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Sammanfattning
Bakgrund: När en kvinna genomgår en graviditet och förlossning innebär det stora
påfrestningar för hennes kropp. Vid en förlossning kan bristningar uppstå, vilket kan medföra
besvär för kvinnan i olika utsträckning. Genom eftervårdsbesöket har barnmorskorna en
möjlighet att identifiera problem som kan ha uppstått och upptäcka odiagnostiserade
förlossningsskador.
Syfte: Syftet var att beskriva barnmorskans erfarenheter av gynekologisk undersökning och
att bedöma bäckenbottens strukturer vid eftervårdsbesök inom mödrahälsovården.
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med elva barnmorskor yrkesverksamma
inom mödrahälsovården. Tematisk analys användes för att analysera materialet.
Resultat: Ett huvudtema, tre organiserande teman samt tio basteman identifierades.
Huvudtemat var: kvinnans behov i centrum. Organiserande teman var: att stödja genom sitt
förhållningssätt; att verka hälsofrämjande och förbättringsområden. Basteman var: att vara
lyhörd; att bekräfta; att se individuella behov; att motivera till undersökning; att motivera till
egenvård; utbildning; struktur; dokumentation; tidsaspekten och uppföljning.
Slutsats: Barnmorskor inom mödrahälsovården fyller en viktig funktion i att arbeta
hälsofrämjande och arbetar med kvinnans behov i centrum. De försöker individanpassa varje
besök och den information som ges ut men upplever att det kan finnas svårigheter att
motivera kvinnor till gynekologisk undersökning. Mer utbildning, bättre och tydligare struktur
för bedömning av bäckenbotten samt en förbättrad samtalsmetodik kring besvär som kan
kvarstå efter förlossningen kan bidra till att kvinnor får den hjälp och vård de behöver.
Klinisk tillämpbarhet: Studiens resultat belyser behov av mer kunskap, utbildning och
struktur. Att detta uppmärksammas i denna studie kan leda till diskussion om
vidareutveckling och att ämnet lyfts i den kliniska verksamheten.
Nyckelord: barnmorska, erfarenhet, gynekologisk undersökning, eftervårdsbesök

Abstract
Background: Undergoing pregnancy and childbirth, entails great strain on a woman’s body.
When giving birth vaginally, tears may occur, which may cause problems for the woman to a
different extent. Through the postpartum check-up, midwives have an opportunity to identify
problems that may have occurred and detect undiagnosed perineal injuries.
Aim: The aim was to describe the midwife’s experiences of pelvic examination and to assess
pelvic floor structures at the postpartum check-up.
Method: Semi-structured interviews were conducted with eleven midwives working in
maternal health care. Thematic analysis was used to analyze the material.
Results: One global theme, three organizing themes and ten basic themes were identified.
The global theme was: the woman´s needs. The organizing themes were: to support through
the approach; to promote health and areas for improvement. The basic themes were: to be
responsive; to confirm; to see individual needs; to motivate for examination; to motivate selfcare; education; structure; documentation; time aspect and follow-up.
Conclusion: Midwives in maternal health care play an important role in health promotion and
working with women's needs. They try to personalize each visit and adapt the information
given, but their experience is that there are difficulties in motivating women to undergo a
pelvic examination. More education, a better and clearer structure for assessing the pelvic
floor and an improved way of addressing problems that may persist after childbirth may
enable women getting the help and care they need.
Clinical application: The study results highlight an existing need for more knowledge,
education and structure. Attention to this can lead to discussion of further development and
the subject can also be raised among other healthcare providers.
Key words: midwife, experience, pelvic examination, postpartum check-up
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1 Inledning
I Sverige föds det över 100 000 barn varje år och det finns ett basprogram för planerade besök
hos barnmorska under graviditeten. Sex till tolv veckor efter barnets födelse rekommenderas
kvinnan ett besök hos sin barnmorska för uppföljning och det besöket kallas i litteraturen för
eftervårdsbesök och i dagligt tal för efterkontroll. Bristningar som uppkommer i samband
med en förlossning kan medföra problem för kvinnan i det dagliga livet, framför allt större
bristningar som involverar muskelskada. Förlossningsbristningar sutureras i de flesta fall i
direkt anslutning till efterbördsskedet på förlossningsavdelningen, eller vid mer omfattande
förlossningsbristningar på operationsavdelning. Det förekommer att skador av olika skäl inte
identifieras och lämnas osuturerade. Mödrahälsovårdens eftervårdsbesök fyller en viktig
funktion där samtal förs med kvinnan om hennes fysiska och psykiska hälsa och en
gynekologisk undersökning erbjuds. Möjligheten finns att hjälpa kvinnan med
bäckenbottenträning och att odiagnostiserade skador på bäckenbotten kan upptäckas och
kvinnan remitteras vidare till specialistläkare. En eventuell kunskapslucka hos barnmorskorna
skulle kunna innebära att förlossningsbristningar förbises och det blir ett stort lidande för
kvinnan med begränsningar i det dagliga livet som följd. Fördjupad kunskap om
bäckenbottens strukturer postpartum kan innebära att förlossningsskador uppmärksammas i
en högre utsträckning och att kvinnorna kan erbjudas den hjälp de behöver.
Under den verksamhetsförlagda delen av barnmorskeutbildningen har vi som författare varit
med vid ett flertal eftervårdsbesök inom mödrahälsovården, och barnmorskornas rutiner för
besökets utformning föreföll skilja sig åt. Efter detta uppstod funderingar över de befintliga
rekommendationerna och hur barnmorskorna upplever situationen kring den gynekologiska
undersökningen vid eftervårdsbesöket.

2 Bakgrund
2.1 Bäckenbotten - anatomi
Bäckenbotten består av en grupp muskler som tillsammans bildar botten i bukhålan.
Musklerna fäster mot blygdbenet, svansbenet, korsbenet och sittbensknölarna och ser ut som
en skålformad hängmatta i bäckenhålan. De muskler som har störst betydelse för
bäckenbotten är musculus (m.) levator ani och diaphragma urogenitale. M. levator ani
sträcker sig från blygdbenet till svansbenet och består tre av delar: m. puborectalis, m.
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pubococcygeus samt m. iliococcygeus. M. pubococcygeus innefattar urinröret, vagina och
rektum. Diaphragma urogenitale är en bindvävs- och muskelplatta som är fäst mellan höger
och vänster höftben, som även den omfattar urinröret och vagina (Sundström Poromaa, 2015).
Som ett nav i bäckenbotten finns perinealkroppen där m. bulbocavernosus, m. transversi
perinei och externa sfinktern ansluter och fäster. Om muskelfästet skadas tappar musklerna
sin funktion (SFOG, 2017a). Vid en förlossning utsätts bäckenbotten för stora belastningar
och bäckenbottenskador kan uppstå (Sundström Poromaa, 2015).

1. Blygdben
2. Klitoris
3. Urinrör
4. M. bulbocavernosus
5. Slida
6. M. puborectalis
7. M. transversi perinei
8. Perinealkropp
9. Intern sfinkter
10. Anus
11. Extern sfinkter
12. Svanskota
Figur 1. Schematisk bild av anatomiska figurer kring slidmynningen sett underifrån (SFOG, 2017a).

2.2 Förlossningsbristningar
Vid en vaginal förlossning är det inte ovanligt att den födande kvinnan får någon typ av
bristning i underlivet, särskilt om hon är förstföderska (Samuelsson, Ladfors, Gåreberg
Lindblom och Hagberg, 2002). I Sverige klassificeras förlossningsbristningar som grad I, II,
III eller IV. Grad I-bristning är en ytlig bristning i slidan och underlivets hud som ofta läker
fort och behöver inte alltid sutureras. Vissa av dessa förlossningsbristningar kan dock ge
långsiktiga besvär, till exempel om det blir ett hål i blygdläppen eller en skada nära klitoris.
Grad II-bristning är en djupare bristning av mellangården och/eller slidväggen och har skadat,
förutom huden, även muskler, muskelfästen och fascia. Dessa förlossningsbristningar ska
alltid sutureras (SFOG, 2017b). Grad I-bristning och grad II-bristning får sutureras av
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barnmorskor (Olsson, 2016). Vid Grad III-bristning är den yttre, och ibland även den inre,
ändtarmsmuskeln skadad och vid grad IV-bristning är ändtarmsmusklerna och väggen i
ändtarmskanalen skadad. Grad III-bristning och grad IV-bristning ska alltid sutureras av
läkare (SFOG, 2017b). Det finns sparsamt med statistik gällande grad I och grad II-bristning
hos kvinnor som fött vaginalt men enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU,
2016) drabbas cirka 80 procent av alla förstföderskor av en grad I-bristning. År 2014
drabbades cirka 3,4 procent av alla kvinnor som födde vaginalt av en grad III eller grad IVbristning (SBU, 2016).

