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Ordfö rande har ördet 
 

Hej! 

Så har första tredjedelen av 2018 passerat och sommaren gör sitt intåg!  

Jag heter Anna Skawonius och är sedan februari i år ny ordförande för sektionen för Kvinnors hälsa, ett uppdrag 

jag tar över efter Monika Fagevik Olsén.  

Som Monika informerade om i höstutskicket så var det flera i Styrelsen för sektionen för Kvinnors hälsa som 

valde att stiga av styrelseuppdraget och den ”nya” styrelsen som valdes i februari består av både rutinerade sty-

relsepersoner och några nya namn. Karin Thorell och Annelie Gutke sitter kvar som ledamöter. Jennifer Skog-

lund har tagit på sig sekreteraruppdraget. Birgitta Nordgren har tillkommit som kassör, Gertrud Blomstrand är 

vår nya webbredaktör, Annelie Nilsson och Sandra Johansson är våra nya ledamöter. I dagsläget arbetar vi med 

att hitta nya arbetssätt då styrelsen från att ha varit baserad i Göteborg nu blivit mer utspridd över landet. Sprid-

ningen tror vi är bra, vi representerar en större del av landet, men det innebär även en del logistiska utmaning-

ar. Exempelvis färre fysiska möten och fler telefon/skypemöten.  

Vem är då er nya sektionsstyrelseordförande?  

Jag har arbetat som sjukgymnast sedan 2005, då jag tog min examen på Sjukgymnastprogrammet på KI i Stock-

holm. Under min utbildning hade jag den stora förmånen att få ha Kerstin Eliasson som handledare när jag skrev 

min C uppsats, en litteraturstudie om bäckenbottenträning för unga kvinnor. Jag hade tänkt skriva om gravida 

kvinnor, men Kerstin övertygade mig om att bäckenbotten var ett mycket intressantare ämne. Hon lastade på 

mig studier om bäckenbottenfunktion och träning – från Arnold Kegels 1940-tals studier, via tvillingstudier om 

blåshalsrörlighet, ”Nurses bladder”, ”The knack” och Kerstins egna trampolinstudie. Jag fick hela grunden serve-

rad och jag var såld! 

Tre år efter min examen fick jag ett vikariat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med 50% placering 

på Kvinnokliniken. Det var mitt drömjobb! Den andra halvan var jag placerad på en låst infektionsavdelning med 

inriktning mot missbrukare – vilket också var fantastiskt kul men en helt annan historia.   

Idag, tio år senare är jag fortfarande kvar på Karolinska i Huddinge. Jag är färdig specialist sedan två år, ingår i 

Bäckenbottencentrums team, Endometrioscentrums team och arbetar enbart inom öppenvård. Min inriktning är 

bäckenbottendysfunktion efter förlossning och vid smärta. Jag är kliniker och gillar att arbeta hands on!  

De senaste åren har intresset för Kvinnors hälsa och bäckenbottendysfunktion, framförallt förlossningsskador, 

ökat enormt. Regeringen gav 2016 bland annat Socialstyrelsen, SBU och SKL (Sveriges kommuner och landsting) 

flera uppdrag inom ramen för satsningarna på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Flera av dessa uppdrag fort-

går alltjämt. Som exempel kan nämnas Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid endometrios där remiss-

versionen publicerades i mars i år. I arbetet med riktlinjerna har jag ingått i projektledningen som ansvarig för 

fysioterapi och riktlinjerna innehåller flera fysioterapiåtgärder. Även SKLs arbete med utbildning kring förloss-

ningsskador, där årets fysioterapeut Mia Fernando har deltagit och lyft fysioterapeutens roll i eftervård, är ett 

stort erkännande för vår specialitet.  

Det kommer behövas många fler fysioterapeuter med inriktning mot kvinnors hälsa och bäckenbottendys-

funktion i framtiden och vi har alla möjligheter att ta plats i framtidens hälso- och  
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sjukvård. Vi har numera flera mycket bra utbildningsmöjligheter med poängkurser både på Göteborgs Universi-

tet och på Karolinska Institutet, tillsammans med sektionens egna kursutbud som i höst omfattar både grunden 

om inkontinens och bäckenbottenträning och en fördjupning med rektal undersökning.  

Jag ser fram emot att få vara med och fortsätta utveckla vår specialitet och jag hoppas att ni är många som vill 

vara med! 

