen med det största huvudomfånget, vilket talar emot att 

storleken har betydelse. Av dessa kvinnor var dessutom tre förstföderskor och en omföderska. 

Troligtvis var det någon av de andra variablerna som påverkade i detta fall. Ingen av 

kvinnorna vars barn hade de största huvudomfången drabbades av varken en grad 3 eller en 

grad 4 bristning. De kvinnorna som fick de mest omfattande bristningarna hade barn vars 

huvudomfång var i mellan grupperna, alltså varken små eller stora.   

 

Om vatten skulle vara en skyddande faktor mot perinealbristningar är omdiskuterat. I ett par 

studier där man jämfört utfallet av bristningar mellan kvinnor som fött i vatten eller inte 

framkommer att de som fött i vatten hade en högre prevalens av grad 1 och grad 2 bristningar 

(Zanetti-Daellenbach et al., 2007; Chaichian, Akhlaghi, Rousta, & Safavi, 2009; 

Mollamahmutoglu et al., 2012). Andra studier visar ingen skillnad (Cortes, Basra och 

Kelleher et al., 2011; Menakaya et al., 2013). I detta arbete redovisas ingenting om huruvida 

episiotomier förekom bland kvinnorna och anledningen är att det inte utfördes på någon av 
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dem. Däremot är det av betydelse att belysa att den totala andelen bristningar är färre till 

antalet vid vattenfödslar än vid konventionella födslar och det beror enligt (Otigbahl, Dhanjal, 

Harmsworth & Chard, 2000; Geissbuehler, Stein & Eberhard, 2004; Mollamahmutoglu et al., 

2012; Menakaya et al., 2013) på att andelen utförda episiotomier vid vattenfödslar är nästan 

obefintlig. Att utföra klipp när kvinnan ligger i vatten borde vara svårare än om hon ligger i 

en säng. Det känns därför rimligt att episiotomier är ovanligt vid vattenfödslar.  

Fördelningen av bristningar i relation till kvinnornas ålder och BMI presenteras i resultatet. 

Inga överraskande fynd hittas utan spridningen var relativt jämn. Procentuellt drabbades dock 

kvinnorna med högst ålder av flest grad 3 bristningar och de som var yngst fick minst 

bristningar. I övrigt var fördelningen av bristningar mellan åldrarna relativt jämn. Vad 

beträffar utfallet av bristningar i relation till kvinnans BMI fick procentuellt flest kvinnor i 

den lättaste gruppen grad 1 bristningar och i den tyngsta gruppen fick de flest grad 2 

bristningar. Vasileios et al. (2014) genomförde en litteraturstudie med jämförande kontroll 

grupp för att undersöka risker för att drabbas av perinealbristningar. Varken BMI eller ålder 

hade någon betydelse för risken att få en perinealbristning.    

Mindre omfattande bristningar som kan uppstå efter att en kvinna fött barn lämnas i vissa fall 

att självläka. Detta skulle enligt Elharmeel et al. (2013) ge samma resultat för läkning och 

återhämtning som om kvinnan blivit suturerad. Resultatet angående huruvida kvinnorna i 

detta arbete suturerades eller inte visar att endast tio bristningar, varav alla var av grad 1, 

lämnades att självläka. Resterande bristningar suturerades. Anledningarna till att så få 

lämnades att självläka kan vara flera. Som Zetterström (2008) skriver så är det av stor vikt att 

den suturerande barnmorskan känner till underlivets anatomi för att kunna vara säker på hur 

bristningen skall handläggas. Ett fynd som hade varit intressant att studera ytterligare är om 

grad 2 bristningarna som endast suturerades med ett till tre stygn, hade kunnat lämnas för 

självläkning.  För detta hade dock mer information krävts i form av vem som suturerade 

bristningen om hon eller han var erfaren, vilken smärtlindring eller vilket material som 

användes och om kvinnan själv blev erbjuden att välja. Vilken typ av teknik som användes 

var inte registrerat. Det är oklart om det hade givit någon skärpa till resultatet men enligt 

Kindberg et al. (2008) har valet av sutureringsteknik inte så stor betydelse för varken 

sårläkning, smärta, återhämtning eller dyspareuni.  