2.3 Komplikationer till följd av förlossningsbristning
2.3.1 Urininkontinens
Det finns flera olika former av urininkontinens och en av de vanligaste diagnoserna är
ansträngningsinkontinens (Stjernquist, 2014). Cirka 22 procent av alla kvinnor som fött barn
lider av ansträngningsinkontinens. Att vara gravid och att föda barn ökar risken betydligt för
urininkontinens hos unga- och medelålders kvinnor och det kan vara i postpartumperioden
många kvinnor för första gången upptäcker att de lider av urininkontinens (Rortveit, Daltveit,
Hannestad & Hunskaar, 2003; Rortveit, Daltveit, Hannestad & Hunskaar, 2003; Schytt,
Lindmark & Waldenström, 2004). Multipara, övervikt och förstoppning kan i samband med
vaginal förlossning vara faktorer som ökar risken för ansträngningsinkontinens (Schytt et al.,
2004). Vid urininkontinens är konstruktionen av uretra skadad och det har i många fall hänt i
samband med en förlossning. Vid ansträngningsinkontinens är upphängningen av uretra
förstörd och man läcker urin när det blir ett ökat buktryck, som exempelvis vid hosta, skratt,
tunga lyft och nysning. De flesta kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens kan relatera
till att besvären började efter att de fött barn (Stjernquist, 2014).

2.3.2 Analinkontinens
Analinkontinens innebär ett ofrivilligt läckage av gas, avföring eller både och. Orsaker till
detta kan vara att en skada uppstått på ändtarmsmuskeln eller skador på pudendusnerven i
samband med förlossning (Andolf, 2014). Under 2016 rapporterades 2157 kvinnor med
sfinkterskada och bland dessa var 78,8 procent förstföderskor som förlöstes vaginalt (SFOG,
2016).
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2.3.3 Prolaps
Prolaps innebär att uterus har hamnat nedan sitt ursprungliga läge och att slidväggarna buktar
ned, mot eller utanför introitus. Tidigare benämndes prolapsen efter det organ som låg bakom
den buktande slidväggen, exempelvis cystocele för urinblåsan, rektocele för ändtarmen och
enterocele för tunntarmen. Riktlinjerna för benämning av prolaps har ändrats under senare år
och innebär att man istället strävar efter att beskriva det som ses vid en vaginal undersökning,
så som prolaps av främre eller bakre slidväggen, livmodern eller livmodertappen (Gunnarsson
& Dahlgren, 2015). Prolaps är något kvinnor riskerar att drabbas av på sikt efter
genomgången förlossning, och då framför allt de som fått en skada på m. levator ani (Dietz &
Simpson, 2008).

2.3.4 Sexuell dysfunktion
Problem relaterade till sexuallivet kan uppstå till följd av förlossningsbristningar.
Samlagssmärta och annan genital smärta kan uppstå efter en tid. Orsaken kan vara defekt
läkning och neuronbildning. Vid samlagssmärta kan samtalsterapi behövas och i vissa fall
även kirurgisk behandling (Stjernquist, 2016). Det finns också en relation mellan graden av
förlossningsbristning och när sexuellt umgänge återupptas. Då bristningar uppstått i vagina,
perineum eller sfinktermuskeln ses en fördröjning av samlagsdebut postpartum (Rådestad,
Olsson, Nissen & Rubertsson, 2008). Bland de kvinnor som drabbats av en lägre grad av
förlossningsbristning blir följden framför allt en försvagning av bäckenbotten, vilket kan
påverka både kvinnans och partnerns känsla vid samlag (Dean et al., 2008).

2.4 Kvinnors erfarenheter av förlossningsbristningar
I en kvalitativ intervjustudie av Buurman och Lagro-Janssen (2013) beskrev flertalet kvinnor
att de upplevde sina besvär till följd av förlossningsbristningar som värre än de kunnat
föreställa sig. Framför allt gällde det smärta, urininkontinens, hemorrojder och prolaps.
Författarna fann att endast ett fåtal sökt hjälp för sina problem och det förklarades med att
både kvinnorna själva samt hälso- och sjukvården nu fokuserade på barnets välmående i
första hand. Många antog att en del problem var oundvikliga i samband med graviditet och
barnafödande och därför blev en naturlig konsekvens. Kvinnorna skämdes också över sina
problem och undvek därför att söka hjälp. De menade samtidigt att den information gällande
bäckenbotten de fått både under graviditeten och postpartum varit bristfällig, och önskade att
området belysts mer för att förbereda dem på eventuella komplikationer.
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Även Priddis, Schmeid och Dahlen (2014) visar i en kvalitativ intervjustudie att kvinnor som
led av urin- och avföringsinkontinens efter en förlossning skämdes över detta och kände sig
överrumplade när de tidigare normala kroppsfunktionerna inte längre var under deras kontroll.
Kvinnorna i studien upplevde dessutom att det inte var socialt accepterat att prata om
postpartum, ens med vårdpersonal. Rädslan för att läcka urin eller avföring vid samlag gjorde
att kvinnorna undvek spontana samlag och istället planerade sexuellt umgänge efter
toalettbesök (Priddis et al., 2014). Besvär med urin- och avföringsinkontinens påverkar både
den egna sexuella identiteten och samlivet med partnern negativt (Priddis et al., 2014; Tucker,
Clifton & Wilson, 2014). Det finns ett tydligt samband mellan dessa besvär och sexuell
dysfunktion där både den fysiska och psykologiska aspekten spelar in (Dean et al., 2008).
Kvinnorna kan uppleva en stor sorg med känslor som ilska, ångest, skam, nedstämdhet och
uppgivenhet. Vissa börjar ifrågasätta sitt egenvärde, sin identitet och sin roll i samhället
(Tucker et al., 2014).

2.5 Kvinnors erfarenheter av gynekologisk undersökning
I två olika intervjustudier har unga kvinnor berättat om känslan att vara blottad och utelämnad
vid gynekologisk undersökning då det är en intim situation. Att en främmande person ska
undersöka den kroppsdel som kvinnan endast låter sig själv eller en eventuell partner beröra,
upplevs som pinsamt och obehagligt då könsorganet även är kopplat till den egna
sexualiteten. Att få kontinuerlig information, ett individanpassat bemötande och en känsla av
förtroende gentemot undersökaren beskrivs vara faktorer som underlättar undersökningen.
Det kan finnas en oro inför besöket och att kvinnor därför ser det mest som ett nödvändigt ont
(Grundström, Wallin & Berterö, 2011; Oscarsson & Benzein, 2002).

2.6 Eftervårdsbesök
Efter en förlossning ska alla kvinnor erbjudas ett eftervårdsbesök hos den barnmorska man
träffat inom mödrahälsovården (SFOG & Svenska barnmorskeförbundet, 2016). Detta besök
planeras inom sex till tolv veckor postpartum och den avsatta tiden för ett eftervårdsbesök ska
vara 60 minuter. År 2014 var 77 procent av de kvinnor som fött barn på ett eftervårdsbesök
inom fyra månader efter förlossningen. Vid detta besök ska det, enligt det medicinska
basprogrammet, erbjudas samtal om kvinnans och partnerns förlossningsupplevelse, samtal
om levnadsvanor, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk undersökning, mätning av
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blodtryck, hemoglobinvärde, vikt och urinprov, amningsstöd vid behov och utvärdering av
den psykiska hälsan (SFOG & Svenska barnmorskeförbundet, 2016).
Enligt SFOG:s rekommendation för undersökning hos barnmorska, behöver barnmorskan på
ett lyhört sätt våga beröra potentiellt känsliga ämnen, så som smärta, miktion, avföring och
samliv (SFOG, 2017c). Kvinnan behöver informeras om fördelarna med att genomgå en
gynekologisk undersökning, det vill säga att knipförmågan kontrolleras och att kunna
upptäcka skador som behöver behandlas (SFOG, 2017d). Vid undersökningen inspekteras hud
och slemhinna, gärna tillsammans med kvinnan med hjälp av spegel. Barnmorskan bör också
göra en palpation för att kontrollera knipförmågan och kan gradera den på en skala mellan 0–
4, där 0 motsvarar ingen knipförmåga alls och 4 motsvarar mycket god knipförmåga (SFOG,
2017c). För mer utförlig instruktion och rekommendation gällande gynekologisk
undersökning kan barnmorskan vända sig till ARG-rapport nr 76 (bilaga 1) (SFOG &
Svenska barnmorskeförbundet, 2016). Om kvinnan har svårt att hitta knipmusklerna eller om
funktion helt saknas, bör hon remitteras till fysioterapeut för vidare handläggning (SFOG,
2017c). Genomförande av en gynekologisk undersökning och bedömning av knipförmågan
varierar mellan olika regioner och landsting i Sverige. På de flesta mödrahälsovårdscentralerna utför barnmorskorna båda delarna, men alla har inte som rutin att erbjuda detta
(Socialstyrelsen, 2017).