Hälsningar 

Anna Skawonius 

 

Stipendierappört 2017 
Sektionens stipendie 2017 gick till Anne Christenson Leg Sjukgymnast, Kognitiv terapeut vid Överviktscentrum, Karo-

linska Universitetssjukhuset. Anne är även doktorand vid Karolinska Institutet, inst. för medicin och höll en uppskattad 

föreläsning på sektionens årsmöte i mars 2018. 

I mitten av november 2017 hölls kongressen: ”Hot Topic: Obesity & Repro-
duction –The cradle of the epidemic” i den vackra universitetsstaden Leuven, 
Belgien. Här fick jag, tack vare Sektionen för kvinnors hälsas resestipendium 
möjlighet att delta både som åhörare och som presentatör av data från min 
senaste studie. Värdskapet står World Obesity Federation (WOF) för, en orga-
nisation med medlemmar ur vetenskapliga, medicinska och forskningsinrik-
tade föreningar från över 50 länder som strävar efter att reducera, förebygga 
och behandla fetma. 

 

Vid denna nischade konferens fokuserar man på kvinnor, graviditet och vikt-
utveckling och de ökade risker som övervikt och fetma medför vad gäller in-
fertilitet, graviditetsbesvär, förlossningskomplikationer och långtidshälsa för 
både mor och barn. Man tittar också på hur graviditetsperioden i sig kan på-
verka utvecklingen av övervikt och fetma hos kvinnor. 

 

Under de senaste 20 åren har andelen kvinnor med fetma i Sverige fördubblats till 15% och andelen gravida 
kvinnor i Sverige som har ett BMI ≥25 kg/m2 (övervikt och uppåt) är 39%, med en regional variation mellan 32 
och 47%. Det är därmed av stort värde att vår profession och sektion håller oss uppdaterade om nya rön då 
fetma är en sjukdom vars följdsjukdomar drabbar kvinnor på så många sätt (inkontinens, PCOS, psykosocial 
påverkan, muskulo-skeletala besvär, smärta, Diabetes typ 2, Hjärt- och kärlsjukdom, cancer, depression o.s.v.).  

 

Konferensen öppnades med att Patrick M. Catalano, MD föreläste om det som är bakgrunden till att konferen-
sen hålls, nämligen att övervikt och fetma hos kvinnor bidrar till en kronisk inflammation i kroppen som i sam-
band med graviditet ökar risken för ett flertal komplikationer för både mamman, graviditeten och avkomman 
och att det därmed är av stor vikt att hjälpa kvinnor i första hand till så hälsosam vikt som möjligt inför gravidi-
tet, och i andra hand till att hålla sig inom rekommenderat viktuppgångsspann*.  
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*Institute of Medicines’ rekommendationer för viktuppgång under graviditet baserat på BMI vid graviditetsstart. 

 

Han visade också på att de kilon man går upp utöver rekommenderad mängd är fett och inget annat och att den extra energi-
mängd man behöver för en graviditet om man inte är underviktig är mycket begränsad. Sloganen ”Eat for you, not for two” 
gäller att föra ut i samhället där merparten idag inte lider av undervikt vid graviditetsstart.  

I relation till fetma och viktutveckling såg man främst följande 3 graviditetsrelaterade problemområden: 

 

1. Kvinnor i barnafödande ålder med övervikt/ fetma  

Scott Nelson talade hur fetma kan påverka fertiliteten negativt och att även pappans fetma har en additiv negativ effekt. Scott 
diskuterade dilemmat med ålderns negativa påverkan på fertiliteten är större än vikten och att man därmed kanske inte borde 
avvakta med att försöka få barn om man har fetma. Dock kvarstår då problemet med att fetman i sig utgör en risk för åtskilliga 
graviditetskomplikationer. Anförandet slutade med den återkommande slutsatsen att det är av största vikt att hjälpa unga kvin-
nor i barnafödande ålder att hålla en så hälsosam vikt som möjligt redan innan man planerar en graviditet  

 

2. Kvinnor med övervikt/fetma vid graviditetsstart samt kvinnor som går upp mer än rekommenderat i vikt under graviditet. 

