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Sammendrag 

Trykksmerteterskel i svangerskapet - Er lav trykksmerteterskel assosiert med 
bekkenløsning og nedsatt fysisk funksjon under og etter svangerskapet? 

Bakgrunn og formål: Bekkenløsning er vanlig hos norske kvinner og kan medføre alvorlige 
konsekvenser for kvinnene og deres familier. I litteraturen assosieres høy smertefølsomhet 
med akutte og kroniske smerter, men det er uenighet hvorvidt økt smertefølsomhet foreligger 
forut for eller er en konsekvens av smerter. Dette kan undersøkes hos gravide kvinner som 
ofte får bekkenløsning. Hensikten var å måle deltagernes trykksmerteterskel (PPT) tidlig i 
svangerskapet og analysere om denne assosieres til bekkenløsning og nedsatt funksjon i 30. 
svangerskapsuke og 12 uker etter fødsel. Vi ønsket dessuten å undersøke om PPT assosieres 
med fysisk aktivitet, fear-avoidance beliefs (mFABQ) og angst og depresjon (HSCL-25) ved 
inklusjon.  

Metode: Prosjektet er en prospektiv kohortstudie der 25 førstegangsgravide, 9-15 uker 
gravide, fra én helsestasjon ble inkludert. Ved inklusjon ble PPT målt på 7 punkter i kroppen  
med et elektronisk algometer fra Somedic AB, Sverige. Kvinnene fylte ut et spørreskjema 
ved inklusjon og ble fulgt opp med spørreskjemaer ved 30. svangerskapsuke og 12 uker etter 
fødsel. Spørreskjemaene inneholdt demografiske data, selvrapporterte bekkensmerter, fysisk 
aktivitet og standardiserte måleinstrumenter som omfattet global livskvalitet (SF-36), fysisk 
funksjon (DRI), mFABQ og HSCL-25.  

Resultater: I 30. svangerskapsuke rapporterte 7 kvinner (29 %) litt bekkensmerter og 5 
kvinner (21 %) sterke bekkensmerter. Tolv uker etter fødsel rapporterte 7 kvinner (30 %) en 
del bekkensmerter og 2 kvinner (9 %) sterke bekkensmerter. Gjennomsnittlig 
trykksmerteterskel (PPTmean) viste stor individuell variasjon. Gjennomsnittet for de 4 
lokale punktene (PPTlok) i bekkenregionen var 355 kPa (SD156) og 306 kPa (SD152) for de 
3 generelle punktene (PPTgen). Normalisert trykksmerteterskel (PPTnorm) ble beregnet ved 
å subtrahere PPTgen fra PPTlok. PPTlok og PPTgen viste ikke assosiasjon til smerter og 
fysisk funksjon i 30. svangerskapsuke. Derimot var PPTnorm assosiert til kveldssmerter og 
SF-36 kroppssmerter og fysisk funksjon, men ikke til DRI. Tolv uker etter fødsel var det 
ingen assosiasjon mellom PPT og smerter eller nedsatt fysisk funksjon. Ved inklusjon var 
PPTmean, PPTlok og PPTgen assosiert med fysisk aktivitet, mens PPTmean og PPTlok var 
assosiert til HSCL-25. Det var ingen assosiasjon mellom PPT og mFABQ. 

Konklusjon: Det ble ikke funnet assosiasjoner mellom PPT og bekkensmerter og nedsatt 
fysisk funksjon basert på PPTlok og PPTgen. Gjennom analyser av PPTnorm ble det funnet 
assosiasjoner til smerter og nedsatt fysisk funksjon ved 30. svangerskapsuke. PPTnorm ser 
ut til å være sterkere assosiert til smerter enn fysisk funksjon. Det er også funnet 
assosiasjoner mellom trykksmerteterskel og fysisk aktivitet og angst og depresjon ved 
inklusjon, men ikke til fear-avoidance beliefs. 
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Abstract 

Pressure pain threshold in pregnancy - Is low pressure pain threshold associated with 
pelvic girdle pain and impaired physical functioning during and after pregnancy?  

