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Sammanfattning
Bakgrund: Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem i världen och det definieras som

ofrivilligt urinläckage. Vid en graviditet är risken stor att drabbas av urininkontinens och

många återhämtar sig inte utan får kvarstående problem. Bäckenbottenträning är den

vanligaste behandlingsmetoden för urininkontinens.

Syfte: Denna litteraturstudie syftade till att utvärdera effekten av bäckenbottenträning som

intervention hos kvinnor som lider av postnatal urininkontinens.

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning i databasen PubMed. Studiernas kvalitet

granskades med PEDros granskningsmall och evidensgradering genomfördes med

GRADEstud.

Resultat: Totalt inkluderades sju studier i studien, varav fyra var av god kvalitet och tre var

av måttlig kvalitet. Fem av sju studier visade signifikanta skillnader i effekten av

bäckenbottenträning på urininkontinens. Tre av fem studier visade signifikanta skillnader i

effekten av bäckenbottenträning på styrka samt två av fem på uthållighet i

bäckenbottenmuskulaturen. Evidensstyrkan bedömdes som låg och mycket låg, både gällande

effekten på förekomsten av urininkontinens och muskelstyrkan och uthålligheten i

bäckenbotten.

Konklusion: Resultatet i denna litteraturstudie visar på att bäckenbottenträning postpartum

har effekt på både förekomst av urininkontinens samt muskelstyrkan i bäckenbotten. Då

tillförlitlighet var låg till mycket låg har dock inte resultatet någon klinisk relevans. Gällande

uthållighet i bäckenbottenmuskulatur är resultatet ovisst och även här med låg tillförlitlighet.

Den genomgående låga tillförlitligheten tyder på att det krävs fler fysioterapeutiska

högkvalitativa studier för att kunna dra några större slutsatser.

Nyckelord: urinary incontinence, pelvic floor muscle training, postpartum, pelvic floor,

postnatal care, physical therapy modalities



Abstract
Background: Urinary incontinence is a major public health problem in the world and is

defined as involuntary leakage of urine. During pregnancy, there is a high risk of urinary

incontinence, and many suffer from persistent problems. Pelvic floor training is the most

common treatment for urinary incontinence.

Objective: This review aimed to evaluate the effect of pelvic floor training for women

suffering from postnatal urinary incontinence.

Method: A systematic literature search was carried out in the database PubMed. The study

quality was reviewed with the PEDro-scale and the certainty of evidence was evaluated with

GRADEstud.

Results: Seven studies were included in the study, of which four were of good quality and

three were of moderate quality. Five of seven studies showed significant effect of pelvic floor

training on urinary incontinence. Three out of five studies showed significant effect of pelvic

floor training on strength and two out of five on endurance in the pelvic floor muscles. The

certainty of evidence was assessed as low to very low.

Conclusion: The review showed that pelvic floor training has a positive effect on both the

occurrence of urinary incontinence and the muscle strength of the pelvic floor muscles.

Regarding endurance, no significant difference could be established. However, as reliability

was low to very low, the result has no clinical relevance, and thus, more high-quality

physiotherapeutic studies are needed in order to come to further conclusions.

Keywords: urinary incontinence, pelvic floor muscle training, postpartum, pelvic floor,

postnatal care, physical therapy modalities
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1. Bakgrund

1.1 Urininkontinens

Urininkontinens är ett vanligt folkhälsoproblem i världen. Över 50 miljoner människor

beräknas lida av detta, varav i Sverige över en halv miljon människor. Majoriteten av dessa är

kvinnor och särskilt vanligt är det inom den äldre populationen [1, 2]. Cirka 10% av de

kvinnor som föder barn drabbas av bestående urininkontinens efter vaginal förlossning [3]

Urininkontinens definieras som ofrivilligt urinläckage, det vill säga att läcka urin eller kissa

på sig. Orsakerna är många, bland annat på grund av förändringar i bäckenbotten till följd av

graviditet och åldrande, neurologiska skador, förändringar i urinblåsan, förstoppning och

rörelsehinder. Urininkontinens kan förekomma i varierande omfattning och delas ofta in i tre

olika subgrupper, ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och mixinkontinens [4].

Bland dessa är ansträngningsinkontinens den vanligast förekommande formen av urinläckage

som oftast beror på en försvagning av bäckenbottenmuskulatur. Det gör att det är svårt att

hålla tätt vid ett ökat tryck på blåsan, exempelvis när personer skrattar, hostar, springer, har

samlag eller lyfter tungt [5]. Trängningsinkontinens är ofta resultatet av en överaktiv blåsa

och orsaken till det kan variera. Vanliga symptom är täta trängningar som kan komma hastigt

och ett behov av att tömma blåsan nattetid. Blandinkontinens eller mixinkontinens är en

kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens. Vid mixinkontinens kan det vara

av stor vikt att utreda vilken typ av inkontinens som är dominerande för att behandla korrekt

[6].

Livskvaliteten upplevs ofta som försämrad hos en person med urininkontinens oavsett typ, då

det kan medföra negativ påverkan på sexuallivet, sociala, hygieniska och ekonomiska

problem. Många kvinnor undviker att söka hjälp på grund av negativ social stigmatisering

och skam, liksom att det inte alltid betraktas som ett hälsoproblem [7].

1.2 Bäckenbottens funktion

Det kvinnliga och det manliga bäckenet har olika utformningar, det kvinnliga är bland annat

bredare samt mer cirkulärt i formen, detta för att göra det möjligt med vaginal förlossning.
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Den bredare formen påverkar bäckenbottenmuskulaturen och för med sig en ökad risk för

svaghet. Flera muskler utgör det vi kallar för bäckenbotten, dessa muskler fäster på de nedre

väggarna av bäckenet [8]. Musklerna i bäckenbotten har en viss grundtonus för att stödja

organen och för att det ska vara möjligt att hålla tätt. Vid urinering eller avföring slappnar

bäckenbottenmuskulaturen och sfinktern av vilket gör att bäckenbotten sänks,

utförselgångens väggar slappnar av och det inre motståndet minskar. Så snart som tömningen

är över återgår tonusen till sitt normalläge. Bäckenbottens muskulatur samarbetar med

bäckenorganens glatta muskulatur och dess autonoma innervering, vilket gör hela processen

mycket komplicerad och risken för att störningar ska uppstå är stor. Vid förlossning ska

strukturerna i underlivet under en tidskrävande process öppna sig och glida åt sidan för att

göra det möjligt för barnet att passera. Vid en forcerad förlossning är risken för skador på

bäckenbotten och sfinktermuskulaturen stor och vanliga förlossningsskador är nedsjunkning

och urininkontinens. Den tvärstrimmiga muskulaturen som ofta påverkas av en förlossning

har dock en möjlighet att tränas upp med bäckenbottenträning [9].

1.3 Fysioterapi vid inkontinens hos kvinnor

Kvinnohälsa har länge varit av låg prioritet i sjukvården men har på senare tid fått ett

uppsving [10]. Fysioterapeuter kan ha en roll i behandlingen av urininkontinens hos kvinnor,

då de med specialistkompetens inom området kompletterar den kunskapen som andra

yrkesgrupper som till exempel barnmorskor har. Ofta handlar det om att en grundlig anamnes

och undersökning av bäckenbottenmuskulaturen ska genomföras, där bland annat

muskeltonus och knipförmåga undersöks, ibland undersöks även sfinktermuskulaturen.

Anamnes kan kompletteras med frågeformulär angående hur inkontinensen påverkar

kvinnans upplevda livskvalitet. Genomförda undersökningar ligger sedan till grund för vidare

behandling av patienten, samt informationen patienten får om sitt tillstånd [11].