2.7 Barnmorskans kompetensområde och erfarenheter
I Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska finns barnmorskans tre huvudområden
beskrivna. Det rör sig om sexuell och reproduktiv hälsa; forskning, utveckling och utbildning
samt ledning och organisation. Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ska genomsyra alla tre
kompetensområden. Av betydelse för tiden efter förlossningen finns bland annat beskrivet att
barnmorskan ska kunna informera och undervisa om sexualitet och samlevnad i ett
livscykelperspektiv, informera om och följa upp preventivmedelsanvändning, ge stöd och råd
vid amning samt kunna ge information om inkontinens (Socialstyrelsen, 2006).
Det finns sparsamt med studier kring barnmorskornas erfarenheter av eftervårdbesök, både i
Sverige och internationellt. I en kvalitativ intervjustudie av Olsson, Robertsson, Falk och
Nissen (2011) beskrev barnmorskorna att det är viktigt att vara på samma våglängd som
kvinnorna vid eftervårdsbesöket för att kunna ge dem stöd och stärka deras självkänsla. De

11

menade dock att kvaliteten på besöket kan begränsas av tidsbrist. Även Larkin (2014) har
funnit att tidsbrist kan leda till ett mer standardiserat besök där kvinnans behov inte står i
centrum.

2.8 Problemformulering
Det finns begränsad vetenskaplig uppföljning av barnmorskors reella erfarenheter kring den
gynekologiska undersökningen vid eftervårdsbesöket där bedömning av kvinnans
bäckenbotten ingår. Om gynekologisk undersökning erbjuds eller inte, verkar vara beroende
av hur rutinen på respektive mottagning ser ut, vilket medför att en del kvinnor inte får sin
bäckenbotten undersökt. En graviditet och förlossning innebär stora påfrestningar för kvinnan
och hennes kropp. Förlossningsbristningar som uppstår i samband med barnafödande kan
medföra problem för kvinnan i olika utsträckning, varför det är av största vikt att få adekvat
vård och uppföljning i efterförloppet. Med bakgrund av att detta behövs en fördjupad kunskap
kring barnmorskors erfarenheter av gynekologisk undersökning och att bedöma
bäckenbottens strukturer vid eftervårdsbesök.

3 Syfte
Syftet var att beskriva barnmorskans erfarenheter av gynekologisk undersökning och att
bedöma bäckenbottens strukturer vid eftervårdsbesök inom mödrahälsovården.

4 Metod
4.1 Design
En kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer valdes för att kunna besvara syftet för
studien. Analysmetoden som valdes var tematisk analys inspirerad av Attride-Stirling (2001).
Vid kvalitativa studier kan mer djupgående information om ett ämne införskaffas genom att
samla rika berättelser. Semistrukturerade intervjuer utförs när forskaren vill intervjua
deltagarna om ett förvalt ämne men inte kan förutsäga vad de kommer berätta. I denna studie
följde författarna en intervjuguide men lät studiedeltagarna tala fritt utifrån frågorna. Detta för
att få in så mycket information som möjligt och att kunna få en ökad förståelse för ämnet
(Polit & Beck, 2017). Metoden valdes då författarna var oerfarna i intervjusituationen och
önskade ett stöd för hur frågorna skulle ställas och intervjuerna föras framåt.
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4.2 Urval
Fyra chefer inom mödrahälsovård i två städer i Mellansverige kontaktades via mail för att
ansöka om tillstånd att rekrytera barnmorskor för studien. Ett informationsbrev bifogades som
innehöll information om studien och studiens syfte (bilaga 2). På grund av sparsamt gensvar
kontaktades ytterligare chefer inom mödrahälsovården, nu i ett utökat geografiskt område. Då
svar via mail uteblev kontaktades cheferna även via telefon. När godkännande erhållits
skickades ett informationsbrev ut, riktat till barnmorskorna (bilaga 3). I en del fall
vidarebefordrade cheferna informationsbrevet och i andra fall erhöll författarna
barnmorskornas kontaktuppgifter och kontaktade dem själva. Målet var att rekrytera tio
deltagare för att ha ett tillräckligt stort underlag om någon skulle välja att avbryta sin
medverkan. Elva intervjuer genomfördes, varav två via telefon. Barnmorskorna som
intervjuades hade arbetat inom mödrahälsovården mellan sex månader och 30 år med
barnmorskeexamen mellan år 1978 – 2017. Ett ändamålsenligt urval av deltagare gjordes för
att besvara studiens syfte på bästa sätt. Ändamålsenligt urval är, enligt Polit och Beck (2017),
att författarna väljer deltagare utifrån vilka som kan ge den bästa möjliga informationen för
syftets ändamål. Inklusionskriterier för deltagande i studien var legitimerade barnmorskor
aktivt verksamma inom mödrahälsovården.

4.3 Datainsamling
Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade individuella intervjuer. Intervjuteknik
studerades enligt Kvale och Brinkmann (2014) och därefter skapade författarna en
intervjuguide (bilaga 4). En pilotintervju genomfördes för att undersöka om frågorna i
intervjuguiden behövde korrigeras, vilket resulterade i att några frågor omformulerades, några
togs bort och en vignette lades till. En vignette är en kort beskrivning av ett fiktivt eller
verklighetsbaserat fall där deltagarna får reflektera och sen berätta om hur de själva skulle ha
hanterat den beskrivna situationen (Polit & Beck, 2017). I detta fall utgjordes vignetten av ett
anonymiserat citat från en kvinna som drabbats av en skada till följd av förlossningsbristning.
Digital inspelningsutrustning användes med deltagarnas godkännande efter att ha testats i
samband med pilotintervjun. Tid och plats för intervjuerna fick de enskilda deltagarna
bestämma för att underlätta genomförandet. Författarna utförde de första intervjuerna
gemensamt för att kunna avgöra om samstämmighet fanns gällande hur frågor och följdfrågor
skulle ställas. Även telefonintervjuerna genomfördes gemensamt. Därefter transkriberades
materialet ordagrant av författarna separat för att sedan analyseras gemensamt.
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4.4 Analys
I denna studie har författarna använt tematisk analys inspirerad av Attride-Stirling (2001).
Metoden beskrivs i sex steg där det första innebär att koda materialet och reducera
textinnehållet. En del i det första steget var att skapa ett ramverk som en grund för kodningen,
som kan baseras på en förbestämd teori eller på bärande fynd i materialet, eller på både och.
Som ramverk, tillika teoretiskt perspektiv i denna analys, valdes kompetensområden i
Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen, 2006), som direkt
relaterar till barnmorskans kliniska verksamhet; Sexuell och reproduktiv hälsa, med dess fem
delkomponenter. Delkomponenterna var: tillämpa kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa;
information, rådgivning och samtalsstöd; undersökningar och behandlingar; främjande av
hälsa och förebyggande av ohälsa samt säkerhet och kvalitet. När texterna lästes
identifierades ytterligare ett område: kvinnans behov. Totalt användes sex olika områden i
ramverket där allt textinnehåll som kunde relateras till något av dem, sorterades och
grupperades. Författarna läste intervjuerna och grupperade texterna separat för att sedan
gemensamt gå igenom dem.
Steg två i analysen var att utifrån den reducerade och grovsorterade texten identifiera olika
teman. I steg tre skapades därefter ett tematiskt nätverk där olika teman, beroende på
abstraktionsnivå arrangerades i bastema, organiserande tema och ett huvudtema, för
bildexempel, se figur 2. Enligt Attride-Stirling (2001) behöver det ursprungliga ramverket
inte bli en del i det slutgiltiga tematiska nätverket, men det är en rörlig process och vissa delar
ur ramverket kan bli aktuella om de skulle identifieras som teman. I detta fall blev kvinnans
behov ett tema som kom att användas i det tematiska nätverket, dock omformulerat till
kvinnans behov i centrum. När alla teman skapats och bildat det tematiska nätverket användes
det för att på ett tydligare sätt strukturera materialet. Steg fyra innebar att författarna beskrev
och utforskade det skapade nätverket på en djupare nivå genom att läsa texterna från början
till slut, men nu med fokus på de skapade temana. I steg fem summerades de olika delarna i
det tematiska nätverket för att i steg sex kunna tolka mönster i texten på ett fördjupat sätt
utifrån studiens syfte. Med stöd i det tematiska nätverket skrevs sedan ett resultat samman.
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Figur 2. Bild över tematiskt nätverk.

4.5 Etiska överväganden
Det etiska övervägandet har utförts efter att information inhämtats från Vetenskapsrådet
(2002) gällande forskningsetiska principer.
Informationskravet innebär att i studier där deltagarna studeras, exempelvis genom
enkätundersökningar eller intervjuer, måste förhandsinformation om studien delges. De ska
även upplysas om frivilligheten i deltagandet och möjligheten att när som helst avbryta sin
medverkan. Detta har skett genom att informationsbrev skickats ut till deltagarna innan de
anmält sitt intresse och det diskuterades även innan intervjuerna påbörjades.
Samtyckeskravet innebär att författarna har inhämtat samtycke från deltagarna i studien.
Deltagarna bestämmer själva över sin medverkan och de kan när som helst avbryta utan att
uppge några skäl. De utsätts inte för övertalning eller påtryckningar för fortsatt medverkan om
de väljer att avbryta studien. Detta har skett genom att deltagarna har fått skriftlig och muntlig
information om samtyckeskravet och de har även skrivit under ett informerat samtycke innan
intervjuerna påbörjades. Vid telefonintervjuerna inhämtades det informerade samtycket
muntligt.
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i en studie ska ges största möjliga
konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga. Uppgifter om
deltagarna ska noteras, sparas och avrapporteras så att de ej kan identifieras. Uppgifterna
kommer enbart att behandlas av författarna och i viss mån delges författarnas handledare.
Personuppgifterna kommer att kodas för att bevara anonymiteten.
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer enbart kommer
att användas för forskning. Dessa uppgifter får inte användas för icke-vetenskapliga syften.
Materialet kommer därför att raderas av författarna när studien är avslutad.
En etisk egengranskning har utförts enligt Högskolan Dalarnas “Blankett för etisk
egengranskning av studentprojekt som involverar människor” och resultatet visade att inget
etiskt tillstånd behövdes.