Relevance and purpose: Pelvic girdle pain (PGP) is common among Norwegian women 
and may have adverse consequences for the women and their families. In the literature high 
pain sensitivity is associated with both acute and chronic pain conditions. It is not consensus 
whether this phenomenon is observed prior to or is a consequence of persisting pain. This 
can be assessed in pregnant women who often get PGP. The purpose was to measure the 
pressure pain threshold (PPT) in early pregnancy and analyse whether low pressure pain 
threshold is associated with pelvic girdle pain and impaired physical functioning at gestation 
week 30 and persisting symptoms 12 weeks after delivery. We also wanted to analyse 
whether the PPT was associated with physical activity, fear-avoidance beliefs (mFABQ) and 
distress (HSCL-25) at baseline. 

Methods: The project is a prospective cohort study. Twenty five nulliparous pregnant 
women from one maternity care unit in Oslo, in gestation week 9-15 were included. At 
baseline the PPT was measured at seven body sites by an electronic algometer from Somedic 
AB, Sweden. The women also filled in a questionnaire at baseline. They were followed up 
by questionnaires at gestation week 30 and 12 weeks after delivery. The questionnaires 
contained demographics, self-reports of pain, physical activity and scales for measuring 
quality of life (SF-36), physical functioning (DRI), mFABQ and HSCL-25.  

Results: At gestation week thirty 7 women (29 %) reported some pain and 5 women (21%) 
strong pain. At 12 weeks after delivery 7 women (30 %) reported some pain and 2 women (9 
%) reported strong pain. The mean pressure pain threshold (PPTmean) showed large 
variation. At baseline the mean at the four local sites (PPTloc) in the pelvic area was 355 
kPa (SD156) and 306 kPa (SD152) at the three general sites (PPTgen). The normalized pain 
threshold (PPTnorm) was calculated by subtracting the PPTgen from the PPTlok. PPTloc 
and PPTgen showed no associations with self-reported pain and physical functioning at 
gestation week 30. However, the PPTnorm was associated to evening pain and SF-36 bodily 
pain and physical functioning, but not with DRI. At 12 weeks after delivery there were no 
associations between PPT and pain and reduced physical functioning. At baseline the 
PPTmean, PPTloc and PPTgen showed associations with physical activity while the 
PPTmean and PPTlok showed associations with HSCL-25. There were no associations 
between PPT and mFABQ. 

Conclusions: Associations between PPT and pain and impaired physical functioning in 
analysis based on PPTloc and PPTgen were not found. Through analyses based on the 
PPTnorm associations to pain and physical functioning at gestation week 30 were revealed. 
The PPTnorm seems to be more strongly associated with pain than physical functioning. The 
PPT was associated with physical activity and distress at baseline, but not with fear-
avoidance beliefs. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Svangerskap, fødsel og barseltid stiller krav til god fysisk og psykisk funksjon. 

Bekkenløsning rammer kvinner i en viktig, men sårbar fase av livet og kan medføre 

betydelige funksjonsproblemer og alvorlige konsekvenser for kvinnene og deres 

familier (Gutke et al., 2006; Robinson et al., 2006). Manglende smertekontroll kan 

øke risikoen for fødselsdepresjon (Norsk smerteforening, 2008b). Gjennom kliniske 

erfaring med gravide kvinner har jeg erfart at mange har en forventning om at 

svangerskapet skal være preget av energi og overskudd og at de er lite forberedt på at 

tilstanden også kan medføre smerter og nedsatt funksjonsevne. Mange forteller at de 

opplever at plagene ikke anerkjennes og at tilretteleggingen på arbeidsplassen er 

mangelfull. Både blant gravide og i samfunnet forøvrig har jeg ofte møtt holdninger 

av at det er kvinner med lav smerteterskel og som tåler smerte dårligere enn andre 

som får bekkenløsning. Noen kvinner med bekkenløsning har fortalt at smertene har 

vært et vanskelig møte med sine egne fordommer mot diagnosen. 