Både att ha övervikt/fetma och att gå upp mer än rekommenderat oavsett start-BMI ökar riskerna för högt blodtryck, gravidi-
tetsdiabetes och pre-eclampsi hos mamman. Utöver detta kommer ökade besvär med foglossning, smärtor från rygg, bäcken 
och viktbärande leder. Vid förlossningen är risken större för utdragen förlossning, behov av sugklocka, akut kejsarsnitt, blöd-
ningar, sämre sårläkning, tromboser och sårinfektioner. Fetma hos mamman ökar också risken för missfall eller att barnet 
drabbas av hjärtfel, Cerebral Pares eller får kardiovaskulära sjukdomar, stroke eller fetma senare i livet. 

Flera av de nämnda följderna handlar om att barnen ofta är betydligt större (väger mer) om mamman går upp mer än rekom-
menderat. Om man klarar att hålla sin viktuppgång inom det rekommenderade spannet ökar chanserna att barnet föds normal-
viktigt och att många av de relaterade komplikationerna kan undvikas. 

 Dock ska vi inte glömma, påpekade Nicola Heslehurst, att drygt 50% av kvinnor med fetma har en helt komplikationsfri gravidi-
tet. Det pågår därför forskning om vad som utmärker dessa ”friska” graviditeter för att vi ska kunna undvika att oroa kvinnor i 
onödan och istället lägga mer resurser på de med högre risk. 

 

3. Kvinnor som inte går ned sin graviditetsvikt under året efter förlossningen 

Professor Roland Devlieger talade om vikten av att fånga upp kvinnor efter graviditet för att erbjuda hjälp med att komma ned i 
vikt inför nästa graviditet. Att gå upp mycket i vikt under graviditeten är en riskfaktor för framtida fetma och därutöver vis-
forskning att om man behåller mycket vikt efter första graviditeten ökar risken bl.a. för dödföddhet i nästa graviditet – även för 
normalviktiga.  

 

Pre-pregnancy weight 

category 

Body Mass Index 

(BMI) 

Rates of weight gain/week from 2nd and 

3rd trimester (max 2kg during 1st tri-

Recommended total weight 

gain in kg 

Underweight <18.5 0,5 13-18 

Normalweight 18.5-24.9 0,4 11-16 

Overweight 25-29.9 0,3 7-11 

Obesity (all levels) >30 0,2 5-9 
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Stort behov av bättre interventioner 

Dr Christine Winter (DK) presenterade en stor meta-analys på långtidsresultat för randomiserade kontrollerade inter-
ventionsstudier där man med råd om kost och fysisk aktivitet försökt begränsa viktuppgången under graviditet hos kvinnor 
med fetma. Resultaten är mestadels nedslående med utebliven eller mycket liten effekt på vikten och visar på vikten av att 
modifiera och förbättra befintliga interventioner. Dock visade Régine Steegers-Theunissen på studier där valet av mat (bl.a. 
fullkornsprodukter, frukt och grönsaker) kunde ge ett positivt utfall för graviditeten oberoende av viktutvecklingen.  

 

Min sammanfattning av de viktigaste budskapen:  

Alla i sjukvården kommer möta kvinnor med övervikt och fetma och det är av stor vikt att vi är uppdaterade och be-
kväma med att bemöta och behandla dessa kvinnor vilken åkomma de än söker för 

Fertiliteten ökar om båda föräldrarna är normalviktiga 

Kvinnor väger mer när de blir gravida och går upp mer i vikt under graviditet än någonsin tidigare vilket leder till ökat 
antal graviditets- och förlossningskomplikationer samt kan påverka hälsan negativt för både mor och barn på sikt  

För bästa hälsa ska kvinnor stöttas att gå upp inom det rekommenderade viktuppgångsspannet, vara fysiskt aktiva och 
äta näringsriktigt under graviditeten 

Det är viktigt att gå ned all sin graviditetsvikt under det första året efter förlossningen (och ännu mer om man har BMI 
>25) för bästa utfall vid nästa graviditet, samt för att motverka utvecklingen av egen fetma 

Tyvärr är viktkontroll så förknippat med bantning, vikthets, skönhetsideal och kroppsmissnöje att barnmorskor och annan 
vårdpersonal ofta drar sig för att ta upp vägning och vikt då de är rädda att kränka, oroa eller skuldbelägga den gravida kvin-
nan. Min egen forskning visar att sjukvårdspersonal i allmänhet känner sig dåligt rustade och obekväma med att samtala om 
viktutveckling med gravida kvinnor. Bristen på kunskap om övervikt/fetma samt upplevd bristande färdighet vad gäller prak-
tisk samtalsteknik samt avsaknad av backup från dietister, fysioterapeuter och terapeuter leder ibland till att man undviker 
ämnet. 