5 Resultat
Efter analys av det transkriberade intervjumaterialet identifierades ett huvudtema som var
kvinnans behov i centrum, samt tre organiserande teman som var: att stödja genom sitt
förhållningssätt; att verka hälsofrämjande och förbättringsområden. Det organiserande temat
att stödja genom sitt förhållningssätt innefattade följande basteman: att vara lyhörd; att
bekräfta och att se individuella behov. Det organiserande temat att verka hälsofrämjande
innefattade: att motivera till undersökning och att motivera till egenvård. Det organiserande
temat förbättringsområden innefattade: utbildning; struktur; dokumentation; tidsaspekten och
uppföljning.

5.1 Att stödja genom sitt förhållningssätt
5.1.1 Att vara lyhörd
Kvinnans eget val var återkommande i barnmorskornas beskrivningar. Detta gällde både vilka
områden som skulle få mest utrymme på eftervårdsbesöket i stort, men också om kvinnan
ville genomgå en gynekologisk undersökning eller inte. Däremot ansåg barnmorskorna att de
själva hade ett ansvar att alltid erbjuda det. De beskrev fördelarna med att göra en
undersökning för kvinnan och förklarade varför det skulle vara bra för henne.
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”Det är alltid kvinnans eget val, men jag upplyser om varför det är viktigt, och jag lägger
också fram det som att även om man inte har några besvär så kan det vara skönt att få en
undersökning för att se så att allt är normalt...” (Barnmorska 6)
En barnmorska beskrev hur hon, för de kvinnor som inte hade några problem från underlivet,
eller upplevde det som obehagligt att ligga i den gynekologiska undersökningsstolen, erbjöd
sig att kontrollera knipförmågan liggande på en brits istället. På så sätt kunde kvinnan guidas i
knipträning utan att behöva känna sig lika blottad. Barnmorskorna belyste hur de genom att
vara lyhörda för kvinnans behov kunde skapa en god relation med kvinnan, vilket även
öppnade upp för att lyfta andra känsliga områden som urin- och avföringsinkontinens eller
samlagssmärta, och hur möjligheterna att kunna få hjälp därigenom ökade.

5.1.2 Att bekräfta
Även om en del kvinnor inte önskar göra en gynekologisk undersökning vid eftervårdsbesök
så upplevde barnmorskorna att många ser det som en obligatorisk del av besöket.
Barnmorskornas erfarenhet var att kvinnorna önskar bekräftelse på att allt ser normalt ut i
underlivet efter förlossningen. Kvinnorna kan ha uppfattningen att det ser värre ut än vad det
gör, och då är det betydelsefullt att de får bekräftelse på att allt ser bra ut. Om kvinnan vill
kan en spegel användas vid undersökningen för att visa att allt är normalt.
”…andra blir väldigt glada, tycker det är skönt, vill göra en undersökning, det här
bekräftande i att få en. Det är inte bara jobbigt, utan för väldigt många en bekräftelse. Dom
har ju inte sex innan dom har varit till barnmorskan.” (Barnmorska 4)
De beskrev även att det är viktigt att bekräfta det kvinnan berättar om vid besöket. Om
kvinnan påtalar att hon har ont eller är osäker på hur knipförmågan känns, så är det av
betydelse att barnmorskan visar att hon har lyssnat på vad kvinnan har sagt och ger henne
bekräftelse på det i någon form. Det kan utföras under den gynekologiska undersökningen
genom att specifikt känna där hon säger sig ha ont eller att kontrollera hur knipförmågan
känns. Även om barnmorskorna ibland hade svårt att ge specifika råd gällande vissa delar,
exempelvis smärta från ligamenten, så kunde de visa förståelse för kvinnans besvär och
därmed bekräfta hennes upplevelser.
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“Ibland om kvinnor som två månader efter förlossningen fortfarande har bäckensmärtor så
känner jag ibland på ligamenten som sitter runt om som man kan känna inifrån slidan. Mest
för, inte för att jag kan ge så mycket råd angående det, men mest för att jag ska kunna ge dom
bekräftelse på att ja, här är du väldigt öm, jag förstår att du kanske fortfarande har ont när
du går.” (Barnmorska 2)

5.1.3 Att se individuella behov
Kvinnans behov och önskemål styr ofta innehållet vid besöket. Alla barnmorskorna beskrev
hur de anpassade besöken och informationen utifrån kvinnans aktuella behov. Om det finns
ett stort behov av att bearbeta förlossningen kanske inte den gynekologiska undersökningen
alltid prioriteras, men barnmorskorna erbjöd ofta nya besök för att kunna tillgodose kvinnans
individuella behov. I en del fall föreslog barnmorskan själv att kvinnan skulle komma tillbaka
på ett extra besök för att exempelvis kontrollera hur det gått med knipträningen och i andra
fall önskade kvinnan själv att få komma ytterligare en gång. Dock påtalades pressade
tidböcker, varför kvinnorna ofta får vänta längre än önskvärt. I de fall som barnmorskorna
träffade kvinnor som immigrerat gavs ofta information ut på både svenska och på hennes
modersmål. För att nå kvinnorna i allmänhet och de immigrerade kvinnorna i synnerhet,
skickade barnmorskorna ut kallelser till eftervårdsbesöket eller bokade in en tid i slutet av
graviditeten, detta för att underlätta för kvinnan. Det arbetssättet kunde variera mellan
arbetsplatserna, men de barnmorskor som arbetade så trodde att fler kom på eftervårdsbesöket
jämfört med om ansvaret lades på kvinnan själv att ringa och boka en tid.
“Vi kallar ju alltid på efterkontroll, men jag vet att en del lägger ansvaret på kvinnan
själv, att dom ska höra av sig. När man har fått barn så har man fullt upp i sig själv bara att
bli mamma och amning och allting, och då kanske man glömmer bort sig själv litegrann, jag
tror inte att alla liksom.. och därför är det bättre att man kallar dom, för då kommer dom ju
också…” (Barnmorska 11)

5.2 Att verka hälsofrämjande
5.2.1 Att motivera till undersökning
Det framkom att en del kvinnor väljer att inte genomgå en gynekologisk undersökning vid
eftervårdsbesöket, vilket barnmorskorna upplevde som problematiskt. De beskrev att många
kvinnor kan känna sig blottade och utelämnade vid gynekologisk undersökning och kan
uppleva det som något ångestfyllt. Det kunde vara svårt att motivera kvinnan till att vilja göra
en undersökning i de fall som hon inte haft någon förlossningsbristning, blivit förlöst med
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kejsarsnitt eller redan återupptagit samlivet och inte upplever några problem från underlivet.
Barnmorskorna var medvetna om att förlossningsskador kan missas och att en del kvinnor
behöver mer guidning gällande knipträning, därför menade de att en gynekologisk
undersökning kunde vara viktig att genomföra. Då oftast samma barnmorska följer kvinnan
under hela graviditeten finns möjligheten att en god relation skapas och ett förtroende och
tillit byggs upp. Detta beskrev barnmorskorna som en faktor som ökade chanserna till att
kvinnan vill genomgå en undersökning. Det fanns även en medvetenhet kring hur
barnmorskorna själva formulerade och ställde frågan om att genomgå en undersökning, och
beroende på hur det gjordes kunde det märkas skillnad i motivation hos kvinnan.
”Det svåra är med dom som inte vill. Jag tänker att det är bra att alla genomgår en, även
dom som har gjort kejsarsnitt. Dom ser ju oftast ingen anledning till det, ja men dom har ju
inte gått sönder nåt eller så. Men det är ju mera liksom tyngden av graviditeten som har
påverkat bäckenbotten och så. Dom kan ju komma tillbaka ett halvår-ett år efter och fundera
varför dom alltid läcker när dom nyser.” (Barnmorska 1)