Bekkenløsning under og etter svangerskap har vært ansett som et vestlig fenomen og 

at prevalensen har vært spesielt høy i Skandinavia. Likevel rapporteres bekkenløsning 

i svangerskapet i alle verdensdeler (Bjorklund & Bergstrom, 2000), men kun i 

vestlige land etter fødsel (Stuge, 2005). I Norge er bekkenløsning under og etter 

svangerskapet en diagnose som utløser trygderettigheter, blant annet i form av rett til 

sykemelding og fri fysioterapi, og fenomenet har derfor også et samfunnsøkonomisk 

aspekt.  

Noen få epidemiologiske undersøkelser har studert risikofaktorer og prognostiske 

faktorer for bekkenløsning. De europeiske retningslinjene er utarbeidet på grunnlag 

av de, ut i fra anerkjente kriterier, kvalitativt beste studiene på området. Likevel er 

retningslinjene er vage og sier at tidligere ryggsmerter og traumer mot bekkenet mest 
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sannsynlig er risikofaktorer (Vleeming et al., 2008). Det er derfor en utfordring å 

utvikle ny kunnskap om bekkenløsning under og etter svangerskapet. Prosjektet 

”Fokus på bekkenløsning – diagnose, forekomst og prognostiske faktorer” ved 

Seksjon for Helsefag, Universitetet i Oslo er en prospektiv kohortstudie som blant 

annet skal studere risikofaktorer og prognostiske faktorer. Kvinnene undersøkes tidlig 

i svangerskapet, følges videre under svangerskapet, 12 uker etter fødsel og ett år etter 

fødsel.  

Innen smerteforskning er det økende evidens for at smertefølsomhet og endogen 

smertemodulering er av betydning for utvikling av smertesyndromer (Edwards, 2005; 

Nielsen, 2007). Edwards har fremsatt en hypotese om at individer med høyest basal 

smertefølsomhet og lavest evne til endogen smerteinhibering har høyest risiko for 

utvikling av vedvarende smerte (Edwards, 2005). De siste årene er det publisert flere 

studier der en har studert smertefølsomhet preoperativt og funnet sammenhenger 

mellom høy smertefølsomhet, postoperativ smerte og behov for analgetika (Edwards, 

2005; Edwards et al., 2005). På feltet kronisk smerte er det foreløpig lite kunnskap, 

men tre mindre studier har bekreftet at det er en sammenheng mellom basal 

smertefølsomhet og risiko for utvikling av kronisk smerte (Diatchenko et al., 2005; 

Kasch et al., 2005; Tegeder et al., 2006).  

Det etterlyses derfor store prospektive kohortstudier som undersøker individers 

basale smertefølsomhet og endogene smertemodulering og deres betydning for 

utvikling av fremtidig smerte (Edwards, 2005; Nielsen, 2007). På feltet kronisk 

smerte er slike prospektive studier svært kostnadskrevende fordi det normalt vil ta 

lang tid før deltagerne utvikler sykdom.  

Det er per i dag ikke publisert studier som har analysert sammenhengen mellom 

trykksmerteterskel og utvikling av svangerskapsrelaterte bekkensmerter. I prosjektet 

”Fokus på bekkenløsning – diagnose, forekomst og prognostiske faktorer” regner en 

med at et betydelig antall av kvinnene innen kort tid vil utvikle rygg- og 

bekkensmerter og at noen av disse også vil ha vedvarende smerter etter fødselen. En 



 15

prospektiv studie som følger utviklingen av bekkensmerter hos gravide kan derfor 

egne seg for å studere om lav trykksmerteterskel er assosiert til slike smerter. 