Behandlingen fysioterpeuten kan erbjuda bör anpassas efter individen och inkluderar

information om tillståndet, rådgivning och träning för bäckenbottenmuskulaturen. Det kan

vara allt från att patienten ska lära sig att hitta musklerna och lära sig kontrollera dem, knipa

rätt, till att slappna av ordentligt eller till att hålla knipet under en viss tid. Målet är att

förbättra tillståndet på bäckenbottenmuskulaturen så att den tillslut ska klara de krav

individen ställer på den i sin vardag [11]. Det finns dock en stor kunskapsbrist gällande
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behandling och uppföljning av ansträngningsinkontinens och hur det påverkar kvinnor

postnatalt. Information om tillståndet har visats leda till att fler av de drabbade söker hjälp

[12].

1.4 Behandling

Urininkontinens är multifaktoriell och därför ingår många olika behandlingsmetoder i

arsenalen [13]. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering rapporterar i en

kartläggning att det finns en generell kunskapsbrist gällande behandling av

förlossningsskador hos kvinnan däribland urininkontinens [14].

Bäckenbottenträning
Vid behandling av inkontinens efter graviditet rekommenderas generellt bäckenbottenträning

som första alternativ [5, 15]. Bäckenbottenträning aktiverar och stärker muskulaturen i

bäckenbotten vilket minskar risken för urin- och/eller avföringsläckage. Vid aktivering av

muskulaturen ökar även cirkulationen i området vilket kan förbättra och påskynda läkningen

av eventuella bristningar [5]. I en systematisk översiktsartikel påvisas god effekt efter

bäckenbottenträning hos kvinnor med postnatal ansträngningsinkontinens. Både patienter och

sjukvård ser ibland postnatal ansträngningsinkontinens som en övergående naturlig

konsekvens av förlossning och många patienter blir därav rekommenderade att avvakta eller

att på egen hand utföra knipövningar. Dock är det fler än 80% av kvinnorna som kommer

fortsätta uppleva symptom utan adekvat behandling. Bäckenbottenträning har då visat sig

vara signifikant bättre än ingen behandling alls [16]. En nyligen genomförd översikt har

jämfört effekten av bäckenbottenträning och ingen intervention på alla typer av

urininkontinens och där var resultatet av interventionen inte övertygande [17].

Övrig behandling
Icke invasiv behandling bör vara den första av behandlingsåtgärder att applicera i samband

med livsstilsförändringar som inkluderar att sluta röka, minska mängden koffein, kolsyrade

och alkoholhaltiga drycker som konsumeras. Vätska bör intas i små mängder utspritt över

dagen och regelbundna schemalagda toabesök kan också vara effektiva för att minska

frekvensen av akuta inkontinensepisoder. Även viktminskning bland överviktiga har

rapporterats vara effektivt mot urininkontinens. Om besvär kvarstår trots genomförd

konservativ behandling kan operativ behandling vara aktuellt. Behandlingen är effektiv men
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kan medföra risker och komplikationer. Annan behandling av urininkontinens, då framförallt

vid trängningsinkontinens, är läkemedelsbehandling [18].

1.5 Problemformulering

Efter förlossning är det många kvinnor som inte återhämtar sig från den urininkontinens de

har ådragit sig och risken för att den då utvecklas till att bli bestående är större utan

behandling [19]. Trots att det är så vanligt förekommande är det sällan kvinnorna initialt

vänder sig till sjukvården för att få hjälp. Detta beror till viss del på att tillståndet förknippas

med skam samt att det kan uppfattas som ett normaltillstånd under postpartum perioden. Det

råder ofta okunskap om vilken hjälp som finns att få och var det går att vända sig [7, 20].

Kvinnohälsa har tidigare varit lågprioriterat inom sjukvården, men på senare tid har detta

område blivit alltmer uppmärksammat [10]. Trots det finns det idag en stor kunskapsbrist

gällande hur man bäst ska behandla och följa upp urininkontinens, men i samband med att

information om tillståndet ökat har andelen kvinnor som söker hjälp för det ökat [12].

Bäckenbottenträning är idag den vanligaste fysioterapeutiska behandlingsåtgärden vid

urininkontinens [11] och fysioterapeutens kompetens har blivit en viktig del i arbetet med

kvinnohälsa, framförallt i den pre- och postnatala vården [10]. Mer kunskap om området

behövs och kunskapen behöver även nå ut i klinisk praxis. I och med att nationella riktlinjer

för behandling och uppföljning av postnatal urininkontinens saknas är det relevant att granska

och sammanställa studier som har behandlat den här målgruppen med bäckenbottenträning

som intervention.

2. Syfte

Syftet med denna litteraturstudie var att utvärdera effekten av bäckenbottenträning som

intervention hos kvinnor som lider av urininkontinens postpartum.

2.1 Frågeställningar

1. Vad har bäckenbottenträning för effekt på urininkontinensen hos kvinnor postpartum?

2. Vad har bäckenbottenträning för effekt på muskelstyrkan och uthålligheten i

bäckenbottenmuskulaturen hos kvinnor postpartum?
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3. Vilken kvalitet har studierna i litteraturöversikten enligt PEDro-skalan?

4. Hur tillförlitligt är det sammanlagda resultatet om effekten av bäckenbottenträning

postpartum, gällande utfall på urininkontinens och styrka och uthållighet i

bäckenbottenmuskulaturen?

3. Metod

3.1 Design

Studien genomfördes i form av en litteraturstudie då syftet var att sammanställa befintlig

forskning om bäckenbottenträning som fysioterapeutisk behandling kopplat till kvinnor med

urininkontinens postpartum. Studien utgick från olika randomiserade kontrollerade studier

(RCT) för att kunna jämföra interventionerna och sammanväga resultaten.

Litteraturöversikter sammanfattar tillgänglig evidens vilket är viktigt då mängden medicinsk

vetenskaplig litteratur ökar och systematiska översikter gör det möjligt att lättare få en

överblick över evidensen som finns [21].

3.2 Urval

Litteratursökningen genomfördes i databasen PubMed då den innehåller referenser till

litteratur inom bland annat medicin, biomedicin, omvårdnad och sjukvård [22]. Urvalet av

studier till litteraturstudien gjordes utifrån inklusions- och exklusionskriterierna samt i

enlighet med formulerat PICO. Se tabell I.

Inklusionskriterier: RCT studier som undersöker effekten av bäckenbottenträning  på

urininkontinens hos kvinnor postpartum, publicerade år 1990-2022. Studierna behövde vara

godkända av etisk kommitté. Exklusionskriterier: Studier vars intervention påbörjats

prenatalt. Studier skrivna på annat språk än engelska eller svenska samt inte finns tillgängliga

utan betalning.
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Tabell I. PICO

Population Kvinnor med postnatal urininkontinens efter förlossning

Intervention Bäckenbottenträning

Control Kontrollgrupp eller en jämförelsegrupp som får annan/ingen behandling

Outcome Bäckenbottens funktion avseende styrka och uthållighet före och efter intervention
och förekomsten av självrapporterad urininkontinens före och efter intervention.

