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Pedagogisk reflexion kring ett nationellt webbaserat utbildningsprogram om 
förlossningsskador  

Bakgrund: 

Skador som omfattar ändtarmsmusklerna, sfinkterskador (grad 3 och 4) drabbar ungefär 2% 
av kvinnorna vid förlossning. Förlossningskanalen omges även av andra muskler och 
muskelfästen som har betydelse för kontinens och tömningsförmåga för urin och avföring, 
sexuell funktion samt för bäckenets och slidväggarnas funktionella stabilitet. Skador på 
dessa djupare strukturer grad 2-bristningar, har inte varit föremål för någon detaljerad 
anatomisk klassifikation eller analys vare sig direkt efter förlossning eller under åren därefter. 
Ungefär åtta av tio förstföderskor drabbas av grad-2-bristningar. Om dessa skador inte 
sutureras eller följs upp på rätt sätt kan de ge försämrad bäckenbottenfunktion.  

Genom min forskning och kliniska erfarenhet har jag funnit brister i omhändertagandet efter 
förlossningsskador. Att öka och sprida kunskapen om hur man förebygger, hittar, behandlar 
och följer upp förlossningsskador är av stor vikt för att kvinnor ska för en god livskvalitet och 
våga föda barn vaginalt utan misstro och rädsla. Två SBU-rapporter har konfirmerat detta (A, 
B). Det har saknats nationella riktlinjer i ämnet och vården är ojämlik. Jag är ofta anlitad som 
föreläsare men har inte möjlighet nå alla Sveriges barnmorskor och läkare genom personlig 
kontakt.  

Tack vare en ökad kunskap och ökad öppenhet i samhället är många kvinnor idag väl 
medvetna om vikten av noggrann undersökning efter förlossningen. Då gäller det att vården 
kan leva upp till de höga förväntningarna. 

För att förhindra förlossningsskador hos barn har man tidigare i projektet Säker 
förlossningsvård, som initierats av SFOG, Barnmorskeförbundet och LÖF, framgångsrikt 
utvecklat och spridit utbildningsmaterial. Jag tog 2011 initiativ till en nationell revision i syfte 
att skapa Säker förlossningsvård även för kvinnor, Bäckenbottenutbildning.se. 

Metod: 

Den organisationsmodell som användes i förstudierna till projektet Bäckenbottenutbildning.se 
bygger på icke-normativ självutvärdering, extern granskning/peer-review, åtgärder och 
uppföljning. 

Före projektet utformade en expertgrupp, utsedd av SFOG och Svenska 
Barnmorskeförbundet och ledd av mig, revisionsfrågor angående bäckenbottenskador som 
lämnades in till Sveriges samtliga förlossningskliniker. 

Alla Sveriges förlossningskliniker besöktes av team av multiprofessionella revisorer för att 
klargöra de skriftliga uttalandena. Både läkare och barnmorskor var delaktiga på ett 
strukturerat sätt. Team från klinikerna fick inför revisionsbesöket svara på frågorna 

1. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada förebyggs?

2. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada diagnosticeras?

3. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada behandlas på rätt sätt?

4. Hur säkerställer ni att kvinnan informeras om sin bäckenbottenskada?

5. Hur säkerställer ni att bäckenbottenskada följs upp i mödrahälsovården?



6. Hur säkerställer ni att långsiktiga resultat efter bäckenbottenskada följs upp? 

Samtliga sex frågor hade underfrågorna: Vilka rutiner/ riktlinjer har ni? Hur skapar ni 

förutsättningar för att de ska efterlevas? Hur mäter / kontrollerar ni graden av efterlevnad? 

Vilka idéer har ni om åtgärder/ förbättringar? 

De skriftliga svaren och rapporterna från granskningsbesökens resultat sammanställdes av 
revisionsgrupperna och återkopplades till respektive klinik med förslag om 
förbättringsåtgärder.  Den kunskap som framkom vid revisionerna sammanställdes och detta 
utgjorde basen för utbildningsprogrammets innehåll. Revisionen var värdefull både genom att 
avslöja luckor i rutiner, kunskap och dokumentation och återkoppla  detta vid besöken på 
klinikerna men också i att ge exempel på god praxis till utbildningsprogrammet. 