1.2 Overordnet målsetning 

Hensikten med prosjektet er å øke forståelsen av mekanismene rundt utvikling av 

svangerskapsrelatert bekkenløsning. Det er et mål å tidlig identifisere kvinner med 

høy risiko for vedvarende smerter og nedsatt fysisk funksjon etter fødsel. Dette gir 

mulighet for å optimalisere behandlings- og oppfølgingsstrategiene og i større grad 

rette ressursene inn mot kvinnene med størst behov.  
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2. Teori 

2.1 Bekkenløsning  

2.1.1 Terminologi, definisjon og diagnose 

Mange termer brukes om symptomgivende bekkenløsning under og etter 

svangerskap, blant annet svangerskapsrelaterte bekkensmerter, bekkenløsning, 

bekkenleddssyndrom, lumbopelvic pain (LPP) og pelvic girdle pain (PGP). World 

Group 4, European Cost Commision (Vleeming et al., 2008) foreslår følgende 

definisjon av PGP: 

”Pelvic girdle pain generally arises in relation to pregnancy, trauma or 

reactive arthritis. Pain is experienced between the posterior iliac crest and the 

gluteal fold, particularly in the vicinity of the sacroiliac joints (SIJ). The pain 

may radiate in the posterior thigh and can also occur in conjunction with/or 

separately in the symphysis. The endurance capacity for standing, walking and 

sitting is diminished. The diagnosis of PGP can be reached after exclusion of 

lumbar causes. The pain or functional disturbances in relation to PGP must be 

reproducible by specific clinical tests”. 

Her er ”girdle” lagt til for å utelukke gynekologiske og/eller urologiske forstyrrelser 

(Stuge, 2005; Vleeming et al., 2008). I denne oppgaven forstås bekkenløsning i tråd 

med de europeiske retningslinjene for diagnostisering og behandling av PGP som 

konkluderer med at PGP er en spesifikk form for korsryggssmerter (LBP) og at den 

kan opptre alene eller sammen med LBP (Vleeming et al., 2008).  

Definisjonen av bekkenløsning er førende for hvordan diagnosen bekkenløsning bør 

stilles. Differensialdiagnostisering i form av kliniske tester søker å utelukke at 

smertene har opphav fra andre strukturer enn bekkenleddene. I noen studier stilles 
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diagnosen kun på grunnlag av selvrapporterte plager og dette kan gi opphav til store 

forskjeller i prevalens (Vleeming et al., 2008).  

2.1.2 Etiologi 

I svangerskapet blir bekkenleddene løsere blant annet for å klargjøre bekkenet til 

fødselen. Dette er en normal fysiologisk prosess, men hos noen blir den 

symptomgivende. Symptomgivende bekkenløsning kan oppstå i hele svangerskapet 

og inntil tre uker etter fødselen (Gutke et al., 2006). Årsaken til symptomgivende 

bekkenløsning er ukjent, men en tenker seg at hormonelle og mekaniske faktorer 

spiller en rolle (Kogstad & Biornstad, 1990). Hormonet relaxin utskilles under 

graviditeten og medfører, sammen med andre hormoner, at alle kroppens leddbånd 

blir løsere (Vleeming et al., 2008). Vektøkning og forskyvning av kvinnens 

tyngdepunkt gir økt belastning på leddforbindelsene som på grunn av den hormonelle 

komponenten er noe løsere. En tenker seg at manglende evne til å koordinere og 

stabilisere bekkenet ved vektbæring og forflytning kan starte en lokal 

inflammasjonsprosess som kan medføre perifer sensitivisering og smerte (O'Sullivan 

& Beales, 2007). O’Sullivan og Beales mener at vedvarende bekkenløsning er en 

kompleks lidelse som skyldes multifaktorielle årsakssammenhenger der både sentrale 

og perifere smertemekanismer kan være involvert (ibid).  

2.1.3 Prevalens og prognose 

Det er ikke internasjonal enighet om prevalens og prognose. En reviewartikkel som 

har tatt utgangspunkt i 28 studier av prevalens rapporterer at disse oppgir en 

prevalens av bekkenløsning eller svangerskapsrelaterte ryggplager fra 4 til 90 % 

(Vleeming et al., 2008; Wu et al., 2004). Gjennomsnittlig prevalens i disse studiene 

var 45 %. En mener at disse tallene reduseres med 20 % dersom en fjerner kvinner 

med milde plager og at 5 % av alle kvinner har alvorlige plager også etter fødselen 

(ibid.). En norsk retrospektiv studie fant en prevalens ca 46 % (Robinson et al., 