3.3 Sökord och sökstrategier

Sökningen genomfördes genom olika kombinationer av sökord varav en del är svenska

MeSH-termer. Medical Subject Headings, MeSH, vilket är en ordlista som bland annat

används i Pubmed. Termerna som användes hittar även artiklar som innehåller innebörden

och synonymer av ordet och inte ordet i sig. Följande Mesh-termer användes i

litteratursökningen: Postnatal care, Postpartum period, Pelvic floor, Exercise, physical

therapy modalities, exercise therapy, Urinary incontinence och “Urinary Incontinence,

Stress”. Samt följande sökord: Postpartum period, Postnatal, Post-partum, Postpartum, Post

childbirth, after labor, after pregnan*, after birth, PFM, PFMT, PFME, Kegel exercise,

Urinary incontinen*, Stress Incontinen*, Mix incontinen* och SUI. Resultatet av sökningarna

filtrerades till enbart RCT-studier, publicerade inom tidigare angivet intervall.

3.4 Genomförande och databearbetning

Den 22 september 2022 genomförde författarna en artikelsökning tillsammans med en

bibliotekarie vid Uppsala Universitet. Totalt identifierades 543 artiklar. 30 artiklar ansågs

relevanta för denna studie utifrån titel och abstrakt och granskades i fulltext. Av dessa

inkluderades till en början 9 artiklar. Därefter exkluderades ytterligare 2 studier på grund av

att de ej uppfyllde förutbestämda inklusionskriterier. Vardera författaren genomförde varsin

systematisk granskning och bedömning på varje artikel i syfte att minska risken för

snedvridning. Därefter jämförde och diskuterade författarna resultaten av artiklarnas kvalitet

och innehåll med varandra. Kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna genomfördes

med PEDro-skalan [Bilaga 1]. Den innefattar 11 kriterier där varje uppfyllt kriterium ger en

poäng. Den totala poängsumman ger sedan en uppfattning om den metodologiska kvaliteten

där man bland annat tar ställning till om det förekommer bias. Då den första punkten inte
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räknas in i totalsumman är maxpoäng för PEDro-skalan 10. Studier med poängen 0–3 anses

vara av låg kvalitet, 4–5 måttlig kvalitet, 6–8 god kvalitet och 9–10 utmärkt kvalitet.

PEDro-skalan är ett reliabelt bedömningsinstrument och påvisar god validitet för

kvalitetsgranskning av randomiserade kontrollerade studier [23, 24].

En bedömning av det sammanvägda resultatet genomfördes med GRADEstud [Bilaga 2]

vilket är en förkortad version av GRADE som används för att bedöma tillförlitligheten på det

vetenskapliga underlaget [25]. Studier som inkluderas i sammanvägningen av resultaten bör

vara av god kvalitet, minst 6 poäng på PEDro-skalan. Utifrån GRADEstud-mallen klassas

tillförlitligheten som antingen hög (++++), måttlig (+++), låg (++) eller mycket låg (+).

Resultatet antas från början ha hög tillförlitlighet (++++) och får därefter avdrag gällande tre

riskområden; bristande samstämmighet, bristande precision och bristande överförbarhet.

3.5 Etiska överväganden

Samtliga artiklar som är inkluderade i litteraturstudien är etiskt godkända och har granskats

av författarna utifrån ett objektivt perspektiv i den mån som kunnats för att minimera

snedvridning. Författarna anser att nyttan av studien överväger eventuella risker.

4. Resultat

4.1 Granskning enligt PEDro

De inkluderade artiklarnas kvalité granskades enligt PEDro-skalan [Bilaga 1], se tabell II.

Granskningen visade att tre studier [26-28] hade måttlig kvalité och fyra studier [29-32] hade

god kvalité. Samtliga studier uppfyllde kriteriet/punkten ‘randomisering’ (random allocation),

‘jämförelse mellan två grupper’ (between group comparison) och ‘behandlingseffekter och

variabilitet’ (point estimates and variability). Alla förutom en studie [26] uppfyllde kriteriet

‘Likheter mellan grupper vid baslinjen’ (baseline comparity). Fyra studier [26, 30-32]

uppfyllde ‘blindade bedömare’ (blind assessors). Tre studier [26, 31, 32] uppfyllde kriteriet

‘adekvat uppföljning’ (adequate follow-up), och två studier [29, 30] uppfyllde kriteriet

‘avsikt att behandla’ (intention to treat).
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Tabell II. Granskning enligt PEDro

Studie 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Poäng

Dumoulin et. al(2004) [26] Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 5

Glazener et. al(2001) [29] Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 6

Khorasani et. al(2020) [30] Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja 7

Kim et. al(2012) [31] Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 7

Sigurdardottir et. al(2019) [32] Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja 7

Wilson et al. (1998) [27] Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 4

Åhlund et. al(2013) [28] Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 5

*Kriterium 1 räknas ej med i totalpoängen.
Kortfattad kriteriebeskrivning: 1. Specificerade urvalskriterier, 2. Randomisering, 3. Dold allokering, 4. Likheter
mellan grupper vid baslinjen, 5. Blindade deltagare, 6. Blindade behandlare, 7. Blindade bedömare, 8. Utfallsmått
från minst 85% av deltagare, 9. Alla deltagare slutförde studien alternativt behandlades bortfallets data med
intention to treat-analys, 10. Statistik för skillnader mellan grupper, 11. Centralmått och variationsmått finns
redovisade.

Totalt inkluderades 7 artiklar som undersökte bäckenbottenträningens effekt på urininkontinens
varav fem av dessa [27, 28, 30-32] även undersökte effekten på styrka och uthållighet i
bäckenbottenmuskulaturen. Studiernas resultat presenteras i tabell III.

Tabell III. Beskrivning av inkluderade studier

Författare, titel, år,
land, studiedesign

Population Interventionsgrupp (IG)
Typ av träning

Kontrollgrupp(KG) Utfallsmått

Dumoulin et al. [26]
Physiotherapy for
persistent postnatal stress
urinary incontinence: a
randomized controlled trial
2004,  Kanada
RCT

Kvinnor under
med kvarstående
ansträngningsinko
ntinens 3 månader
postpartum.

n=21, PMFE, träning 1 gång per
vecka i totalt  8 veckor  med
fysioterapeut, samt elstimulering +
träning med biofeedback +
hemmaträning 5 gånger per vecka

n=23, PMFE + Abdominal
training, samma som ovan + 30
min träning av djupa magmuskler

n=20, Massage 1 gång
per vecka av
fysioterapeut i totalt 8
veckor

Urininkontinens
French version of
the Urogenital
Distress Inventory

Glazener et al. [29]
Conservative management
of persistent postnatal
urinary and faecal
incontinence: randomised
controlled trial
2001, New Zealand &
Aberdeen
RCT

Kvinnor med
urininkontinens 3
månader
postpartum.

n=371, 8-10 sessioner dagligen
med snabba och långsamma
kontraktioner med målet 80-100
kontraktioner per dag.
Efter 7 och 9 månader fick
kvinnorna återigen instruktioner
om utförande.

n=376, Ingen
intervention utöver att
sedvanliga
förlossningsförberedels
er ibland innehöll
information om
bäckenbottenträning

Urininkontinens
Frågeformulär

Khorasani et al. [30]
The Effects of home-based
stabilization exercises
focusing on the pelvic floor
on postnatal stress urinary
incontinence and low back
pain: a randomized

Kvinnor med
urininkontinens
och
ländryggssmärta 6
månader
postpartum.

n=40, Bäckenbottenträning
3 gånger per vecka i 12 veckor, 3
sets per dag 10 reps med 8-10 sek
kontraktion och därefter lika lång
vila. 3 olika övningar per vecka.
Telefonuppföljning med nya
övningar varje vecka om de

n=40, Ingen
intervention

Urininkontinens
Questionnaire-Uri
nary Incontinence
Short Form
(ICIQ-UI-SF)

Bäckenbottenstyrk
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controlled trial.
2020, Iran
RCT

föregående övningarna gått bra. a och uthållighet
Vaginal palpation
med Oxford scale
0-5

Kim et al. [31]
Pelvic floor muscle
exercises utilizing trunk
stabilization for treating
postpartum urinary
incontinence: randomized
controlled pilot trial of
supervised versus
unsupervised training.
2012, Korea
RCT - pilotstudie

Kvinnor med
urininkontinens
<6 månader
postpartum.

n=10, Övervakad träning
23 sessioner av
bäckenbottenträning med
bålstabilisering på cirka 1h 3
gånger per vecka i totalt 8 veckor.
Samt oövervakad träning enligt
träningsprogram 1 gång per dag +
träningsdagbok

n=10, Samma träning
som
interventionsgruppen,
men oövervakad.
1 gång per dag +
träningsdagbok.