Alla texter och rekommendationer har skrivits av, och diskuterats i, författargruppen. Evidens 
för praxis är i allmänhet sparsam, vilket har gjort det nödvändigt att använda 
konsensusmetoder för att skapa rekommendationer och instruktioner. De delar i programmet 
som baseras på specifika vetenskapliga texter är märkta med referensnummer och 
referenserna finns i varje avsnitt. För att skapa konsensus användes kombinerade element 
från nominal group technique, Rand/UCLA Appropriateness Method, Delphi och National 
Institute of Healths konsensusutvecklingskonferens[1] . En länk till utkast till texter och 
rekommendationer skickades via webblänk för granskning och omröstning till nyckelgrupper 
av läkare inom obstetrik- och bäckenbottenarbetsgrupperna i SFOG och till alla barnmorskor 
i Sverige. De utvärderade rekommendationerna och svarade via en online-undersökning 
under överinseende av SFOG. Ändringar gjordes tills en överenskommelse var 
rimlig. Resultaten av undersökningen formade rekommendationerna, som därmed 
återspeglar avsedd bästa vårdstandard i Sverige vid denna tidpunkt. 

I utbildningsprogrammet finns även ett lösenordskyddat bild- och filmmaterial som samlats 
ihop av mig och övriga författare. I kunskapsproven, ett för läkare, ett annat för barnmorskor, 
har vi poängterat de viktigaste orsakerna till felaktig handläggning och man blir inte godkänd 
förrän man har svarat rätt på alla frågor. Frågorna är av typen multiple choice. 

En vanlig felorsak vid undersökning, suturering och uppföljning av bristningar är att man inte 
förstår anatomin. Det är svårt att lära ut anatomisk kunskap från t ex fotografier på 
förlossningsskador på ett tydligt sätt eftersom dessa endast ger bara en tvådimensionell bild. 
Undervisning ”bedside” är förenad med svårigheter pga det är känsligt att ta in personal och 
elever efter förlossning och visa upp och känna på bristningar. Även yttre filmer av inre 
undersökning kan inte visa vad det är man eftersöker. Detta är en av orsakerna till att 
forskning i området är begränsad, fynden sällan kontrollerade och att kunskapen därmed 
utvecklas långsamt. Detta problem finns även inom andra fält där handens kunskap behöver 
läras ut i gällande privata områden till exempel vid palpation av bröst eller prostata[2, 3]. 

Det finns en uppsjö av interaktiva anatomiska bäckenbottenmodeller på t ex Youtube av 
varierande kvalitet och även viss forskning på området [4, 5]. Det som inte funnits alls är 3-D 
modeller med skador. Att detta saknats försvårar förståelsen av skadornas utseende och 
därigenom även för diagnostik, kodning och reparation. För att hantera utmaningen med att 
lära ut tredimensionella data utvecklade jag en interaktiv webmodell som visar en kvinnas 
bäckenbottenmuskulatur, dels hel, dels med vid olika typer av förlossningsskador. 
Modellerna skapades i nära samarbete med en webgrafiker utifrån teckningar av 
muskulaturen på olika tvärsnittsnivåer. De försågs med stiliserade bristningar och en 
episiotomi. Syftet med detta var att i tre dimensioner visa vilka strukturer som är viktiga för 
läkare och barnmorskor att sy ihop efter förlossning samt avgränsningarna mellan de olika 
skadorna. I modellerna framgår hur de olika typerna av skador ser ut dels med eller utan 
hudbeklädnad, dels hur det ser ut på djupet och genom vilka strukturer de sträcker sig. 3D-
modellerna är de hittills enda i sitt slag och de har rönt omfattande intresse även i andra 
nordiska länder. Bäckenbottenutbildning.se har nu 5000 unika besökare per månad och 



används på Barnmorskeutbildningar och vid specialistutbildning av läkare i hela landet. Att 
man har genomfört utbildningen och har ett godkänt kunskapsprov krävs nu nationellt för att 
man ska arbeta på förlossningsenheter.  

http://backenbottenutbildning.se/prov/Backenbotten_utbildning/InteraktivAnatomni/index.html 

