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Þetta skjal er breytingasaga gæðaskjals. Útgáfa1.0 Opna vinnuskjal

99.04  Þriðju- og fjórðu gráðu spangarrifur (Third- and 

Fourth-degree Perineal Tears)

Tilgangur og umfang
Verklagsreglan gildir um konur sem hafa orðið fyrir áverka á endaþarms hringvöðva (anal 
sphincter) og endaþarmslímhúð. Fram kemur, skilgreining spangarrifa og meðferð þriðju og 
fjórðu gráðu spangarrifa í kjölfar fæðingar. Markmiðið er að tryggja bestu meðferð og koma 
í veg fyrir fylgikvilla.

Ábyrgð og eftirfylgni
Fæðingarlæknir og ljósmóðir sem sinna konunni bera ábyrgð á að farið sé eftir 
verklagsreglunni.
Yfirlæknir, yfirljósmóðir fæðingarvakt 23B og yfirljósmóðir meðgöngu- og sængurlegudeild 
22A bera ábyrgð á að viðhalda og endurskoða verklagsregluna.

Eftirfylgni:
Allar þriðju og fjórðu gráðu spangarrifur skal skrá í atvikaskráningargrunn Landspítala.
Úttekt er gerð á tíðni  þriðju- og fjórðu gráðu spangarrifum með reglulegu millibili.

Skilgreiningar
3. gráðu spangarrifa: Rifa í endaþarmshringvöðva (anal sphincter) óháð stærð. 
Ytri hringvöðvinn er þverrákóttur vöðvi, 
rauður á lit.
3A <  50% af ytri þráðum hringvöðvans 
eru rifnir.
3B >  50% af ytri ) þráðum hringvöðvans 
eru rifnir.
3C innri  hringvöðvi er einnig rifinn. Innri 
hringvöðvinn er sléttur vöðvi, hvítur á lit.
ICD O70.2 MBSC 33. 

4. gráðu spangarrifa: Rifa á ytri og innri 
hringvöðva ásamt endaþarms slímhúð.
ICD O70.3 MBSC 33

Hnappagatsrifa: Rifa frá leggöngum 
sem nær í gegnum leggöng og niður í 
rectum.

Vasarifa:  Spöngin er heil en rifur eru í 
vagina.

Framkvæmd
Greining áverka
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• Eftir fæðingu er spöng skoðuð og síðan gerð þreifing um endaþarm til að meta umfang 
rifu og hvort skaði hafi orðið á hringvöðva. 

• Skoðun er gerð í stoðum svo hægt sé að meta útbreiðslu áverkans og ofangreind 
flokkun notuð.

Viðgerð
• Spangarrifur ≥ 3B ætti að sauma á skurðstofu í góðri epidural/spinal deyfingu eða 

svæfingu og með góðri lýsingu.
• Nauðsynlegt er að fá vöðvaslökun svo að hægt sé að sauma hringvöðvann og því þarf 

utanbastsdeyfing að vera góð, eða nota mænudeyfingu eða svæfingu.
• Þriðju og fjórðu gráðu rifur eru saumaðar af fæðingalækni eða reyndum deildarlækni 

undir handleiðslu fæðingalæknis. 
Sjá  Aðferð við saumaskap - Þriðju og fjórðu gráðu spangarrifur KVENNA- 051.

Sýklalyf
• Við spangarrifur ≥ 3B er mælt með að gefa breiðvirk sýklalyf í æð í aðgerð; t.d.     

o Cefuroxime 1,5g og Flagyl 500mg eða 
o Augmentin 1g, í eitt skipti.

Meðferð í sængurlegu
• Meta hvort þörf er á þvaglegg eftir fæðingu.
• Eftir viðgerð á 3C og 4°rifum er mælt með:

- trefjaríkri fæðu og ríkulegri vatnsneyslu
- notkun hægðamýkjandi lyfja í 2 vikur. t.d.

  Mixt. paraffin 10ml x2 
Magnesia Medic ath skammta
Husk 1msk.tvisvar á dag

- að taka verkjalyf fast fyrstu sólahringana, t.d.
tabl. Parasetamol 1 g x 4 og
tabl. Íbúfen 400mg x 4
Forðast kodín lyf vegna stemmandi áhrifa

 Forðast notkun endaþarmsstíla
• Útskýra þarf fyrir konunni umfang spangarrifunnar, hvað fólst í viðgerð ásamt því að 

gefa leiðbeiningar um hreinlæti og grindarbotnsæfingar.
• Bjóða viðtal við sjúkraþjálfara.
• Bjóða viðtal við fæðingalækni eða reyndan deildarlækni við útskrift. 
• Oftast er ekki þörf á skoðun við útskrift en það er mat útskriftarlæknis hverju sinni.
• Fyrir útskrift er bókað símtal hjá ljósmóður í mæðravernd 6 – 8 vikum eftir fæðingu.

        • Fær upplýsingabækling með sér heim um  Rof á hringvöðva 

Eftirmeðferð
 Wexner skali

Heimildir
1. RCOG Green-top Guideline No.29 march 2007 

The Management of Third- and Fourth-degree Perineal Tears
http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/GTG2911022011.pdf