Urininkontinens
Bristol Female
Lower Urinary
Tract Symptom
(BFLUTS)
questionnaire

Bäckenbotten-
styrka och
uthållighet
Perineometer

Sigurdardottir et al. [32]
Can postpartum pelvic
floor muscle training
reduce urinary and anal
incontinence?: An
assessor-blinded
randomized controlled trial.
2019, Island
RCT

Förstföderskor
med
urininkontinens
ca. 9 veckor
postpartum

n=41, Bäckenbottenträning med
fysioterapeut 45-60 minuter en
gång per vecka i totalt 12 veckor.
2-3 omgångar av 10 st. nära max
kontraktioner, med 7 sek. håll med
10 sek. vila mellan
kontraktionerna. Mellan 8e-9e
sessionen uppmuntrades kvinnorna
att genomföra 3 snabba
kontraktioner i slutet av varje
kontraktion. Hemmaträning med
10 st. nära max kontraktioner 3
gånger per dag.

n=43, Ingen
intervention, utöver
information/test av
aktivering av
bäckenbottenmuskulatu
r samt sedvanliga
instruktioner gällande
bäckenbottens anatomi
och rekommendationer
kring
bäckenbottenträning.

Urininkontinens
The Australian
Pelvic Floor
Questionnaire
(Icelandic
translation)

Bäckenbottenstyrk
a och uthållighet
Manometer

Wilson et al. [27]
A randomized controlled
trial of pelvic floor muscle
exercises to treat postnatal
urinary incontinence.
1998, New Zealand
RCT

Kvinnor med
urininkontinens 3
månader efter
förlossning.

n=113, Träff med fysioterapeut 3,
4, 6 och 9 månader efter
förlossning.

n=36, Cone gruppen. Det fanns 9
koner mellan 20-100g, en skulle
användas 15 minuter dagligen,
med progression i vikt.

n=39, PMFE träningsprogram på
8-10 sessioner per dag bestående
av cirka 80-100 kontraktioner.

n=38, PMFE + cone. Instruktioner
om bäckenbottenträning samt
träningsprogram och
kon-träningen som beskrivs ovan.

n=117, Standardiserad
bäckenbottenträning för
postnatala kvinnor.

Urininkontinens
Postal
questionnaire

Bäckenbotten-
styrka och
uthållighet
Perineometer

Åhlund et al. [28]
Is home-based pelvic floor
muscle training effective in
treatment of urinary
incontinence after birth in
primiparous women? A
randomized controlled trial
2013, Sverige
RCT

Förstföderskor
med
ansträngningsinko
ntinens 10-16
veckor
postpartum

n=40, Skriftligt program att utföra
7 dagar i veckan i 6 månader.
Uppföljning och uppmuntran var
6e vecka hos barnmorska.

n=42, Ingen
intervention utöver
information/test av
aktivering av
bäckenbottenmuskulatu
r samt sedvanliga
instruktioner gällande
bäckenbottens anatomi
och skriftligt
träningsprogram samt
rekommendationer
kring
bäckenbottenträning.

Urininkontinens
Bristol Female
Lower Urinary
Tract Symptoms
Module (ICIQ
FLUTS)

Bäckenbotten-
styrka och
uthållighet
perineometer och
vaginal palpation
med Oxford 0-5.

n = antal deltagare, RCT = randomiserad kontrollerad studie, PMFE = bäckenbottenträning
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4.2 Interventions- och kontrollgrupper
Fyra av de inkluderade studierna [28-30, 32] hade en kontrollgrupp som inte hade en

intervention. Av dessa fyra studier fick tre kontrollgrupper [28, 29, 32] sedvanliga

instruktioner om bäckenbottenträning som innefattar information, instruktioner och

rekommendationer om träning postpartum medan en studie inte gav någon information eller

instruktion alls [30]. Alla fyra kontrollgrupper klassas vara utan intervention. Tre [26, 27, 31]

av de inkluderade studierna hade en kontrollgrupp med en annan behandling än

interventionsgruppen och två [27, 31] av dessa hade bäckenbottenträning som intervention

hos kontrollgruppen. Fyra studier [26, 27, 31, 32] hade övervakad intervention medan

resterande tre studier [28-30] hade oövervakad intervention. En sammanfattning av

artiklarnas resultat presenteras i tabell IV.

4.3 Bäckenbottenträningens effekt på förekomst av urininkontinens

Samtliga sju studier [26-32] undersökte effekten på urininkontinens. Alla studier förutom två

[28, 30] visade på att bäckenbottenträning minskade förekomsten av urininkontinens

statistiskt signifikant. Interventionstiderna varierade mellan 2-12 månader och deltagarna som

inkluderades var mellan 0-6 månader postpartum. Två studier [27, 32] genomförde en

uppföljning 12 månader respektive 24-44 månader postpartum och visade då på ingen

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i förekomst av urininkontinens.

Förekomst av urininkontinens mättes med olika frågeformulär. Två studier [28, 30] använde

olika versioner på frågeformuläret International Consultation on Incontinence

Questionnaire-Urinary Incontinence (ICIQ). Khorasani et al. [30] använde korta versionen

(ICIQ-UI SF) i persisk version innehållande 4 frågor och Åhlund et al. [28] använde

versionen Female Lower Urinary Tract Symptoms Modules (ICIQ-FLUTS) i svensk version

innehållande 13 frågor. Båda frågeformulären har god validitet och reliabilitet. Sigurdardottir

et al. [32] använde frågeformuläret Australian Pelvic Floor Questionnaire med isländsk

översättning, bestående av 43 frågor. Frågeformulärets originalversion har en god validitet

men den översatta versionen har inte blivit validerad. Dumoulin et al. [26] mätte förekomst

av urininkontinens dels med Pad-test och med en fransk version av frågeformuläret The

Urogenital Distress Inventory vilket innehåller 19 frågor om symtom i de nedre urinvägarna.

Kim et al. [31] använde frågeformuläret Lower Urinary Tract Symptom (BFLUTS)
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questionnaire vilket är en valid och reliabel bedömning av urininkontinens. Den består av

totalt 32 frågor indelade i tre subgrupper (inkontinens och urinvägssymtom, sexuell funktion

och livskvalitet) men i denna studie exkluderades frågorna gällande sexuell funktion. Två

studier [27, 29] använde frågeformulär, men som inte dokumenterades i artiklarna.

