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Deklaration av jäv, intressekonflikter och
andra bindningar, Eva Uustal

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft, någon fastare 
anknytning till företag eller intressent? Styrelsemedlem och ägare av Silvatica AB, 
föreläsningsverksamhet

• Här redovisar du om du under de senaste fem åren har eller haft något uppdrag 
för företag eller intressent Föreläsningsuppdrag för Astellas, Medtronic. Styrgrupp 
och delregisterhållare Bristningsregistret och Prolapsregistret. Redaktör 
Bäckenbottenutbildning.se. Expert Socialstyrelsens grupp för Nivåstrukturering av 
rekonstruktiv kirurgi.  Expertuppdrag SBU. Expert revision av Medicinskt 
födelseregister. Styrelsemedlem SFOG AB . Arvoderat styrelseordförande SFOG.



Vi behöver ändra på hur vi pratar om 
bristningar:

• alla som får en bristning får inte en skada

• diagnostiken och koderna är själva basen för att 
kunna följa upp hur det går för kvinnorna



• Grad 1- och -2-bristningar har hittills inte funnits 
med i Medicinska födelseregistrets statistik

• Grad 2-bristningar kan ge omfattande påverkan på 
funktionen

• Vi tror att en noggrann diagnostik och suturering 
kan förebygga problem



Därför kommer nu fördjupningskoder  
för grad 2-bristningar från 2020

• Först in i ICD-10, Diagnoshandboken

• Medicinska födelseregistret, MFR uppdateras

• Det ska sedan vara hållbart i 10-15 år framåt

• Journalsystemen måste uppdateras enligt 
förordning



O70.1A Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mindre än halva 
perinealkroppen.
Exempel: ”Liten grad 2”
Utesluter: Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C-D)

O70.1B Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar mer än halva 
perinealkroppen
Exempel: ”Medelstor grad 2”
Utesluter: Vaginalbristning djupare än 2 cm (O70.1C-D)
O70.1C Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och 
bristning djupare än 2 cm i nedre delen av vagina
Exempel: ”Stor grad 2 med nedre djup vaginalbristning”
Utesluter: Vaginalbristning längre än 4 cm (O70.1D)
O70.1D Perinealbristning av andra graden; skada som omfattar perinealkroppen och 
bristning som sträcker sig till övre delen av vagina och är djupare än 2 cm
Exempel: ”Stor grad 2 med hög djup vaginalbristning”
Innefattar: Vaginalbristning längre än 4 cm
Utesluter: Vaginalbristning kortare än 4 cm (O70.1C)
O70.1W Perinealbristning av andra graden, annan specificerad

O70.1X Perinealbristning av andra graden, ospecificerad

O70.1E Perinealbristning av andra graden; unilateral skada på m. levator ani
O70.1F Perinealbristning av andra graden; bilateral skada på m. levator ani



Nya koder för förlossningsskador 
som upptäcks efter akutskedet
• Tidigare har det bara funnits ”annan prolaps”, fekal 

insufficiens” eller Bäckenbotteninsufficiens” 

• Missade skador av olika slag har inte haft någon 
kod

• Gäller från 2020



• N81.8 Defektläkt skada av perineum, vagina och bäckenbotten

• N81.8A Defektläkt skada av upp till halva perinealkroppen
Skada på eller uttänjning av upp till halva perinealkroppen omfattande m. bulbokavernosus, m. transversus
perinei eller muskelfästen för dessa. Det anovaginala avståndet är mer än en centimeter.

• N81.8B Defektläkt skada av mer än halva (inkl. hela) perinealkroppen
Skada omfattande m. bulbokavernosus, m. transversus perinei eller muskelfästen för dessa. Det anovaginala
avståndet är mindre än eller en centimeter.

• N81.8C Defektläkt skada i nedre halvan av vagina omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala
fascian

• N81.8D Defektläkt skada efter hög vaginalruptur omfattande bäckenbottens muskler och rektovaginala
fascian

• N81.8E Defektläkt perineotomi

• N81.8F Defektläkt analsfinkterskada, upp till halva externa sfinktern

• N81.8G Defektläkt analsfinkterskada, mer än halva externa sfinktern

• N81.8H Defektläkt analsfinkterskada, både interna och externa sfinktern

• N81.8J Defektläkt analsfinkterskada, isolerad internsfinkterskada

• N81.8K Defektläkt analsfinkterskada, både interna och externa sfinktern samt rektalslemhinna

• N81.8L Unilateral avulsion eller bristning av m. levator ani och m. puborektalis

• N81.8M Bilateral avulsion eller bristning av m. levator ani och m. puborektalis

• N81.8WAnnan specificerad gammal skada på bäckenbotten

• N81.8X Skada på bäckenbottens muskler och muskelfästen, ospecificerad

• N89.8 Gammal skada i vagina 
Innefattar: Ärrbildning och strikturer
Utesluter: Gammal skada som omfattar musklerna i bäckenbotten och rektovaginala fascian(N81.8C-D), 
rektovaginal fistel (N82.3) 

• N90.8 Gammal skada ytligt i vulva och perineum
Utesluter: Skada på muskler och muskelfästen i perineum (N81.8A, B, E)



Vi ska se till att O.70 inte blir N81.8
Årlig revision är på gång i oktober 2019
Hur man ska använda de nya koderna för grad 2 och förlossningsskador 
förklaras
Mer information kommer i medlemsbladet Kvinnoläkaren under hösten