5.2.2 Att motivera till egenvård
Återkommande var att barnmorskorna talade om knipförmågan och om vikten av att ha en
stark bäckenbotten för att undvika framtida problem. Därför är det viktigt att träna upp sin
knipförmåga efter en förlossning och kvinnorna uppmuntrades till det. Informationen om
detta var strukturerad på olika sätt bland de deltagande barnmorskorna, både vad gällde vilken
information som gavs ut och när den gavs ut. Information om bäckenbotten och knipövningar
gavs antingen ut till kvinnorna i slutet av graviditeten, så de kunde börja träna knipförmågan
redan innan barnet var fött, eller så gavs den ut i samband med eftervårdsbesöket. De flesta
fokuserade på att informera om knipträning efter förlossningen. Barnmorskorna betonade
även vikten av att fortsätta träna bäckenbottenmuskulaturen livet ut.
”Förmågan att kunna knipa, det är lite för hälsan för framtiden, så att man inte får
urininkontinensbekymmer.” (Barnmorska 5)
Barnmorskorna kände ett ansvar för kvinnan vid eftervårdsbesöket och att de på bästa sätt
ville få kvinnan motiverad till att utföra knipträningen. De kunde bland annat visa en
anatomisk bild av bäckenbotten för att lättare få kvinnan att förstå hur den är uppbyggd. Då
kunde de tydligare förklara att bäckenbotten är en muskelgrupp som behöver träning för att
bli stark och uthållig. Barnmorskorna beskrev att de behöver hitta sitt sätt att motivera
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kvinnorna till att träna upp knipförmågan, för det svåra är inte för kvinnorna att hitta knipet
utan det svåra är att träningen ska bli av. För att motivera kvinnorna till egenvård tipsade
barnmorskorna ofta om knipträningsappar som påminner om att utföra knipträning. Andra
motivationsråd var att försöka hitta tillfällen att knipa varje dag, så som vid tandborstning
eller amning.
“Rekommenderar appar, mycket därför att min erfarenhet är att det svåra är inte att veta hur
man ska knipa oftast utan det svåra är att ta sig för att göra det. Lättare att man har en app
som påminner en. Och sen så finns det väldigt mycket instruktioner och så i den där appen
också.” (Barnmorska 2)

5.3 Förbättringsområden
5.3.1 Utbildning
Under intervjuerna framkom det att alla barnmorskorna efterfrågade mer utbildning och
kunskap om att kunna bedöma bäckenbotten. De önskade fortbildning och att få fördjupade
kunskaper inom området. Inte ens för barnmorskorna själva upplevdes det som lätt att förstå
bäckenbottens uppbyggnad och funktion, vilket man även menade spelade in i vilken
information som kunde förmedlas till kvinnorna.
”…jag anser att det behövs mycket bättre kunskapsbas i det här, för alla barnmorskor, även
de som har jobbat länge, för vi vet ju att förlossningsskador missas och att kvinnors problem
kanske inte upptäcks…” (Barnmorska 6)
Barnmorskorna menade att det saknades kompetens och redskap för att kunna gå vidare och
hjälpa kvinnorna. Å andra sidan nämndes samtidigt att mycket hänt de senaste två-tre åren
och att det är en förbättring på gång genom olika utbildningsprogram och nätverk för
bäckenbottenintresserade barnmorskor. De påtalade även ett ökande intresse bland
gynekologerna som nu medverkat vid utbildningsdagar, och att ett fortsatt samarbete
yrkeskategorierna emellan skulle kunna komma att gynna de kvinnor som lider av besvär från
bäckenbotten.

5.3.2 Struktur
Barnmorskorna var överens om att det är svårt att bedöma en kvinnas knipförmåga. Det blir
subjektivt och de menade att det finns för få riktlinjer att förhålla sig till. Det önskades
tydligare ramar för eftervårdsbesöket i stort och bättre hjälpmedel att använda när kvinnans
20

bäckenbotten ska bedömas. De beskrev att barnmorskor inom mödrahälsovården fyller en
viktig funktion då de träffar kvinnorna efter en förlossning och kan upptäcka om de har
besvär och behöver hjälp. Därför skulle en tydligare struktur för att underlätta bedömningen
vara av vikt.
”Ja, jag tycker att det finns svårigheter utifrån att jag anser att det finns för lite tydligt
material för hur man ska göra den här bedömningen. Det är ju väldigt mycket utifrån
personlig kunskap och erfarenhet…” (Barnmorska 6)
När det gällde besvär som urin- och avföringsinkontinens var barnmorskorna eniga i att det
även där kan behövas en tydligare ram för hur man tar upp ämnet och dialogen som förs kring
det. Det fanns en uppfattning bland de medverkande barnmorskorna om att det än idag är
tabubelagt och att många kvinnor har svårt att prata om sina problem på grund av skam. De
menade att det tidigare funnits en attityd runt förlossningsskador där man bagatelliserat och
normaliserat dem, men också att en förändring skett på grund av medial uppmärksamhet och
att dagens kvinnor ställer högre krav än tidigare. Ett mer standardiserat tillvägagångssätt för
hur ämnet förlossningsskador ska tas upp och hanteras upplevde barnmorskorna skulle vara
till hjälp både i de fall där kvinnan inte gärna ville tala om det och i de fall de själva kände sig
osäkra på hur frågorna ska ställas.
“Nej, tyvärr är det så att, än idag tyvärr är det så att dom pratar inte så mycket om sitt
underliv utan dom pratar om sin amning och om sitt barn, och jag försöker ibland att komma
in på det spåret, jag kan gå in och läsa i journalen, jag ser här att du fick en bristning och
såhär, hur är det? Men många vill nästan inte prata om det så där tror jag att man behöver
en annan retorik, att man behöver lära sig den här dialogen runt det i min profession
liksom.” (Barnmorska 8)

5.3.3 Dokumentation
Dokumentationen vid eftervårdsbesöken skedde i journalsystemet för graviditet och
förlossning där det finns en mall för efterkontroll. Barnmorskorna dokumenterade även i
landstingets generella journalsystem, vilket medförde dubbeldokumentation efter varje besök.
Dock kunde dokumentationen i det generella journalsystemet variera mellan barnmorskorna.
De nämnde att det endast är obstetriker, barnmorskor och personal som arbetar på BBavdelning och mottagning som har tillgång till det särskilda journalsystemet för graviditet och
förlossning, vilket lyftes fram som en källa till patientosäkerhet.
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”Jag gör dubbeldokumentation. För jag ska ju ändå skriva där också om hon ska ha något
preventivmedel, det gör jag ju där också, då är det ju bra att få allting. Jag vet ju att jag har
kollegor som inte gör det, för jag har ju jobbat på en annan vårdcentral tidigare och där
skrev dom bara i Obstetrix och det blir ju inte alls någon bra dokumentation… … men jag
tror att det är bättre med ett annat journalsystem också.” (Barnmorska 11)
Barnmorskorna dokumenterade knipförmågan i mallen för efterkontroll genom att fylla i
“utan anmärkning” eller “slapp”. Det framkom åsikter om att detta system inte är optimalt då
ordet “slapp” låter negativt, istället föreslogs att ordet “försvagad” kan användas. En
barnmorska berättade att hon dokumenterar knipförmågan på en skala från 0–4 och hämtade
denna rutin från landstingets basprogram. Övergripande tyckte barnmorskorna att det
nuvarande journalsystemet var bristfälligt och att de önskade ett enhetligt journalsystem som
också är mer lättillgängligt för all berörd vårdpersonal.

5.3.4 Tidsaspekten
Tiden som bokades för ett eftervårdsbesök var mellan 45 - 60 minuter och så länge besöket
var komplikationsfritt så ansåg en del av barnmorskorna att den tiden räckte till.
Uppmärksammades det något problem från bäckenbotten eller att kvinnan hade något extra
hon önskade prata om så menade barnmorskorna dock att mer tid hade behövts för
eftervårdsbesöket.
”…det tog ungefär 60 minuter för hon hade ju bebisen med sig också, ja men då ska hon
amma lite och sen under gynundersökningen så fick hon liksom ligga på bröstet och sådär så
det blir ju lite såhär extra, men nej men det gick väl bra men då hade ju inte hon några
besvär eller det var inget problem så…” (Barnmorska 9)
Andra barnmorskor menade att 60 minuter inte var tillräckligt med avsatt tid. Det är många
områden som ska beröras vid ett eftervårdsbesök, och barnmorskorna lät ofta kvinnan själv
välja vad som skulle prioriteras. Det innebar att även om kvinnan inte upplevde några besvär
eller haft några komplikationer kunde det vara svårt att hinna med allt på ett besök.
”Alltså ska jag få med allting i den timmen, så tycker jag att det är lite kort. Om jag ska få
med preventivmedelsrådgivningen och kolla i bäckenbotten och det här, då kan det bli lite
kort. Jag känner att jag många gånger får liksom klippa av deras berättelser, för att jag ska
hinna med.” (Barnmorska 8)
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5.3.5 Uppföljning
Under många år har verksamheten fungerat så att kvinnan kommer på ett eftervårdsbesök ett
visst antal veckor efter förlossningen. Barnmorskorna informerade kvinnorna om att de skulle
höra av sig om något tillstötte innan det inbokade besöket. Det nämndes att Socialstyrelsen
har kommit med rekommendationer att ytterligare eftervårdsbesök bör genomföras och det
ställde sig barnmorskorna positiva till, då det kunde finnas tillfällen där alla delar inte hanns
med.
”…jag vet ju att Socialstyrelsen har kommit ut med att man vill ha mer än en efterkontroll,
och det är ju säkert för de här bitarna, alltså många vill ändå komma tillbaka och sätta in en
spiral, så det tror jag är en jättebra idé.” (Barnmorska 8)
De efterlyste att fler uppföljningar skulle finnas med i planeringen från start. De arbetade
mycket med att instruera i knipträning och det var också ett område de gärna skulle vilja följa
upp. Även om de gjorde en bedömning när kvinnan kom på eftervårdsbesöket, så kunde inte
detta säga något om utvecklingen över tid. Framför allt gällde detta kvinnor med mycket svag
knipförmåga som fick rådet att träna vidare. Barnmorskorna saknade i dessa fall en stående
tid för uppföljning. Det är en stor omställning att få barn och kvinnorna kan behöva ha mer
stöd den första tiden som nyblivna föräldrar. De kan ha många frågor och funderingar och kan
då vända sig till personer i sin bekantskapskrets eller till forum på internet, vilket
barnmorskorna menade kunde ge vinklad och subjektiv information. Barnmorskorna ansåg att
om ytterligare ett besök fanns inplanerat får kvinnorna möjligheten att träffa en person som
kan ge professionella råd.
”Att.. i basprogram och allt, att det ska vara flera besök. Det är ingen annan som kan titta på
det. Kvinnan kan liksom.. hon behöver ju komma till nån som ger stöd och råd professionellt
och inte bara liksom.. internet.” (Barnmorska 4)