4.4 Bäckenbottenträningens effekt på styrka och uthållighet

Fem studier  [27, 28, 30-32] hade utöver ett utfallsmått om förekomsten av urininkontinens

ett utfallsmått avseende muskelstyrkan och ett utfallsmått avseende uthålligheten i

bäckenbottenmuskulaturen. Studierna hade en interventionslängd mellan 2-9 månader och

kvinnorna var mellan 0-6 månader postpartum. I tre studier [30-32] framgår det en statistisk

signifikant skillnad mellan grupperna avseende muskelstyrkan i bäckenbotten efter

intervention. Maxstyrkan uppmättes med perineometer [27, 28, 31], manometer [32] eller

med vaginal palpation med gradering utifrån Oxford-skalan 0-5 [28, 30]. Testerna utfördes i

krokliggandes position [27, 30, 31] eller litotomiposition [32]. Tillvägagångssättet för att få

fram maxstyrkan skiljer sig åt mellan studierna. Två studier [28, 32] mätte styrkan genom att

kvinnorna fick genomföra ett maxknip på 5 sekunder, 3 gånger med 10 sekunders vila

mellan, för att sedan välja ut det bästa resultatet. Även Kim et al. [31] använde det bästa av 3

resultat men där i kombination med att hålla knipet så länge som möjligt och Wilson et al.

[27] skriver enbart att kvinnorna fick utföra en maximal kontraktion som uppmättes. De två

studier [28, 30] som använde sig utav vaginal palpation, mätte styrkan med Oxford-skalan,

där 0 indikerar att det inte finns någon muskelaktivitet alls och 5 visar på god

muskelkontraktion.

Det var en statistisk signifikant skillnad i uthålligheten av bäckenbottenmuskulaturen mellan

grupperna i två av studierna [31, 32]. I tre studier [27, 28, 30] framkommer inte en statistisk

signifikant skillnad. Mätningarna av uthålligheten i bäckenbottenmuskulaturen genomfördes

med samma metoder som är angivna vid styrke-mätningarna, men med andra

tillvägagångssätt. Sigurdardottir et al. [32] mätte uthålligheten med ett 10 sekunders knip

samtidigt som styrkan per sekund registrerades, Wilson et al. [27] genomförde ett 5 sekunders

knip på liknande sätt, båda av dessa redovisar resultatet i genomsnittlig styrka per sekund.

Åhlund et al. [28] och Kim et al. [31] mätte uthålligheten av bäckenbottenmuskulaturen i tid,

antal sekunder kvinnan klarade av att knipa. I studien av Khorasani et al. [30] redovisas det
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inte hur de kommit fram till resultatet och inte heller i vilken enhet det är angivet i. Wilson et

al. [27] har brister i redovisningen av mätvärden, det saknas värden för muskelstyrka och

uthållighet redovisat vid baslinje och dessa värden är också otydligt redovisade vid

interventionens slut.

4.5 Granskning enligt GRADEstud

Av de sju artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten uteslöts två [26, 28] från

GRADEstud, på grund av hög risk för bias värderat med PEDro-skalan. Ytterligare två

studier [27, 31] uteslöts också från granskningen enligt GRADEstud på grund av att de

innehöll bäckenbottenträning både i interventionsgruppen och kontrollgruppen, men

övervakad kontra oövervakad. De kunde därför inte besvara frågeställningen angående vilken

effekt bäckenbottenträning har jämfört med annan eller ingen intervention och uteslöts

därmed från GRADEstud graderingen. Detta innebar att tre [29, 30, 32] av de sju artiklarna

granskades enligt GRADEstud gällande effekten på urininkontinensen och två av artiklarna

[30, 32] gällande styrkan och uthålligheten.

4.6 Effekten på urininkontinensen

Totalt granskades tre artiklar [29, 30, 32] varav två [29, 32] visade signifikant effekt på

urininkontinens, dock har resultatet enligt GRADEstud en mycket låg evidensstyrka.

I granskningen enligt GRADEstud fick effekten av bäckenbottenträning på urininkontinensen

evidensstyrka 1, det vill säga mycket låg tillförlitlighet (+). En sänkning på 3 poäng gjordes

på grund av bristande samstämmighet, precision och överförbarhet. Populationsmängden var

mycket högre i studien av Glazener et al. [29] än i de övriga två studierna [30, 32] vilket

påverkar utfallet i både samstämmighet och precision. En annan påverkan av precisionen var

att Glazener et al. [29] inte använde sig utav ett validerat frågeformulär, detta tillsammans

med skillnaden i studiepopulation ger ett poängs avdrag. I  studien av Khorasani et al. [30]

inkluderades kvinnor med ländryggssmärta i kombination med stressinkontinens och

kvinnorna med olika typer av födslar, vilket skiljde sig från de andra studierna. Till följd av

det av skillnaden i populationen kan överförbarheten och samstämmigheten kan påverkas

inklusionskriteriet, vilket gav ett poängs avdrag. En brist hos Glazener et al. [29] var att
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bedömarna inte var blindade till skillnad från de andra studierna [30, 32] vilket även det ger

ett poängavdrag.

4.7 Effekten på styrkan och uthålligheten i bäckenbottenmuskulaturen
Totalt granskades två artiklar [30, 32] varav båda visade på signifikant effekt på styrkan och

en [32] av de två visade på signifikant effekt av uthålligheten i bäckenbottenmuskulaturen.

Enligt GRADEstud var resultatet dock av låg tillförlitlighet.

Effekten av bäckenbottenträningen på funktionen i bäckenbottenmuskulaturen, styrkan och

uthålligheten fick den slutgiltiga evidensgraderingen 2, det vill säga låg tillförlitlighet (++).

En sänkning på 2 poäng gjordes på grund av bristande samstämmighet och överförbarhet.

Detta då ett inklusionskriterie för Khorasani et al. [30] var ländryggssmärta i kombination

med urininkontinens, samt att typen av urininkontinens som inkluderades i studierna [30, 32]

skiljde sig åt. En annan skillnad i inklusionskriterie mellan studierna är att, Khorasani et al.

[30] enbart inkluderar de kvinnor som genomgått vaginal födsel och Sigurdardottir et al. [32]

inkluderar alla typer av födslar, dock hade den överhängande majoriteten, minst 90%

genomgått vaginal födsel och ett poängavdrag gällande samstämmighet gjordes därav inte

relaterat till typ av födsel.

Tabell IV. Resultat
Författare,
Utfallsmått

Mätvärden före och efter
intervention

Mätvärden före och efter
intervention

Gruppjämförelse

Urininkontinens Bäckenbottenträning Kontrollgrupp

Dumoulin et al. [26]
French version of Urogenital
distress inventory (/57)

Enbart bäckenbottenträning
T0: 12.00 (9.25-14.75)
T2: 7.00 (3.00-8.00)

bäckenbottenträning +
bålträning
T0: 10.00 (7.00-15.00)
T2: 4.00 (1.00-10.00)

T0: 10.00 (6.75-18.75)
T2: 00.00 (-2.25-6,50)

p = 0.027*

Glazener et al. [29]
Persistence of any urinary
incontinence (%)

T0: 100
T12: 59,9

T0: 100
T12: 69

p = 0.037*

Khorasani et al. [30]
ICIQ-UI-SF (0-21)

T0: 10.21 ± 4.33
T3: 7.28 ± 4.37

T0: 9.88 ± 4.08
T3: 7.59 ± 4.64

Ingen signifikant skillnad

Kim et al. [31]
Bristol Female Lower Urinary Tract
Symptom (BFLUTS) questionnaire

Övervakad träning
T0: 67.78 ± 5.43
T2: 40.56 ± 5.36

Oövervakad träning:
T0: 65.11 ± 6.88
T2: 46.89 ± 3.62

p < 0.01*
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Sigurdardottir et al. [32]
the Australian Pelvic Floor
Questionnaire (Icelandic
translation) (%)