2006). Derimot fant en dansk prospektiv kohortstudie at 20 % av alle gravide hadde 
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bekkenløsning i svangerskapsuke 33 (Albert et al., 2002). De europeiske 

retningslinjene for diagnostisering og behandling av bekkenløsning er utarbeidet på 

grunnlag av et litteratursøk der 155 artikler av god vitenskaplig kvalitet ble inkludert 

(Vleeming et al., 2008). Av de 155 studiene fant en at tre store prospektive studier 

som blant annet omhandlet prevalens tilfredsstilte de metodiske kravene. Disse ga 

sterk evidens for en prevalens hos gravide på om lag 20 %. Prevalensen sank til 7 % i 

løpet av de første 3 månedene etter fødsel (ibid). I den danske kohorten fant en at 25 

% av de hardest rammede utviklet kroniske smerter etter fødselen (Albert et al., 

2001). 

2.1.4 Risikofaktorer og prediktorer 

En vet per i dag lite om hvilke faktorer som predikerer bekkenløsning under og etter 

svangerskapet, men det foreligger mange ubekreftede hypoteser. Utallige 

demografiske, fysiske, hormonelle, psykologiske og sosiokulturelle faktorer kan 

tenkes å spille en rolle. Noen faktorer er undersøkt, alene eller i klustere, mens andre i 

liten grad er undersøkt. Stuge etterlyser mer forsking på potensielle risikofaktorer og 

nevner spesielt hormonelle, arvelige og andre fysiske og mentale aspekter (Stuge, 

2005). 

I Wu og medarbeideres review ble 34 studier som undersøkte risikofaktorer inkludert. 

Det ble funnet sterk evidens for faktorene tungt arbeid, tidligere ryggsmerter og 

tidligere svangerskapsrelatert bekkenløsning (Wu et al., 2004). Videre var det svak 

evidens for at mors høyde og vekt, barnets vekt, p-piller, røyking, epidural anestesi 

og lang fødsel (2. fase) kan være risikofaktorer. Når det gjaldt alder, antall 

svangerskap og etnisitet var funnene ikke entydige, og det ble heller ikke funnet 

evidens for at kvinnens bentetthet eller tidligere aborter var risikofaktorer (ibid). 

Albert et al undersøkte risikofaktorer for utvikling av bekkensmerter i en prospektiv 

kohortstudie (Albert et al., 2006). Det ble konkludert med at det ikke finnes single, 

dominante risikofaktorer for utvikling av bekkenløsning, men at flere fysiske og 

psykososiale faktorer sammen kan ha betydning. Disse er tidligere korsryggsmerter, 
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traume mot rygg eller bekken, mange fødsler, høyt stressnivå og lav jobbtilfredshet 

(ibid). I en tidligere prospektiv kohortstudie fant Albert og medarbeidere at mange 

positive kliniske tester, lav moblitetsindex, høy smerteintensitet i svangerskapet og 

lavest sosial rang var risikofaktorer for vedvarende plager to år etter fødsel (Albert et 

al., 2001).  

En nederlandsk longitudinell kohortstudie fant at kvinner med bekkenløsning 

rapporterte flere depresjonssymptomer og at de oftere hadde tegn til en klinisk 

depresjon (Van De et al., 2007). Det ble ikke konkludert med hvorvidt 

depresjonssymptomer er en risikofaktor for bekkenløsning eller om de hadde oppstått 

som en konsekvens av smertene (ibid). I tillegg fant en at kvinnene med 

bekkenløsning rapporterte flere kroniske sykdommer og hadde høyere egoismeskår 

(ibid). En dansk longitudinell kohortstudie konkluderte med at tidligere 

svangerskapsrelatert bekkenløsning og tidligere lave korsryggs- og magesmerter ga 

høyest odds ratio for bekkenløsning, og at regelmessig fysisk aktivitet minsket 

risikoen (Larsen et al., 1999). 