 

Att hjälpa en kvinna som föder genom att kommunicera med henne, instruera henne samt vara 

närvarande i stunden torde gå till på liknande sätt vid en vattenfödsel som vid en 

konventionell födsel. Huruvida perinealskydd hjälper och används vid vattenfödsel är svårare 

att veta. Resultatet av den enkät som besvarats i detta arbete visar att nästan hälften av 

barnmorskorna har som rutin att använda sig av perinealskydd vid vattenfödslar och att 

ytterligare cirka 30 procent gör det ibland. När det handlar om att använda sig av tekniker för 

att skydda perineum visar forskare olika resultat. Albers et al. (2005) påvisar att det inte har 

någon påtaglig betydelse för utfallet av bristningar vilket Aasheim et al. (2011) också gör. 

Däremot visar sistnämnda att både varma handdukar och massage minskar risken att drabbas 

av omfattande bristningar. Att dra paralleller mellan varma handdukar och vattenbad är inte 

möjligt men det ter sig intressant att tänka att perinealskydd i vatten ändå har en likhet med 

någonting varmt som hålls mot perineum. Eftersom det inte framgår i resultatet om 

barnmorskorna använde perinealskydd på de kvinnor som fick grad 3 respektive grad 4 

bristningar kan det endast spekuleras i huruvida det hade påverkat utfallet.  

 

Att kvinnor som föder barn får bristningar i sitt underliv är vanligt. Att vi som barnmorskor 

har ett stort ansvar kring födelsen är klart. Bristningar är svåra att förhindra men vi som 

arbetar har en skyldighet att göra allt som går för att frekvensen av dessa skall minimeras. Det 
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ses som ett misslyckande om kvinnan får en allvarlig bristning. I en svensk studie av 

Lindberg, Mella och Johansson (2013) om åtta barnmorskors erfarenheter av sfinkterskador 

framkom att de alla strävade efter att vara bra på sitt jobb. De behövde stöd från kollegor, tid 

att reflektera över sina känslor, kände både skam, skuld och misslyckande men kände 

samtidigt en trygghet i sin kompetens.  

 

Slutsats 

 

Att vara förstföderska är en riskfaktor när det handlar om att drabbas av perinealbristningar 

oavsett om kvinnan föder i vatten eller inte. Vad som i övrigt påverkat utfallet av bristningar 

hos kvinnorna i arbetet är inte säkerställt. Utdrivningsskedets längd kan ha betydelse för 

utgången samt även om barnmorskan håller perinealskydd eller inte. Kvinnans ålder verkar ha 

mindre betydelse för utfallet av bristning och så även hennes BMI även om små skillnader 

kan ses. Vidare forskning fordras för att säkra vilka faktorer som egentligen påverkar utfallet 

av perinealbristningar vid vattenfödslar. 

 

Fortsatt forskning 

 

Mer forskning kring bristningar vid vattenfödslar behövs för att kunna förstå vilken betydelse 

det har för utfallet. Information om huruvida barnmorskor använder sig av perinealskydd vid 

vattenfödslar i samma utsträckning som vid konventionella födslar saknas. Detta skulle vara 

intressant att ta reda på i fortsatta studier. När olika studier har granskats har det framkommit 

att det saknas riktlinjer och klara instruktioner om hur bristningar egentligen kan minimeras, 

vilket gör att mer forskning bör bedrivas i ämnet. Vidare vore fler stora jämförande studier 

mellan vattenfödslar och konventionella födslar viktiga för både barnmorskor, obstetriker och 

födande kvinnor och skulle komma dem alla till gagn. Många faktorer såsom stort barn och 

långt utdrivningsskede, vilket ofta har ett samband, går inte att påverka. Att studera huruvida 

vattnet har en positiv eller negativ effekt på dessa riskfaktorer vore intressant och stärkande 

för professionen. 