T0: 100
T6: 57
T12#: 76

T0: 100
T6: 82
T12#: 81

p=0.03*

p=0.60#

Wilson et al. [27]
Postal questionnaire (%)

Enbart träning
T0: 100
T12: 47

Enbart koner
T0: 100
T12: 48

Kombinerad
T0: 100
T12: 57

T0: 100
T12: 76

p=0.003*

Åhlund et al. [28]
Bristol Female Lower Urinary Tract
Symptoms Module (ICIQ FLUTS)
(Incontinence score (0–20))

T0: 7 (1–16)
T6: 4 (0–15)

T0: 7 (2–16)
T6: 4 (0 –12)

Ingen signifikant skillnad

Bäckenbottenstyrka &
uthållighet

Interventionsgrupp Kontrollgrupp

Khorasani et al. [30]
Vaginal examination (oxford scale
0-5)

Maxstyrka
T0:1.96, SD ± 0.96
T3: 3.03, SD ± 0.74

Uthållighet
T0:7.64, SD  ± 4.06
T3: 10.78, SD ± 3.53

Maxstyrka
T0:1.81, SD ± 0.83
T3: 2.44, SD ± 0.80

Uthållighet
T0:8.40, SD ± 5.03
T3: 10.40, SD ± 4.80

p < 0.05)*

Ingen signifikant skillnad

Kim et al. [31]
Perineometer (maxstyrka: mmHg,
uthållighet: s)

Maxstyrka
T0: 6.82, SD ± 2.42
T2: 25.78, SD ± 10.74

Uthållighet
T0:3.02, SD ± 1.11
T2: 14.34, SD ± 3.08

Maxstyrka
T0: 5.44, SD ± 1.42
T2: 8.11, SD ± 2.57

Uthållighet
T0:3.17, SD ± 1.22
T2: 8.89, SD ± 2.1

p < 0.05*

p < 0.05*

Sigurdardottir et al. [32]
Manometer (Maxstyrka: hPa,
uthållighet:hPa/s)

Maxstyrka
T0: 17, SD 11
T6: 29, SD14
T12#: 32, SD 15

Uthållighet
T0: 119, SD 92
T6: 234, SD 122
T12#: 255, SD 130

Maxstyrka
T0: 17, SD 10
T6: 24, SD 13
T12#: 27, SD 14

Uthållighet
T0: 115, SD 90
T6: 180, SD 117
T12#: 201, SD 116

p=0.003*

p=0.03*#

p=0.001*

p=0.002*#

Wilson et al. [27]
Perineometer (cmH20)

Maxstyrka
Sammanställda subgrupper
T0: ej dokumenterat
T12: 13.1, SD 10.7-15.5

Uthållighet
Sammanställda subgrupper
T0:  ej dokumenterat
T12: 7.4, SD 5.8-9.1

Maxstyrka
T0: ej dokumenterat
T12: 13.1, SD 11.4-14,8

Uthållighet
T0: ej dokumenterat
T12: 6.7, SD 5,5-8.0

Ingen signifikant skillnad

Åhlund et al. [28]
Perineometer (Maxstyrka: cmHg,
uthållighet: s)

Vaginal palpation (oxford 0-5).

Maxstyrka
T0:16,2
T6: 26,0

Uthållighet
T0: 9,6
T6: 26,7

Maxstyrka
T0: 12,1
T6: 18,2

Uthållighet
T0: 12,0
T6: 23,4

p < 0.05

p < 0.05
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Maxstyrka 0-5
T0: 2
T6: 4

Maxstyrka 0-5
T0: 2
T6: 3

p < 0.05

* = signifikant skillnad, # =12 mån uppföljning, SD = standarddeviation, p = p-värde för
mellangruppsskillnader,  T0 = baslinje, T2-12 = antal månader efter baslinje

5. Diskussion

5.1 Resultatsammanfattning

I föreliggande litteraturstudie inkluderades sju randomiserade kontrollerade studier som

mötte förutbestämda inklusionskriterier, varav en studie var en pilotstudie [31]. De

inkluderade studiernas kvalitet bedömdes som god [29-32] och måttlig [26-28]. Det

gemensamma evidensvärdet för både effekten av bäckenbottenträning på förekomst av

urininkontinens samt muskelstyrka och uthållighet i bäckenbotten bedömdes som mycket låg

och låg enligt GRADEstud. Resultatet av denna studie i stort visade en statistisk signifikant

skillnad i både förekomst av urininkontinens samt muskelstyrka av bäckenbottenträning.

Gällande uthållighet i bäckenbottenmuskulaturen är resultatet något motstridigt. Samma

resultat kunde ses vid en separat granskning av de studierna som inkluderades i GRADEstud.

I två av studierna [27, 32] gjordes långtidsuppföljningar med bristfälliga data där ingen

signifikant skillnad kunde påvisas gällande förekomst av urininkontinens. Gällande

muskelstyrka och uthållighet kvarstod statistisk signifikant skillnad i studien av

Sigurdardottir et al. [32] medan Wilson et al. [27] inte kunde påvisa någon statistisk

signifikant skillnad.

5.2 Resultatdiskussion

Bäckenbottenträningens effekt på förekomst av urininkontinens
Av de tre studier som granskades enligt GRADEstud framkom en signifikant minskning av

urininkontinens efter bäckenbottenträning i två av studierna. Av de sju studier som

inkluderades i denna studie visade fem [26, 27, 29, 31, 32] på signifikanta resultat. Åhlund et

al. [28] och Khorasani et al. [30] visade ingen statistisk signifikant skillnad i minskning av

urininkontinens mellan interventions- och kontrollgruppen. Dock kom de ändå fram till att

bäckenbottenträning kan ha effekt på urininkontinens. Resultatet i denna studie gällande

urininkontinens som utfallsmått har mycket låg tillförlitlighet (+), men går trots det i linje
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med resultatet i två översiktsartiklar [33, 34]. Mørkved et al. [33] visar på att övervakad

bäckenbottenträning är en effektiv metod när det kommer till att förebygga och behandla

urininkontinens och Romeikiené et al. [34] kommer fram till att bäckenbottenträning är en

effektiv behandlingsmetod för att förebygga och behandla urininkontinens. Dessa två artiklar

inkluderar dock både kvinnor pre- och postnatalt och utvärderar bäckenbottenträning både

som förebyggande åtgärd och behandling. En RCT studie av Hilde et al. [35] undersöker

bäckenbottenträningens effekt på förekomsten av urininkontinens hos en mixad population

postpartum, det vill säga en population där en del av kvinnorna var kontinenta och en del var

inkontinenta från start. Resultatet de kom fram till var att bäckenbottenträning inte minskar

förekomsten av urininkontinens 6 månader postpartum, men Hilde et al. [35] uppger att

resultatet bör tolkas med försiktighet. Sigurdardottir et al. [32] gjorde en uppföljning av

effekten på prevalensen av urininkontinensen 12 månader efter intervention och då var

prevalensen av urininkontinens likvärdig mellan grupperna.