6 Diskussion
6.1 Sammanfattning av huvudresultat
Syftet med studien var att beskriva barnmorskans erfarenheter av gynekologisk undersökning
och att bedöma bäckenbottens strukturer vid eftervårdsbesök inom mödrahälsovården.
Resultatet visade att barnmorskorna alltid strävade efter att sätta kvinnornas behov i centrum.
De arbetade bland annat hälsofrämjande genom att motivera kvinnorna till egenvård och de
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stöttade genom att vara lyhörda och bekräftande i sina förhållningssätt. Barnmorskorna
upplevde dock att det fanns utmaningar gällande att motivera kvinnorna till gynekologisk
undersökning, samt att vissa ämnen var svårare att beröra. Det framkom även
förbättringsområden där bland annat mer utbildning och tydligare strukturer önskades.

6.2 Resultatdiskussion
6.2.1 Att motivera till undersökning
I resultatet framkom att en del kvinnor av olika anledningar väljer att inte genomgå den
gynekologiska undersökningen vid eftervårdsbesöket. Barnmorskorna beskrev att många
kvinnor kan uppleva det ångestfyllt att lägga sig i undersökningsstolen och att det kan påverka
hur motiverad en kvinna kan känna sig. En medvetenhet fanns dock om att hur de ställde
frågan kunde avgöra om kvinnan ville göra en undersökning eller inte. Att kvinnor inte vill
genomgå en gynekologisk undersökning beskriver även barnmorskorna i en engelsk
intervjustudie (Larkin, 2014). Där framkom det att barnmorskorna använde särskilda uttryck
för att få kvinnorna mer positivt inställda till undersökningen och för att avdramatisera den.
Exempelvis kunde de säga ”jag ska bara kika” eller ”det går fort”. Genom att använda den
typen av retorik visade barnmorskorna att de hade förståelse för att kvinnorna kunde uppleva
undersökningen som intim och utelämnande. Barnmorskorna i vår studie menade att
relationen till kvinnan spelade roll då alla var överens om att tillit var en viktig faktor vid den
gynekologiska undersökningen. Detta fynd bekräftas av Hilden, Sidenius, Langhoff-Roos,
Wijma och Schei (2003) där de i en intervjustudie undersökte faktorer som associerades med
obehag vid gynekologisk undersökning. Att inte ha en god känslomässig kontakt med
personen som genomför undersökningen ökade risken signifikant för att patienten kommer gå
därifrån med en negativ upplevelse. De konstaterade att en god känslomässig kontakt uppstår
när undersökaren visar empati och tar sig tid att lyssna på patientens behov, förväntningar och
oro och att hen noga informerar om undersökningen. I en enkätstudie av Luthander, Emilsson,
Ljunggren och Hammarström (2011) fick 366 kvinnor 12–18 månader efter förlossningen
svara på frågor gällande symtom från bäckenbotten. De grupperades efter vilken grad av
förlossningsbristning de fått. Där framkom att även i gruppen där grad I eller grad II-bristning
registrerats fanns personer med avförings- och gasläckage, vilket kan indikera att större
skador missats. Om barnmorskorna tar sig tid att förklara varför en undersökning är viktig får
kvinnorna chansen att göra ett informerat val. Fördelarna är att missade förlossningsskador
kan upptäckas och åtgärdas och kvinnan får guidning i knipträning vilket främjar hennes hälsa
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på både kort och lång sikt. Kvinnorna väljer alltid själva om de vill genomgå en gynekologisk
undersökning eller inte. Barnmorskan måste naturligtvis respektera kvinnans val och gränser,
men har en viktig uppgift i att förklara varför det är gynnsamt att göra en undersökning och
därigenom motivera kvinnan.

6.2.2 Motivera till egenvård och individanpassa informationen
Ett centralt fynd i resultatet var att barnmorskorna tyckte det var viktigt att kvinnorna skulle
träna upp sin knipförmåga efter förlossning. Barnmorskorna ville på bästa sätt motivera
kvinnorna till att komma ihåg att träna bäckenbotten efter förlossning och helst hela livet ut.
Tidpunkten för denna information varierade mellan vårdcentralerna men det största fokuset på
knipträningen låg vid eftervårdsbesöket. Det fanns olika sätt för barnmorskorna att motivera
kvinnorna till knipträning men även här var det viktigt att individanpassa informationen för
att på bästa sätt nå fram till kvinnan. I en kvalitativ studie av Martin, Horowitz, Balbierz och
Howell (2014) beskriver kvinnor att de önskat få mer information om tiden efter
förlossningen och de kroppsliga förändringar som uppstår redan under graviditeten. En del av
den informationen skulle kunna vara bäckenbottens funktion och att kvinnorna kan börja sin
knipträning redan innan förlossningen för att på så sätt lättare kunna hitta knipet efter att
barnet är fött. Det finns enligt Neels, De Wachter, Wyndaele, Wyndaele och Vermandel
(2017) inte någon ökad risk att tidig knipträning skulle orsaka smärta i bäckenbotten, utan att
för det flesta kvinnor går det bra att börja med knipträningen strax efter förlossningen. I
SFOG:s (2017e) patientinformation som riktar sig till kvinnor postpartum står det att
knipträning kan påbörjas så snart smärtan tillåter. Knipträningen bör genomföras dagligen och
en rekommendation för hur träningen ska gå till finns beskrivet. Mathé et al. (2016)
undersökte i en kvantitativ studie om tidig bäckenbottenträning kunde vara gynnsamt för
kvinnor med grad III eller IV-bristning. Studien innefattade 211 kvinnor med
förlossningsbristning grad III och IV som följde ett träningsprogram för att träna upp
bäckenbottenmuskulaturen efter förlossning. De delades in i två grupper där den ena gruppen
påbörjade träningsprogrammet inom 30 dagar postpartum och den andra gruppen inom 6–8
veckor postpartum. Det konstaterades att även kvinnor som drabbats av analsfinkterruptur
gynnades av att påbörja bäckenbottenträningen tidigt efter förlossning, vilket medförde
mindre besvär med gas- och avföringsläckage. Det indikerar att det kan vara fördelaktigt om
kvinnor redan tidigt efter en förlossning börjar bygga upp bäckenbottenmusklerna, oavsett
bristningsgrad. Om kvinnorna påbörjar bäckenbottenträningen tidigt efter förlossningen kan
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det underlätta för barnmorskan att utvärdera knipförmågan vid eftervårdsbesöket. Det skulle
kunna leda till att fler fall där knipförmågan är svagare än förväntat uppmärksammas. Ett fynd
i en studie av Kahyaoglu Sut och Balkanli Kaplan (2016) var att kvinnor som hade tränat
knipförmågan både under graviditeten och postpartum hade signifikant högre muskelstyrka i
bäckenbotten 6–8 veckor efter förlossningen jämfört med en kontrollgrupp som inte hade
tränat knipförmågan. Detta tyder på att det kan vara viktigt att kvinnorna får information och
råd om knipträning redan under graviditeten.
Behovet av att individanpassa informationen till den kvinna barnmorskan har framför sig
styrks av en översiktsartikel gjord av Nicholls och Webb (2006) där bland annat kvinnor och
barnmorskor ombads beskriva hur en ”bra barnmorska” bör vara. Det framkom att en “bra
barnmorska” behandlar kvinnorna som individer, har god förmåga att kommunicera samt att
barnmorskan är tillgänglig och finns där för kvinnan. Liknande fynd kan ses i en studie av
Olsson et al. (2011) där barnmorskorna som deltog även nämnde vikten av att lyssna på vad
kvinnorna har att berätta utan att ge för mycket råd. De menade att man som barnmorska bör
tänka på hur man uttrycker sig för att underlätta mötet med kvinnan. Det visar hur viktigt det
är att en barnmorska kan individanpassa informationen till varje kvinna, så att de känner sig
sedda och lyssnade på. Om barnmorskan har bra kommunikationsförmåga och genom det
lättare kan nå fram till kvinnorna borde det öka motivationen till egenvård i form av
knipträning. För att barnmorskor ska kunna utvecklas i sina kommunikations- och
motivationsförmågor anser vi som blivande barnmorskor att det skulle vara en fördel att få
regelbundna utbildningar inom detta område, både under barnmorskeutbildningen och även i
det aktiva arbetslivet.