Gutke og medarbeidere fant i en prospektiv kohortstudie av 308 inkluderte gravide at 

kvinner med kombinert PGP og LBP tidlig i svangerskapet i mindre grad tilfrisknet 

etter fødsel enn kvinner med enten PGP eller LBP (Gutke et al., 2008). De mener 

dessuten at høyere alder, redusert utholdenhet i ryggfleksorer og lav jobbtilfredshet 

var prediktorer for vedvarende symptomer (ibid). En svensk retrospektiv 

tverrsnittsstudie fant at tidligere antall svangerskap, korsryggssmerter og 

bekkenløsning (LBPP) i disse, tidligere hypermobilitetsproblematikk, body mass 

index (BMI) og episoder med amenhorrea var risikofaktorer for LBPP (Mogren & 

Pohjanen, 2005).  

Flere studier har sett etter sammenhenger mellom bekkenløsning og relaxinnivå i 

serum. Resultatene er motstridende, noen viser at det kan være en sammenheng 

(Kristiansson et al., 1998; Kristiansson et al., 1999; MacLennan et al., 1986), mens en 

overvekt av studiene avviser en slik sammenheng (Albert et al., 1997; Bjorklund & 

Bergstrom, 2000; Hansen et al., 1996; Petersen et al., 1994). Kristiansson så i tillegg 
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til relaxin på serumkonsentrasjonen av hormonene progesteron og østradiol. Det var 

en signifikant sammenheng mellom progesteronnivå og bekkenløsning i uke 6-12, 

men ingen sammenheng for verken progesteron eller østradiol senere i svangerskapet 

(Kristiansson et al., 1999).  

Å ha høy smertefølsomhet kan i en situasjon være hensiktsmessig, mens det ved 

sykdom eller skade også kan være uhensiktsmessig. Det er evidens for at høy 

smerteintensitet etter akutte skader og operasjoner er den mest konsistente 

risikofaktoren for utvikling av kroniske smertesyndromer (Edwards, 2005). En 

gjennomgang av litteraturen viser at faktorer som tidligere rygg- og bekkensmerter, 

tidligere traumer i bekkenregionen, kombinerte rygg- og bekkensmerter i 

svangerskapet og høy smerteintensitet ofte trekkes frem som mulige risikofaktorer. Å 

studere variasjonen i de gravides smerteterskel være en nøkkel til å forstå 

mekanismene bak bekkenløsning. Ved gjentagende søk i databasene PubMed, 

Embase og Cinahl er det ikke funnet studier som har undersøkt om lav smerteterskel 

eller høy smertefølsomhet er undersøkt som risikofaktor for utvikling av 

bekkenløsning under og etter svangerskapet.  

2.2 Smerte  

The international association for the study of pain (IASP) definerer smerte som “An 

unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential 

tissue damage, or described in terms of such damage” (International Association for 

the Study of Pain, 2008). Smerten varsler at stimulus kan medføre vevsskade, enten 

ved akutte skader eller dersom stimulus ikke opphører (Tjølsen & Vøllestad, 2002). 

Slik beskytter smerten mot skade og er derfor en forutsetning for normal funksjon. 

Smerten er flerdimensjonal ved at den i tillegg til den nosiseptive komponenten, har 

en kognitiv og affektiv komponent som bidrar til selve smerteopplevelsen. 

Smerteopplevelsen karakteriseres ved enorm individuell variasjon, og det er sterk 

evidens for at smerteopplevelse og vevsskade er dårlig korrelert (Fillingim, 2005). 
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Figur 1 illustrerer hvordan smerten er influert av interaksjoner mellom biologiske, 

psykologiske og sosiokulturelle faktorer.  

Biologiske faktorer
• Vevsskade
• Genetiske faktorer 
• Endogen smertemodulering

Sosiokulturelle faktorer
• Etninsitet
• Familiehistorie
• Kulturelle faktorer

Psykologiske faktorer 
• Angst og depresjon
• Mestringsstategier
• Sosial læring

 

Figur 1. Smertens biopsykososiale modell (Etter Fillingim 2005). 