 

En oväntat trevlig final på konferensen blev att jag fick äran att vinna priset ”Best poster presentation” för min poster 
”Shame and avoidance as barriers in midwives’ communication about body weight with pregnant women: A qualitative inter-
view study”.  

 

Ännu en gång ett stort tack för stipendiet som gjorde denna resa möjlig! 
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För er som vill veta mer om Fetma och gra-

viditet finns Anne Christenson tillgänglig för 

utbildningsuppdrag och föreläsningar 

anne.christenson@ki.se . 

mailto:anne.christenson@ki.se
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Uppdatering av Fysiöterapeuternas riktlinjer vid  

Obstetrisk analsfinkterruptur 

 
Det är hög tid att uppdatera riktlinjerna vid Obstetrisk analsfinkterruptur som ligger på Fysioterapeuter-

nas hemsida och vi  behöver er hjälp! Om du är intresserad av att delta i uppdatering av riktlinjerna är 

du välkommen att höra av dig till Annelie Gutke. Kontaktinformation finns på sektionens sida.  

Du som är medlem i Fysioterapeuterna och intresserad av att uppdatera riktlinjerna kan läsa Handboken 

för riktlinjer som ligger på förbundets hemsida, men även personer som inte är medlemmar kan natur-

ligtvis höra av sig om de är intresserade. 

Lediga platser i hö stens förtsa ttningskurs 
 

Styrelsen vill passa på att upplysa om att det fortfarande finns platser kvar i höstens fortsättningskurs 
bäckenbottendysfunktion: Anal dysfunktion/ inkontinens. Kursen hålls i Göteborg den 24 augusti och in-
nehåller bland annat utbildning i analinkontinens, tömningshinder och förstoppning. Kurstillfället berör 
även området förlossningsskador. För ytterligare information besök sektionens hemsida under rubriken 
”kurser”.  

Varmt välkommen med din ansökan!  
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Åktuell förskning 
Den här gången följer en rewievartikel med lite ovanligt tema för sektionen kvinnors hälsa nämligen 

manlig erektil dysfunktion.  

 

Physical Åctivity tö Impröve Erectile Functiön: Å Systematic Review öf In-

terventiön Studies. 

Gerbild H, Larsen CM, Graugaard C, Areskoug Josefsson K 
Sex Med. 2018 Apr 13. pii: S2050-1161(18)30029-1. doi: 10.1016/j.esxm.2018.02.001. [Epub ahead of print] 
 
Abstract 

INTRODUCTION: 

The leading cause of erectile dysfunction (ED) is arterial dysfunction, with cardiovascular disease as the most common 

comorbidity. Therefore, ED is typically linked to a web of closely interrelated cardiovascular risk factors such 

as physical inactivity, obesity, hypertension, and metabolic syndrome. Physical activity (PA) has proved to be a protective 

factor against erectile problems, and it has been shown to improve erectile function for men affected by vascular ED. This 

systematic review estimated the levels of PA needed to decrease ED for men with physical inactivity, obesity, hyperten-

sion, metabolic syndrome, and/or manifest cardiovascular diseases. 

AIM: 

To provide recommendations of levels of PA needed to decrease ED for men with physical inactivity, obesity, hypertension, 

metabolic syndrome, and/or cardiovascular diseases. 

METHODS: 

In accord with the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines, a systematic 

review was performed of research articles specifically investigating PA as a possible treatment of ED. The review included 

research on ED from physical inactivity, obesity, hypertension, metabolic syndrome, and/or cardiovascular diseases. All 

available studies from 2006 through 2016 were checked for the predetermined inclusion and exclusion criteria to analyze 

the levels of PA needed to decrease ED. 

RESULTS: 

10 articles met the inclusion criteria, all suggesting various levels of PA needed to decrease ED for men with relevant risk 

factors for ED. The results of the review provided sufficient research evidence for conclusions regarding the levels of PA 

necessary to decrease ED. 

CONCLUSION: 

Recommendations of PA to decrease ED should include supervised training consisting of 40 minutes of aerobic exercise of 

moderate to vigorous intensity 4 times per week. Overall, weekly exercise of 160 minutes for 6 months contributes to de-

creasing erectile problems in men with ED caused by physical inactivity, obesity, hypertension, metabolic syndrome, and/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29661646
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Glad sömmar  

ö nskar Sektiönen Kvinnörs ha lsa! 