De frågeformulär som användes för att mäta förekomsten av urininkontinens varierade

mycket i antal frågor (4-42 frågor) och i hur djupgående frågorna var, vilket försvårade

sammanvägningen av resultaten men de innehöll alla frågor rörande deltagarnas

självrapporterade symtom av urininkontinens. Frågeformulären ger en tydlig men subjektiv

bild av förekomsten av urininkontinens. Khorasani et al. [30] och Sigurdardottir et al. [32]

lyfter att Pad-test eller ett annat objektivt mått hade stärkt resultatet och varit en fördel att

komplettera subjektiva mätningar med. Det var endast i studierna av Dumoulin et al. [26] och

Wilson et al. [27] som Pad-test genomfördes. Två studier [27, 29] använde inofficiella

frågeformulär som saknade validitet och reliabilitet vilket sänker studiernas kvalitet och utgör

därför en svaghet i föreliggande litteraturstudie. Resterande studier [26, 28, 30-32] använde

dokumenterade frågeformulär med god validitet och reliabilitet med undantag för

Sigurdardottir et al. [32] som använder en översatt version som ej är validerad.

Bäckenbottenträningens effekt på muskelstyrkan och uthålligheten
Av de två studierna [30, 32] som granskades enligt GRADEstud framkom en signifikant i

styrkan av bäckenbottenmuskulaturen efter intervention, dock visade granskningen på att

resultatet var av låg tillförlitlighet (++).
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Av de fem studierna [27, 28, 30-32] som inkluderades i denna studie i stort som undersöker

bäckenbottenträningens effekt på styrka och uthållighet är det i tre [30-32] studier som det

framkommer en signifikant skillnad i styrkan efter intervention. Wilson et al. [27] och

Åhlund et al. [28] visar inte på en signifikant ökning av styrkan, dessa två studier var dock av

låg kvalitét och inkluderades inte i granskningen enligt GRADEstud som visar på bra resultat

på styrkan i bäckenbottenmuskulaturen. Sammantaget anses effekten av bäckenbottenträning

på muskelstyrkan vara god i föreliggande studie. Detta resultat skiljer sig dock från en

systematisk litteraturöversikt från år 2005 av Haddow et al. [36] som undersöker effekten av

bäckenbottenträning pre- och postnatalt. Författarna i den studien kom fram till att det är

svårt att dra en tydlig slutsats angående om bäckenbottenträning postpartum är effektivt för

att öka muskelstyrkan. Dock har en av de inkluderade studierna noterat att styrkan i

bäckenbottenmuskulaturen återkom tidigare efter förlossning vid utförandet av

bäckenbottenträning. I en metaanalys av Lu et al. [37] som kom år 2021 kom författarna

däremot fram till att styrkan i bäckenbottenmuskulaturen ökade i samband med

bäckenbottenträning pre- och postnatalt, vilket går i linje med resultatet i denna

litteraturöversikt. Dock saknas större studier på effekten av bäckenbottenträning som enbart

utförs postpartum.

Av de två studierna [30, 32] som granskades enligt GRADEstud framkom en signifikant i

uthållighet av bäckenbottenmuskulaturen efter intervention i en av studierna [32] , dock

visade granskningen på att resultatet var av låg tillförlitlighet (++). Av resterande studier [27,

28, 31] med utfallsmått uthållighet som inte granskades med GRADEstud var det endast en

till studie [31] som kom fram till att det vid interventionens slut fanns en signifikant skillnad i

uthålligheten mellan grupperna. Enligt vad som framkommer i föreliggande studie anses

effekten av bäckenbottenträning på uthålligheten i bäckenbottenmuskulaturen vara oviss.

Eventuellt kan resultatet i stort påverkas av att kontrollgruppen i Wilson et al. [27]

genomförde bäckenbottenträning och att kontrollgruppen i Åhlund et al. [28] fick ett skriftligt

träningsprogram för bäckenbotten, vilket kan påverka förekomsten av statistiskt signifikanta

resultat. Dock är det viktigt att komma ihåg att studierna är av låg kvalitét och att få studier

till följd av det kunde inkluderas i GRADEstud och tillförlitligheten hos de inkluderade var

låg. Uthållighet är ett utfallsmått som författarna till denna litteraturöversikt haft svårt att hitta

tidigare studier på, kopplat till urininkontinens postpartum. Detta gör att resultatet kring
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frågeställningen om uthållighet i bäckenbottenmuskulaturen, är svårt att koppla till tidigare

forskning, samtidigt som att det belyser behovet av mer forskning.

Utförandet av testningen och interventionen är väl beskrivet i majoriteten av studierna [27,

28, 31, 32]. Den enda artikeln författarna kunde hitta en tydlig brist i var Khorasani et al. [30]

som inte redogör för hur mätningen av uthålligheten i bäckenbottenmuskulaturen gått till.

Khorasani et al. [30] var dock den enda studie som hade en tydlig presenterad progression av

träningen, något som bör vara positivt för resultatet av träningen.

Resultatet i föreliggande studie visar att bäckenbottenträning postpartum i stort har en god

effekt på förekomsten av urininkontinens samt muskelstyrkan i bäckenbotten men då

resultatet har låg till mycket låg tillförlitlighet kan inte den slutsatsen dras för

bäckenbottenträning generellt. Författarna anser därför att studiens resultat till viss del

stämmer överens med vad Woodly et al. [17] och Hilde et al. [35] kommer fram till då deras

resultat påvisar en osäkerhet i effekten av bäckenbottenträning på kvinnor postnatalt. En

litteraturöversikt [16] som undersöker effekten av bäckenbottenträning på

ansträngningsinkontinens kom fram till ett resultat som styrker författarnas resultat om att

bäckenbottenträning har en positiv effekt på prevalensen av urininkontinens. De kommer

dessutom fram till att kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens postpartum skulle

gynnas av en standardiserad fysioterapeutisk behandling. Två av de inkluderade studierna

[27, 31] som gjort en uppföljning av resultatet visar på att effekten på urininkontinensen

avtar. Detta stämmer överens med resultatet i en systematisk översikt och metaanalys [38]

som visar på att bäckenbottenträning över tid har en begränsad effekt på urininkontinens.

Trots detta anser författarna i denna studie att kvinnor som lider av urininkontinens

postpartum skulle gynnas av en standardiserad fysioterapeutisk behandling.

Interventions- och kontrollgrupper
Interventions- och kontrollgrupperna i de inkluderade studierna skiljer sig åt markant, vilket

gör resultatet svårare att bedöma. Fem studier [26, 28-30, 32] har interventionsgrupper och

kontrollgrupper som stämmer in på frågeställningarna för denna litteraturöversikt, som avser

att jämföra bäckenbottenträning med annan eller ingen intervention. Två studier [27, 31] hade

en kontrollgrupp med träningsintervention, det vill säga både kontrollgruppen och
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interventionsgruppen genomförde någon typ av bäckenbottenträning. Jämförelsen var då

förenklat, övervakad jämfört med oövervakad bäckenbottenträning. På grund av det blev det

svårare att särskilja resultaten av bäckenbottenträningen. Dessa studier är dock inte

inkluderade i granskningen enligt GRADEstud.

Även studier med enbart vaginala födslar [28, 30] och studier med födslar utförda både

vaginalt och med kejsarsnitt [28, 29, 32] är inkluderade i litteraturöversikten. Två studier [26,

31] har inte rapporterat vilken typ av födsel deltagarna genomgått. Studierna skiljer sig även

åt angående om deltagarna är förstföderskor [28, 32] eller om kvinnorna genomgått flera

förlossningar [26, 27, 29-31]. En systematisk översiktsstudie [39] har påvisat att förekomsten

av urininkontinens efter kejsarsnitt kan vara något lägre vid milda symptom, men att

förekomsten vid allvarliga symptom är likvärdig vaginal födsel. Då utbudet av relevanta

studier var lågt var det dock inget alternativ att enbart välja en av grupperna. Att inkludera

båda bör göra resultatet mer generaliserbart samtidigt som det blir mindre specifikt. En annan

skillnad mellan studierna är tiden för intervention, som hade stor variation mellan studierna.

