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• Bekkenleddsmerter er vanlig 

• Betydelige konsekvenser

– Personlige og sosioøkonomiske

• Etiologi og patogenese er ukjent

– Grobunn for myter

Vleeming et al. 2004 

«Sener fra et bekkenparti»

Harald Kryvi 2004

Bakgrunn
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Disposisjon

I. Den norske mor og barn-undersøkelsen

II. Myter

III. «Take home messages»

I. Den norske mor og barn-undersøkelsen 

(MoBa)

• En prospektiv befolkningsundersøkelse i regi 

av Folkehelseinstituttet

• Målgruppen var alle gravide i Norge 

– 1999-2008

– Ingen eksklusjonskriterier

• Inkluderte 95,200 kvinner, 75,200 menn og 

114,500 barn

• 40.6% deltagelse
«Mor og barn»

Harald Kryvi
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MoBa - metode

• Data 

– Spørreskjema og biobank

– Kobling til nasjonale helseregistre

• Studere årsaker til sykdom hos barnet

– “Forsdahl-Barker hypotesen”

Mor

Far

Barn

Ultralyd 

uke 17
FødselUke 22 Uke 30

MFR

MFR

6 m 18 m

MoBa - metode

91% 87% 73%
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MoBa - spørreskjema

• Sosiodemografi

• Helse og sykdom

• Medikamentbruk 

• Psykisk helse 

• Reproduktive faktorer

• Livsstil

www.fhi.no/moba

Hvordan diagnostisere bekkenleddsmerter

i en befolkningsundersøkelse?



5

Vår definisjon

Albert et al. 2001

n=75,973

58 % smerte over 

≥ 1 bekkenledd

15 % smerte over 

3 bekkenledd

Bjelland et al., AJOG 2010

Forekomst av bekkenleddsmerter 

i graviditetsuke 30 
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Teknisk museum, høsten 2016

Myte 1

Bekkenleddsmerter - et velferdsfenomen?

Myte 2

Bekkenleddsmerter - et hormonelt fenomen?
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Hormoner eller «bare psykisk»

- pendelen svinger

“Sannsynlige risikofaktorer er tidligere ryggsmerter 

og tidligere traume mot bekkenet”  

“Ikke-risikofaktorer er: p-piller, tidsintevall fra siste 

graviditet, høyde, vekt, røyking, 

og mest sannsynlig alder” 

Dette dannet kunnskapsgrunnlaget i 2008
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Bekkenløsning: Hormonelle risikofaktorer og prognose

• Størst i verden

• Reproduktive faktorer

– Antall tidligere fødsler, menstruasjon/menarke, hormonell 

prevensjon, amming

• Kan indikere biologiske faktorer i årsakskjeden

• Tok hensyn til mange andre faktorer

– Alder, BMI, psykisk helse, tidligere ryggsmerter, røyking, 

utdanning, tungt arbeid, fysisk aktivitet

16

Bjelland et al., 2011 

� Tyder på biologiske faktorer i årsakskjeden 
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De 3 neste mytene handler om faktorer 

som kan påvirke tilfriskningen

Hvordan går det etter forløsning?

Scanpix
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18.5 % smerte over 

1-2 bekkenledd

3.5 % smerte over 

3 bekkenledd

Hele 78% var smertefrie 6 måneder 

etter forløsning

N=41,412Bjelland et al., 2012

Myte 3

Vaginal forløsning forverrer smertene?

www.ap.no
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Noen kvinner med bekkenleddsmerter 

søker råd om forløsningsmetode
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Materiale og metode

• Koblet MoBa til medisinsk fødselsregister

• 10,400 kvinner med bekkenleddsmerter i uke 30 

• Forløsningsmetode

– Uassistert vaginal 

– Operativ vaginal

– Planlagt keisersnitt

– Akutt keisersnitt

Resultater og implikasjoner

• Kvinner forløst med keisersnitt hadde 2-3 ganger 

høyere odds for bekkenleddsmerter 6m pp

• Seleksjon?

– Kvinner med alvorlige bekkenleddsmerter kan ha fått

keisersnitt på eget ønske i noe større grad

� Vaginal forløsning er tryggest hvis indikasjonen er

alvorlige bekkenleddsmerter
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https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/patients/patient-information-leaflets/pregnancy/pi-
pelvic-girdle-pain-and-pregnancy.pdf

Myte 4.

Bekkenleddsmertene forsvinner når 

kvinnen slutter å amme?
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Tverrsnittsundersøkelse av 639 svenske kvinner 

6 måneder etter forløsning

Fullamming og lang ammevarighet var assosiert med 

vedvarende rygg- og bekkensmerter 

Hva kan være rasjonalet for hypotesen?

• Smertene oppstår under graviditet, og er resultat av 

hormonendringer i graviditet?

• Spontan bedring etter forløsning hos de fleste – ikke alle

• Kliniske observasjoner av at bekkensmertene går over 

når kvinnen slutter å amme

� «Ammehormonene» har skylden?
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Materiale og Metode

• Inkluderte 10,603 kvinner i MoBa med vedvarende 

bekkenleddsmerter 0-3 m etter graviditet

• Oppfølging til 18 m postpartum

• Lang varighet av amming 

• Ammemønster ved 5 måneder (full, delvis, flaske)

Resultater

• Lang varighet av amming var forbundet med noe 

reduserte odds for bekkenleddsmerter

• Ammemønster  ved 5 måneder ingen sammenheng 

– Full, delvis, flaske
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Hvem husker disse?
Hvem husker disse -

og hva har de med ammemyten å gjøre?

The wellbeing hormone 

oxytocinNår to fenomener opptrer samtidig gjør 

det at vi tenker årsakssammenheng, 

selv om det skyldes en tilfeldighet

Kerstin Uvnäs Moberg

Jan-Ole Hesselberg

Myte 5 

Hormonspiralen forverrer smertene?
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Menneskelig nær – faglig sterkNNNNNNNNNNNNNNNNNhttp://www.klikk.no/foreldre/bekkensmerter-og-hormonspiral-1436782.ece

Materiale og metode

• Inkluderte 20,493 kvinner med bekkenleddsmerter i uke 30

• Koblet MoBa til Reseptregisteret

• Alt uttak av hormonprevensjon 0-18 m postpartum

– Hormonspiral, minipille, P-sprøyte og P-stav

• All bruk av progestin-preparater og subgruppeanalyser

Bjelland et al., 2017
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Resultater

• Bruk av progestinpreparater ikke assosiert med 

bekkenleddsmerter ved 18 m pp

• Hormonspiral og minipille assosiert med noe reduserte odds for 

bekkenleddsmerter 18 m pp

• P-sprøyte og P-stav assosiert med smerter ved 18 m pp

Bjelland et al., 2017

Konklusjoner og kliniske implikasjoner

• Bruk av progestinpreparater etter fødsel hadde liten betydning 

for tilfriskningen 

• Hormonspiral kan trygt anbefales

• Dersom en kvinne har økte smerter etter innsetting av spiral 

– Kan være innsatt feil? Infeksjon? Henvise?

Bjelland et al., 2017
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Take home messages 

• Komplekst fenomen

– Biologiske faktorer i årsakskjeden

– Det er et forebyggingspotensiale

• Vaginal forløsning er tryggest 

• Ammestopp fjerner ikke bekkenleddsmerter

• Hormonspiral kan trygt anbefales

� Vis edruelighet når du gir råd