2.2.1 Sosiokulturelle faktorer 

Smerteopplevelsen kan influeres av sosiokulturelle faktorer. Oppfatninger hos 

helsepersonell, familie, venner, media og samfunnet for øvrig kan ha innflytelse på en 

persons smerteforståelse og smerteatferd. Likeledes vil samfunnets aksept for en 

diagnose, trygdesystem og pasientrettigheter kunne innvirke. I vestlige land sees det, 

til tross for økt velstand og tilbud av helsetjenester, et stadig økende antall kroniske 

smertepasienter. En europeisk undersøkelse der 16 land var inkludert fant at 19 % av 

befolkningen rapporterer moderate til alvorlige kroniske smerter og at Norge topper 

denne listen med en rapportering på hele 30 % (Breivik et al., 2006). Den høye 

prevalensen i Norge bekreftes av en undersøkelse som fant at 24 % rapporterte 

kroniske smerter (Rustoen et al., 2004). 

Studier har vist at ulike etniske grupper rapporterer smerte forskjellig. I USA er det 

funnet belegg for at svarte i større grad enn hvite rapporter kronisk smerte (Fillingim, 
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2005). Kvinner rapporterer oftere smerter enn menn. De skårer høyere 

smerteintensitet og mer langvarig smerte enn menn. Dette kan skyldes genetiske og 

hormonelle forskjeller, men her vil også for eksempel kjønnsrollemønstre være av 

betydning (Fillingim, 2000; Norsk smerteforening, 2008a). Kroniske 

smertesyndromer oppstår dessuten oftere i noen familier enn andre. Dette kan skyldes 

ulik genetikk, men det er også belegg for at det også skyldes miljømessige forhold 

(Fillingim, 2005).  

Det har vært stilt spørsmål om bekkenløsning er et velferdsfenomen, men dette 

avkreftes av flere studier (Bjorklund & Bergstrom, 2000; Mousavi et al., 2007). Disse 

studiene viser at bekkenløsning i svangerskapet rapporteres i alle verdensdeler og 

uavhengig av etnisitet. 

2.2.2 Psykologiske faktorer 

Smerteopplevelsen er en individuell subjektiv opplevelse som krever kognitiv 

bearbeiding av afferent informasjon. Den endelige bearbeidingen foregår i 

hjernebarken og innebærer å evaluere hvilken trussel smertestimulus utgjør. På vei 

mot hjernebarken moduleres smerteimpulsene ved hjelp av eksitatoriske og 

inhibitoriske systemer på ulike nivåer. Slik kan smerteopplevelsen fremmes eller 

hemmes (Jensen et al., 2003). For eksempel kan områder i thalamus, hjernestamme 

og medulla oblongata via nedstigende baner regulere aktiviteten i ryggmargens 

bakhorn. Aktivitet i hjernestammen kan også påvirke aktiviteten på høyere nivåer via 

oppstigende baner (ibid). Slik kan psykologiske faktorer som emosjoner, angst og 

depresjon og humør påvirke den endelige smerteopplevelsen. Angst er også vist å 

være en risikofaktor for akutt og kronisk smerte (Keogh et al., 2006).  

Smerten har en affektiv komponent ved at den kan gi opplevelse av ubehag, angst 

eller frykt (Ibid). Den er dessuten kontekstavhengig (Knardahl, 2001; Tjølsen & 

Vøllestad, 2002) og påvirkes av tidligere erfaringer og forventninger om hvordan 

smerten vil utvikle seg. Pasienter som bekymrer seg over smertene og har negativ 

forventning om forløpet vil oppleve mer smerte enn de som har positiv forventning 
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(Pan et al., 2006). En ser for eksempel at forsøkspersoner som påføres eksperimentell 

smerte har et annet aktiveringsmønster enn pasienter med klinisk smerte (Jensen et 

al., 2003). Dette kan skyldes forhold som at forsøkspersonen vet at smerten vil avta 

når stimuli opphører, mens smertepasienten derimot ikke har visshet om smertens 

utvikling og varighet.  