Som tidigare nämnts hade kontrollgruppen i en av de inkluderade studierna [30] ingen

intervention och mottog ingen information eller instruktion gällande bäckenbottenträning. En

kontrollgrupp utan någon information eller instruktion hade varit att föredra i alla studier, då

resultatet skulle ha varit mer lättolkat och jämförbart mellan grupperna men det hade varit

oetiskt att neka individerna i kontrollgruppen, den standardiserade vården som erbjuds. Fler

studier i framtiden där kontrollgruppen inte får någon intervention alls är därav inte ett etiskt

korrekt alternativ.

Kvalitets- och evidensgranskning
Vid granskning med PEDro-skalan bedömdes fyra av sju studiers kvalitet [29-32] som god,

resterande tre studier [26-28] bedömdes som måttlig. Avdrag gjordes främst på punkt 5

(blindade deltagare) och punkt 6 (blindade behandlare). Detta var förväntat då blindning av

bedömare och deltagare är svårt vid RCT-studier inom fysioterapi. Som tidigare nämnts så

kunde endast tre av de sju inkluderade artiklarna [29, 30, 32] granskas enligt GRADEstud

gällande effekten på urininkontinensen och två av artiklarna [30,32] gällande styrkan och

uthålligheten. Utifrån detta underlag bedöms evidensstyrkan som mycket låg och låg. Det
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hade varit önskvärt att inkludera fler artiklar för att få en bredare sammanställning men på

grund av det magra sökresultatet var det ej möjligt.

5.3 Metoddiskussion

Inledningsvis var ett inklusionskriterie att studierna inte fick vara äldre 12 år men då antalet

sökträffar var för få breddades spannet till 32 år. De flesta studierna som är inkluderade är

relativt nya då de publicerats inom 12 år [28, 30-32].  De tre resterande studierna är

publicerade 1998 [27], 2001 [29] och 2004 [26] vilket är ett bredare årsspann men författarna

anser dem fortfarande relevanta för att kunna inkludera i studien då metoden kring detta

område inte har förändrats nämnvärt sedan dess och det är först på senare år som ett ökat

intresse kan ses [10].

I artikelsökningen användes endast en databas vilket kan utgöra en svaghet i studien då

relevant litteratur kan ha missats. Författarna hade för avsikt att även använda sökmotorn

PEDro men då den sökmotorn redan hade en egen kvalitetsgranskning av artiklar så ansåg

författarna att risken för bias då skulle vara förstärkt och avstod därför från att använda den.

Sökningen genomfördes tillsammans med en bibliotekarie för att optimera

litteratursökningen. Författarna kunde ha använt betalartiklar för att få tillgång till fler artiklar

men ansåg det inte vara nödvändigt för att kunna genomföra studien. Valet av

inklusionskriterier begränsade utbudet på artiklar i studien. Majoriteten av de artiklar som var

relevanta för ämnet studerade effekten av bäckenbottenträning både under och efter

graviditet. Författarna av denna studie ser dock att denna litteraturöversikt belyser behovet av

vidare forskning för urininkontinens postnatalt, vilket även Romeikienė et al. [34] och

Mørkved et al. [33] uppmärksammar i sina översiktsartiklar.

Studien inkluderade sju relevanta artiklar vilket var färre än författarna hade beräknat, vilket

försvagar studiens resultat. De inkluderade studierna var från sex olika länder vilket bidrar till

att ge en ökad heterogenitet. Kulturella skillnader kan finnas mellan grupperna, bland annat

när det kommer till den informationen som ges om bäckenbottenträning. Även ekonomiska

förutsättningar, som tillgång till vård och synen på vård postpartum, kan eventuellt påverka

resultaten i studierna. Då ämnet som berörs kan vara känsligt eller privat, användes enbart
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studier som blivit godkända av etisk kommité. Detta är viktigt för att säkerställa att

studiedeltagarnas integritet skyddas.

Tyvärr använde studierna olika utfallsmått i avseende att mäta förekomst av urininkontinens

samt styrka och uthållighet i bäckenbottenmuskulaturen. Om samtliga studier hade använt

samma utfallsmått med god reliabilitet och validitet hade resultatet framgått tydligare och

varit mer lättolkat. Författarna ville till en början ha ett inklusionskriterie där Pad-test

användes för att, som tidigare nämnts, få ett objektivt mått på urininkontinens hos deltagarna.

Detta var dock tvunget att frångås då antalet artiklar som använde denna mätmetod inte var

tillräckligt för att genomföra studien. Följsamheten hos deltagarna i studierna är oklar, då

majoriteten av studierna saknar rapportering gällande följsamheten. Vi får därför utgå från att

den har varit god då inget annat framkommer. Vid framtida studier på ämnet är det önskvärt

att få mer insyn i följsamheten.

Klinisk tillämpning
Föreliggande studie kommer fram till att det kan föreligga en positiv effekt av

bäckenbottenträning gällande prevalensen av urininkontinens och styrkan i

bäckenbottenmuskulaturen postpartum. Resultatets tillförlitlighet är dock av låg kvalitét och

bör därför tas med försiktighet och några slutsatser kring den kliniska relevansen kan inte

dras utifrån vårt resultat. Bäckenbottenträning är dock redan en implementerad del i den

primära behandlingen av och förebyggande åtgärden mot urininkontinens. Och då träning av

bäckenbottens muskulatur inte visar på en försämring utan oftast på en förbättring av

tillståndet så anses det ha en klinisk relevans utifrån befintlig forskning. Bäckenbottenträning

kan dessutom ses som en kostnadseffektiv åtgärd då det inte kräver redskap och kan utföras

självständigt av patienten [5]. I bakgrunden nämner författarna att stigmatiseringen av

tillståndet leder till att många undviker att söka hjälp. I dagsläget träffar endast patienter med

upplevda besvär en fysioterapeut men författarna tror att det skulle vara fördelaktigt att

samtliga kvinnor postpartum erbjuds ett möte med en fysioterapeut som går igenom

bäckenbottenträning och avslappning av bäckenbottenmuskulaturen. Detta skulle kunna bidra

till minskad stigmatisering och tidigare åtgärder genom att lyfta frågan om urininkontinens

och dysfunktion i bäckenbotten. I en RCT-studie av Dumoulin et al. [40] är fördelarna med

fysioterapi som behandlingsmetod för stressinkontinens postpartum kvarstående sju år efter
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intervention. Chiarelli et al. [41] drar även slutsatsen efter deras RCT-studie att

bäckenbottenträning som är ordinerad av en fysioterapeut och påbörjad så tidigt som möjligt

efter förlossning, både bland kontinenta och inkontinenta kvinnor, är effektivt för att minska

förekomsten av urininkontinens 3 månader senare. Detta stödjer vår tro på att ett möte med

fysioterapeut som en naturlig del i mödravården kan ha sina fördelar.

6. Konklusion
Resultatet i denna litteraturstudie visar på att bäckenbottenträning postpartum har effekt på

både förekomst av urininkontinens samt muskelstyrkan i bäckenbotten. Då tillförlitlighet var

låg till mycket låg har dock inte resultatet någon klinisk relevans. Gällande uthållighet i

bäckenbottenmuskulatur är resultatet ovisst och även här med låg tillförlitlighet. Den

genomgående låga tillförlitligheten tyder på att det krävs fler fysioterapeutiska högkvalitativa

studier som fokuserar på postpartum perioden och med långsiktig uppföljning för att kunna

dra några större slutsatser.
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