 

Klinisk tillämpningsbarhet 

 

All kunskap kring riskfaktorer och prevention i samband med födslar är viktig. Enligt 

litteraturen verkar det finnas kunskapsbrister hos barnmorskor när det handlar om både 

bristningar och underlivets anatomi. Barnmorskor bör uppdatera sin kunskap och arbeta 

professionellt, för att det skall falla väl ut för den födande kvinnan. Att erbjuda kurser i 

anatomi eller att ha workshops i suturering kontinuerligt vore ett sätt att hålla sig uppdaterad. 

Detta arbete väcker intressanta frågor och visar på att ämnet är komplext eftersom exakt vad 

som påverkar förekomsten av perinealbristning är svårt att säga. Av stor betydelse är dock att 

barnmorskan har en medvetenhet om de olika riskfaktorerna som föreligger. Att aktivt läsa ny 

forskning i ämnet förefaller viktigt.  
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Till Dig som fött ditt barn i vatten 

 

För att öka kunskapen om vattenförlossningar i Sverige pågår en vetenskaplig studie ”Att 

föda barn i vatten”. Studiens syfte är att undersöka utfallet vid vattenförlossning utifrån 

journaldata. Ett ytterligare syfte är att studera kvinnors upplevelser av att föda i vatten. 

Studien är en del i ett doktorandprojekt på Karolinska Institutet och har fått etiskt 

godkännande.  

Vi önskar därför få tillåtelse att gå in i din förlossningsjournal och hämta uppgifter om din 

förlossning. Det kan till exempel röra sig om uppgifter om hur lång tid förlossningen tog, 

vilken smärtlindring som användes, uppgifter om barnets tillstånd vid födelsen och så vidare. 

De uppgifter som samlas in från din journal kommer att registreras i ett forskningsregister. 

Uppgifterna är sekretesskyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen och hanteras i 

enlighet med Personuppgiftslagen vilket innebär att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som behandlas inom studien. Ett sådant utdrag 

kan du få utan kostnad en gång per år efter skriftlig undertecknad begäran. Om det 

framkommer att någon uppgift om dig är felaktig ska den uppgiften rättas eller utplånas. 

Ansökan att få uppgifter från registret bör ske skriftligt till personuppgiftsansvarig Karolinska 

Institutet, 171 77 Stockholm, tfn 08-524 80000. Dina svar kommer att avidentifieras, kodas 

och redovisas anonymt. Uppgifterna kommer att förstöras när de inte längre behövs. 

Studien ”Att föda i vatten” kommer även att kompletteras med en intervjustudie som 

fokuserar på kvinnors upplevelse av att föda i vatten. Om du skulle kunna tänka dig att bli 

kontaktad för att få veta mer och/eller eventuellt ställa upp på en sådan intervju ber vi dig 

även ange det nedan. 

Om du kan tänka dig att delta, vänligen skriv under och returnera brevet i det frankerade 

svarskuvertet. 

Ditt deltagande är givetvis frivilligt kan när som helst avbrytas. 

Stort tack för din hjälp! 
Hanna Ulfsdottir   Susanne Georgsson Öhman 

Leg. Barnmorska, Doktorand   Leg. Barnmorska, Docent. 

hanna.ulfsdottir@shh.se   Susanne.georgsson.ohman@shh.se 

 Tel: 08-4062919 

Jag har tagit del av information om projektet ”Att föda barn i vatten”. Jag samtycker till att 

forskargruppen får ta del av medicinska uppgifter om min förlossning i min 

förlossningsjournal samt att mina personuppgifter får behandlas inom studien så som framgår 

enligt ovan. 
Datum, namnteckning_____________________________________________ 

Namnförtydligande__________________________________ 

Jag kan tänka mig att bli kontaktad för information och en eventuell intervju och lämnar därför mitt 

telefonnummer så jag kan bli kontaktad: _________________________________ 
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Till barnmorskor på BB Sophia 

 

 

 

Ringa i det som stämmer överens med hur du gör.  

 

1. Vid vattenfödsel, bruka du utföra perinealskydd med händerna? 

 

 Ja Nej Ibland 

  

 

 

2. Om så är fallet, håller du på: 

 

Barnets Mellangården         Båda två 

 Huvud 

 

 

3. Använde du perinealskydd sist du var med vid en vattenfödsel? 

 

 Ja Nej   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

Barnmorskestudent Frida Garell 