6.2.3 Behov av mer utbildning och tydligare strukturer
Något som var genomgående hos alla barnmorskor var att mer utbildning och kunskap
önskades. Flertalet efterlyste även tydligare ramar för hur eftervårdsbesöket generellt ska vara
upplagt, vilket även framkommit i studien av Olsson et al. (2011) där barnmorskorna tyckte
att deras uppdrag vid eftervårdsbesök kändes oklart och behövde förtydligas. Vikten av att ha
riktlinjer och rutiner för eftervårdsbesöken beskriver även Brodribb, Zadoroznyj och Dane
(2013) i en australiensisk studie där 88 kvinnor och sex allmänläkare intervjuats om
postpartumvården inom primärvård. Kvinnorna beskrev besökens innehåll olika och det
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bekräftades av läkarna som också såg uppdraget som otydligt. Det konstaterades en brist på
riktlinjer vilket kan resultera i en sämre vård för kvinnorna.
I föreliggande intervjustudie efterfrågades också mer specifikt en tydligare struktur för
bedömningen av bäckenbotten. I SFOG:s rekommendationer (2017c) finns en mall för hur
den gynekologiska undersökningen bör genomföras, hur knipförmågan ska graderas och vad
barnmorskan ska göra om något avviker. Anmärkningsvärt var att endast en av de intervjuade
barnmorskorna hänvisade till detta när hon beskrev hur hon bedömde knipförmågan hos
kvinnor vid eftervårdsbesöket. Hon förtydligade också att det ingick landstingets basprogram
och att det inte var lokala anvisningar för just den vårdcentral hon arbetade vid. Det är
intressant att barnmorskorna efterlyser hjälpmedel, struktur och material som till stor del
redan finns. Med relativt små medel – såsom förbättrad informationsspridning vid och mellan
vårdcentralerna inom samma landsting – tycks det finnas möjlighet att tillgodose åtminstone
vissa delar av barnmorskornas behov av kunskap och tydligare struktur.
Ett annat område barnmorskorna problematiserade var hur de kan samtala med kvinnorna om
eventuella besvär med urin- eller avföringsinkontinens. De var av uppfattningen att det
fortfarande finns ett tabu gällande de problemen, trots att stora förändringar skett de senaste
åren. Barnmorskorna var medvetna om att de behövde bli bättre på denna dialog och önskade
en standardisering av hur frågorna ska ställas. Brown, Gartland, Perlen, McDonald och
MacArthur (2015) fann i en enkätstudie bland 1507 förstföderskor att det är mycket vanligt att
kvinnor inte tillfrågas om eller söker hjälp för urin- eller avföringsinkontinens. Av alla
kvinnor som rapporterade problem med någon form av inkontinens, hade färre än en fjärdedel
blivit tillfrågade om detta vid besök hos läkare, sjuksköterska eller barnmorska inom tre
månader postpartum. Efter fyra – tolv månader postpartum hade 87 procent av de med
urininkontinens och 91 procent av de med avföringsinkontinens inte pratat om det med någon
hälso- och sjukvårdspersonal alls. En slutsats blev därför att det behöver finnas en rutin för
dessa hälsobesök, där kvinnorna alltid tillfrågas om inkontinens då mörkertalet riskerar att bli
stort. Enligt Brodribb et al. (2013) uppskattar kvinnorna när hälso- och sjukvårdspersonal
ställer direkta frågor som berör problem som kan ha uppstått efter en förlossning, då de kan
uppleva det genant att ta upp problemen själva. Dessa fynd bekräftar vad barnmorskorna i vår
studie beskrivit; både vad gäller behovet av kunskap kring hur dessa problem kan adresseras
och hur dialogen förs, och även vad gäller komponenterna av skuld och skam. Då resultatet i
vår studie visade att barnmorskorna upplever att bäckenbottenskador har börjat
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uppmärksammas mer, är förhoppningen att även skam och tabu gällande förlossningsskador
ska minska. Detta skulle kunna leda till att fler kvinnor får den hjälp och vård de behöver.

6.3 Etikdiskussion
Under arbetets gång har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer tagits i
beaktande. Barnmorskorna i studien var informerade om att deltagandet var frivilligt och att
de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. De fick både muntlig
och skriftlig information om detta och barnmorskorna skrev under ett informerat samtycke
innan intervjun påbörjades. Barnmorskorna som intervjuades över telefon gav sitt muntliga
informerade samtycke för deltagande. Ett etiskt forskningstillstånd behövdes inte då inga
punkter i blanketten för etisk egengranskning uppfylldes.
Den initiala tanken var att exkludera arbetsplatser där författarna haft sin verksamhetsförlagda
utbildning (VFU), för att de handledande barnmorskorna inte skulle känna att de behövde
delta eller fullfölja sitt deltagande på grund av relationen till författarna. Då det var svårt att
rekrytera deltagare till studien inkluderades i slutändan även de arbetsplatserna. Detta innebar
att en av barnmorskorna har handlett en av uppsatsförfattarna under dennes VFU, men
bedömningen gjordes att detta inte hade någon inverkan på resultatet, då frivilligheten
betonats och informerat samtycke skrivits under.

6.4 Metoddiskussion
Studiens syfte var att beskriva barnmorskans erfarenheter av gynekologisk undersökning och
att bedöma bäckenbottens strukturer vid eftervårdsbesök inom mödrahälsovården. För att på
bästa sätt beskriva detta valdes kvalitativ metod där individuella intervjuer genomfördes med
semistrukturerade frågor. Kvalitativ metod används med fördel då författarna vill fördjupa sin
förståelse för ett ämne på ett öppet sätt. Semistrukturerade frågor utformades i en
intervjuguide, då den typen av öppna frågor ger deltagaren en möjlighet att tala fritt om ämnet
men ändå med ett visst stöd som för intervjun framåt (Polit & Beck, 2017). Genom att
använda denna metod fick vi en ökad förståelse för barnmorskornas erfarenheter och deras
synvinkel. Intervjuerna utgick från den utformade intervjuguiden och de flesta intervjuerna
genomfördes gemensamt av författarna. På så sätt blev intervjuerna likvärdiga. Dock var båda
författarna oerfarna gällande intervjuteknik, vilket innebar att vid intervjuerna som utfördes
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sist hade förmågan att ställa frågor och följdfrågor utvecklats något, och svaren från dessa
deltagare kan ha blivit mer utförliga.
Ett ändamålsenligt urval valdes för att nå deltagare som kunde hjälpa till att svara på studiens
syfte (Polit & Beck, 2017). I och med att rekryteringsprocessen tog längre tid än förväntat
utökades det geografiska området till en större region än de från början två tänkta städerna.
Det innebar att det fysiska avståndet blev relativt stort i två av fallen, varför telefonintervjuer
då genomfördes. Studiens författare upplevde att mycket information kunde inhämtas från
dem och i allra högsta grad bidra till att svara på syftet. Däremot fanns det en risk att nyanser
missats då inga kroppsspråk eller ansiktsuttryck kunnat observeras.
Vi valde i denna intervjustudie att arbeta med tematisk analys (Attride-Stirling, 2001). Då
detta var vår första genomförda studie med ett stort material att analysera, upplevde vi att det
underlättade att ha ett teoretiskt ramverk från start som hjälpte oss att sortera textmassan.
Ramverket bestod av områden beskrivna i Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska
(Socialstyrelsen, 2006). En svaghet kan ha varit att det från start fanns färdiga områden att
söka efter i texten och att vi därigenom missat andra viktiga delar. Ytterligare ett område
identifierades; kvinnans behov, vilket tyder på att en öppenhet ändå funnits i analysprocessen.
Vid kvalitativa studier bör resultatets trovärdighet diskuteras för att säkerställa att det är
deltagarnas upplevelser som återspeglas och inte författarnas (Polit & Beck, 2017). Under
arbetets gång har därför trovärdigheten i uppsatsen diskuteras utifrån Lundman och Hällgren
Graneheims (2017) begrepp: giltighet; tillförlitlighet; delaktighet och överförbarhet.
Resultatet anses giltigt eftersom det stämmer överens med studiens syfte. Exempel på
analysprocessen har beskrivits i metoddelen. Studiens syfte styrde valet av deltagare, varför
ett ändamålsenligt urval gjordes. Det innebar att barnmorskor yrkesverksamma inom
mödrahälsovården rekryterades då deras erfarenhet av eftervårdsbesök var avgörande för att
kunna svara på syftet. Det ansågs vara en tillräcklig variation i det insamlade materialet då
elva intervjuer utfördes och det fanns en god spridning gällande yrkeslivserfarenheten.
Giltigheten styrktes också av citat i resultatet.
Tillförlitligheten stärktes genom att författarna utförde en pilotintervju samt flera intervjuer
gemensamt. Detta för att garantera att samstämmighet fanns. Vid de intervjuer som utfördes
29