Det är en stor pedagogisk utmaning att lära ut ”handens kunskap” hur strukturer känns (4)[3] 
-alltså ger efter, tar emot, hur tjockt det ska kännas och vilket styrka man behöver använda 
för att få rätt information vid t ex palpation. I utbildningssammanhang finns det ett motstånd 
mot att låta studenter träna på palpation av på känsliga områden[6].  Objektiva mått att leta 
efter kan förbättra kognitionen om vad det är man ska känna. I min forskargrupp har vi därför 
konkretiserat ett mått som anger avståndet mellan slidväggen och analkanalen i centimeter. 
Jag sökte ett sätt att hitta en struktur på kroppen som liknar mellangården men som inte är 
så laddad.  ”Low fidelity simulation”,  att visa något som är ganska likt det man vill lära ut 
men inte helt, har visat sig vara effektiv i andra gynekologiska utbildningssammanhang [7]. 
Jag testade först vid föreläsningar att demonstrera de olika tjocklekarna genom att använda 
handen och palpera på olika ställen mellan tummens och pekfingrets grundfalanger- jag fick 
ett gott gensvar och leenden tillbaka. Måtten kan palperas antingen av personen själv med 
andra handen eller bidigitalt genom att känna på en kollegas hand. I 
Bäckenbottenutbildning.se visas på film ( https://lof.instante.se/enrol/index.php?id=7) på hur 
och var man ska känna. Genom att man taktilt kan uppleva tjockleken som motsvarar 
kvinnors mellangård kan man simulera tjockleken vid olika typer av skador. Det är ett 
tillgängligt mått som är lätt att begripa. Den ovanliga presentationen med glimten i ögat 
konsoliderar även minnet av inlärningen. Man behöver inte köpa eller bära omkring på 
modeller och ”manekin” finns hos alla. 

Utbildningsprogrammet har reviderats årligen. Det blir en sammanställning av kunskap, både 
vetenskap och manuell kunskap och praxis, som är gratis och lätt tillgängligt för vårdpersonal 
och för allmänheten.  

Programmet har en patientinformationsdel som har reviderats utifrån de forskningsresultat vi 
kommit fram till i forksning kring det nationella Bristningsregistret (3-6). Studierna har 
inneburit en bättre förståelse och vetenskaplig dokumentation om hur förlossningsbristningar 
kan upplevas. Patientinformationen innehåller nu svar på de frågor som vår forskning visat 
att kvinnorna saknar information om. 

För webutbildningens kunskapstester har vi samarbetat med ett webbföretag, Autotech,( 
https://www.autotech.se/sv/larande/) som har bred erfarenhet av webbutbildningar.  
Utbildningsprogrammet har i sig inte beskrivits vetenskapligt utan mitt fokus har legat på 
implementeringen. Mina pedagogiska metoder har utvecklats genom många års erfarenhet 
av att utbilda studenter och kollegor. Programmet spänner över många medicinska fält som 
anatomi, prevention, diagnostik, bedövning, registerkunskap, suturering och uppföljning. Det 
finns ett stort utrymme för kompletterande pedagogisk forskning där man kunde utvärdera 
effekterna av utbildningsprogrammets olika delar. Dessa blandade pedagogiska tekniker 
med filmer, bilder, fallbeskrivningar, anatomi, normerade kunskapsprov och rena teoriavsnitt 
gör att pedagogisk forskning kring programmet som helhetskulle bli svårvärderad.  Jag har 
därför använt proxymått- förbättrade resultat för kvinnorna som mått på 
utbildningsprogrammets framgång. 

Glädjande nog visar mätningar av nationella resultat att sedan utbildningsprogrammet 
infördes i juli 2017 har resultaten för patientupplevelse för kvinnor med 
förlossningsbristningar förbättrats. (Fig 1). Förekomsten av registrering av skada på den 
interna sfinktern har förbättrats avsevärt. (Fig 2).  

https://lof.instante.se/enrol/index.php?id=7
https://lof.instante.se/enrol/index.php?id=7


 
Figur 1. Andel kvinnor med komplikationsfritt förlopp ett år efter förlossningsbristning grad I 
samt III-IV (används som nationellt målvärde Vården i siffror) 

 
Figur 2. Andel kvinnor är man angett om den interna sfinktern undersökts efter förlossning. 
Målvärde>90 uppnåddes 2018. 

 

Min slutsats är att de metoder vi använt i utbildningsprogrammet Bäckenbottenutbildning.se 
har varit av värde för kvinnor med förlossningsskador och för vårdpersonal som fått en 
förbättrad kunskap. Kvalitativ återkoppling från läkarstudenter, ST-läkare, specialister, 
barnmorskor och barnmorskestudenter har tagits tillvara och inneburit förbättringar i 
tydligheten. Man har nu har fått ett gemensamt språk kring bristningar och undersökning. 
Många sjukhus har skapat bäckenbottenmottagningar och organiserat eftervården enligt 
förslagen i programmet för att bättre möta kvinnors behov. Även om mycket återstår att göra 
finns nu ett nationellt program som kommer att utvecklas vidare. 
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