gemensamt var det en av författarna som ställde frågorna och den andra observerade, vilket
möjliggjorde att kroppsspråk och tonfall hos intervjupersonen kunde noteras extra.
Transkriberingen av intervjuerna skedde i direkt anslutning till intervjuerna och de lästes
sedan igenom upprepade gånger. Under arbetets gång har bearbetningen av analys och
resultat diskuterats och reflekterats över av författarna.
Då det var kvalitativa öppna intervjuer som utfördes påverkade författarnas delaktighet
resultatet, vilket är oundvikligt i en kvalitativ intervjustudie. Den förförståelse vi som
författare har för ämnet har därför reflekterats över och försökts hålla tillbaka då det
insamlade materialet bearbetades.
Resultatet anses vara överförbart till andra vårdgivare som möter kvinnor där gynekologisk
undersökning genomförs, dock bör läsaren ha i åtanke att det är ett begränsat antal deltagare i
studien, vilket begränsar generaliserbarheten. För att underlätta för läsaren att bedöma
överförbarheten, samt ge möjlighet till en upprepning av studien, har en noggrann beskrivning
av metoddelen samt analysen givits.

6.5 Slutsats
Barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovården fyller en viktig funktion i att arbeta
hälsofrämjande. I och med eftervårdsbesöket har de en möjlighet att samtala med kvinnorna
om deras livssituation och hälsa. I de fall gynekologisk undersökning utförs kan
barnmorskorna guida i knipträning och det finns en chans att odiagnostiserade skador på
bäckenbotten kan upptäckas. Denna uppsats lyfter fram barnmorskornas strävan att alltid
arbeta med kvinnans behov i centrum och att försöka anpassa besökets utformning och
informationen efter den kvinna de har framför sig. Svårigheter att motivera kvinnor till att
genomgå en gynekologisk undersökning kan leda till att identifiering av skador efter
förlossningsbristning uteblir. Tydligare strukturer kring hur bedömningen av bäckenbotten
ska ske samt mer kunskap och utbildning efterfrågas. En förbättrad samtalsmetodik gällande
problem som kan uppstå efter en förlossning möjliggör att kvinnor som lider i tysthet kan få
den hjälp och vård de behöver. Genom att uppmärksamma de nationella riktlinjerna som finns
för eftervårdsbesöket och för den gynekologiska undersökningen skulle det kunna innebära att
en mer likvärdig vård erbjuds och bedrivs.
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6.6 Klinisk tillämpbarhet
Det finns riktlinjer för hur ett eftervårdsbesök ska gå till och hur kvinnans bäckenbotten ska
bedömas, dock är de befintliga rekommendationerna få. Barnmorskorna efterlyser mer
kunskap, utbildning och struktur. Genom att dessa önskemål uppmärksammas kan det belysa
ett befintligt behov hos de yrkesverksamma barnmorskorna som kan leda till diskussion om
vidareutveckling. Det kan även leda till att ämnet lyfts ute i den kliniska verksamheten, vilket
kan skapa förutsättningar för barnmorskorna att arbeta efter samma struktur och därmed
kunna erbjuda kvinnorna en mer likvärdig vård.

6.7 Förslag till vidare forskning
Idag finns begränsat med studier som belyser eftervårdsbesök hos barnmorska, både ur
barnmorskans och ur kvinnans perspektiv. Det finns forskning om hur kvinnor upplever det
att genomgå en gynekologisk undersökning och där kvinnor beskriver hur det är att leva med
förlossningskomplikationer. Däremot finns sparsamt med forskning som beskriver
barnmorskans erfarenheter av att genomföra gynekologisk undersökning och barnmorskans
roll vid eftervårdsbesöket. Vår studie tyder bland annat på att barnmorskor inom
mödrahälsovården upplever att de saknar kunskap och struktur för att bedöma en kvinnas
bäckenbotten, varför mer forskning inom området är nödvändig för att kvinnorna ska kunna
erbjudas den vård de har rätt till.
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Bilaga 3

Magisteruppsats
Gynekologisk undersökning vid
eftervårdsbesök
Information om ett forskningsprojekt
Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie som handlar om barnmorskans erfarenheter av
gynekologisk undersökning vid eftervårdsbesök. Förfrågan går ut till alla barnmorskor vid
utvalda mödrahälsovårdscentraler/barnmorskemottagningar i XX och XX och vi önskar att du
deltar. Om du vill vara med i studien ber vi dig ta kontakt med oss senast den 6/4 så att vi kan
boka in en tid för intervju.
Intervjun beräknas ta cirka 30-45 minuter att genomföra och spelas in via digital röstinspelare
för att sedan analyseras. Allt intervjumaterial kommer att hanteras konfidentiellt. Deltagandet
är frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan utan närmare motivering.
Resultatet kommer att presenteras i en magisteruppsats under våren 2018.
Plats och tid för intervju kommer vi överens om vid kontakt, vi tar oss dit ni önskar. Intervjun
kan även göras över telefon.
För att delta eller vid frågor kontakta oss eller vår handledare Ulrika Byrskog.

Med vänliga hälsningar,
Kristin Roos
Leg sjuksköterska
Barnmorskestudent
E-post: h15kriro@du.se
Telefon: 070-686 49 60

Kesti Jobs Roos
Leg sjuksköterska
Barnmorskestudent
E-post: h17keroo@du.se
Telefon: 073-998 68 70

Ulrika Byrskog, handledare
Leg barnmorska, Med Dr
Barnmorskeprogrammet
E-post: uby@du.se
Telefon: 073-461 69 39
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Bilaga 4
Intervjuguide
Inledning
•
•
•

Vilket år blev du färdig barnmorska?
Hur många år har du arbetat som barnmorska inom mödrahälsovård?
Arbetar du heltid/deltid?

Sammanfattning
I nuläget finns det begränsat med studier om eftervårdsbesök hos barnmorska och i den
litteratur som rekommenderas på barnmorskeprogrammet ges detta relativt lite utrymme. Den
kunskap vi får om att genomföra gynekologisk undersökning vid efterkontroll grundar sig
mycket på vår handledande barnmorskas arbetssätt och kunskap. Därför vill vi undersöka
barnmorskors erfarenheter av detta.
•

Har du några frågor så långt?

Intervjufrågor
•
•
•
•
•
•

När kvinnan kommer för eftervårdsbesök, vilka områden tycker du att man som
barnmorska bör prata med kvinnan/paret om för att på bästa sätt främja hennes/deras
hälsa efter en graviditet och förlossning?
Vilka frågor ställer du som barnmorska till kvinnan inför den gynekologiska
undersökningen?
Hur informerar du kvinnan under en gynekologisk undersökning?
Kan du beskriva hur du genomför den gynekologiska undersökningen?
Upplever du att det finns några svårigheter med att utföra en gynekologisk
undersökning?
Hur tycker du det är att bedöma knipförmåga?
-

•
•
•
•
•
•

Vad går du efter i den bedömningen?
Om du bedömer att knipförmågan är svagare än vad den borde, vad gör du då?
Vad baserar du din kunskap på när du bedömer knipförmågan?

Vilken information brukar du ge om knipövningar?
Vilka olika problem kan kvinnan beskriva att hon har från bäckenbotten?
Hur går du tillväga om du stöter på en misstänkt bäckenbottenskada?
Har du tillräckliga resurser för att kunna avgöra när något avviker?
Hur dokumenterar du den gynekologiska undersökningen?
Finns det några förbättringsområden för den gynekologiska undersökningen?
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Det här är ett citat från en kvinna som drabbats av en förlossningsskada:
“Det är inte okej att påstå att det är “normalt” att leva med alla de problem som kan drabba
kvinnor efter förlossning. Det är inte normalt att inte kunna leva ett vanligt liv efter
förlossning. Inte kunna gå på toaletten, inte kunna lyfta sitt barn eller ha ett sexliv. Vården
måste lyssna på hur kvinnan upplever sin situation och agera därefter. Läkare och
barnmorskor är experter i sin roll men patienter är de verkliga experterna på sitt eget liv.”
•
•
•
•
•

Vilka är dina spontana tankar när du hör detta?
Tror du det är vanligt att kvinnor inte får sina behov mötta?
Vad tror du det finns för barriärer som orsakat att kvinnan upplever det så här?
Upplever du att du har tillräckligt med resurser för att göra en komplett bedömning?
Finns det tillräckligt med tid?

•

Finns det något mer du vill tillägga innan vi avslutar intervjun?
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