2.2.3 Biologiske faktorer 

Nosisepsjon defineres som den sensoriske prosess perifert eller sentralt betinget av 

aktivering av reseptorer som er følsomme for vevsskadelige stimuli (Jensen et al., 

2003). Reseptorer finnes i de fleste vev i kroppen og reagerer blant annet på trykk, 

strekk, termiske og kjemiske stimuli. Mekanoreseptorer er reseptorer som reagerer på 

trykk og strekk. En nosiseptor er en reseptor som reagerer på stimuli som potensielt 

kan skade vevet og har derfor høyere terskel for fyring enn andre reseptorer. I tillegg 

til nosiseptorer kan også frie nervefibre reagere på potensielt vevsskadelige stimuli. 

Ved mekanisk trykkstimulering vil både mekanoreseptorer, nosiseptorer og frie 

nervefibre kunne aktiveres, men terskelen for fyring vil være ulik.  

Når reseptoren, nosiseptoren eller den frie nervefiberen aktiveres perifert, går 

afferente signaler via ryggmargens bakhorn og oppstigende nervebaner til 

sentralnervesystemet.  Signalet moduleres på ulike nivåer og områder i ryggmargen 

og hjernen. Den endelige smerteopplevelsen er derfor ikke direkte relatert til graden 

av det perifere stimulus, men kan influeres betydelig av andre faktorer (Tjølsen & 

Vøllestad, 2002). 

Vedvarende nosiseptiv impulsaktivitet fra et område fører til frigjøring av substanser 

som medfører lokal inflammasjon. Nosiseptorenes terskel endres på grunn av 

endringer i det kjemiske miljøet og det vil kunne oppstå sensitivisering på perifert 

nivå. Denne formen for overfølsomhet kalles primær hyperalgesi (Møiniche & Dahl, 

2003). I ryggmargens bakhorn overføres smerteimpulsene til sekundære nevroner. 

Kraftig og langvarig impulsaktivitet her kan medføre endringer i nevronenes 

eksitabilitet slik at de blir overfølsomme, og dette fenomenet omtales som sekundær 
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hyperalgesi (ibid). Sentralt i denne sammenhengen står wide dynamic range (WDR) 

nevronene og NMDA-reseptoren. Noen endringer er sannsynligvis reversible, men 

mye tyder på at endringen av NMDA-reseptorene kan være irreversibel og dermed ha 

spesiell betydning for utvikling kronisk smerte (Jensen & Sindrup, 2003). På samme 

måte som i ryggmargens bakhorn kan nevroner på alle relèstasjoner i ryggmarg og 

hjerne sensitiviseres som resultat av vedvarende impulsaktivitet.  

Ved sensitivisering kan aktivitet i nevroner som formidler andre sansekvaliteter, for 

eksempel berøring, medføre smerte. Fenomenet kalles allodyni og er et resultat av 

primær og/eller sekundær hyperalgesi (Rygh et al., 2005). Ved allodyni er 

mekanoreseptorenes smerteterskel senket (Arendt-Nielsen, 2003).  

Historisk sett har det vært et høyt fokus på den afferente siden av 

smerteprosesseringen, men den senere tid er det rettet et økt fokus mot viktigheten av 

sentralnervesystemets evne til endogen smertemoduleringen (Fillingim & Ness, 

2000). Det er foreslått at enkelte kroniske smertesyndromer kan skyldes defekter i de 

inhibitoriske systemene, heller enn disse smertesyndromene skyldes høy afferent 

impulsaktivitet (ibid). 

2.3 Smertefølsomhet  

I den senere tid er det satt fokus på den store individuelle variasjonen i rapportering 

av smerte. Sykdom, traumer eller operative inngrep medfører i høy grad ulik 

individuell smerteopplevelse og individuelt behov for smertelindring (Rosseland et 

al., 2003). Dette kan skyldes gradsforskjeller av sykdom eller vevsskade, men 

forskjellene i rapportert smerte synes større enn det objektive forhold tilsier (Nielsen, 

2007). Det har vært en generell oppfatning at noen overrapporterer smerte mens 

andre underrapporterer smerte og at dette i stor grad skyldes psykososiale faktorer. 

En annen mulig grunn til ulik smerterapportering kan være den kraftige variasjon i 

individers smertefølsomhet. Ved å studere hjerneaktiviteten ved funksjonell MRI 

under påføring av eksperimentell smerte er det vist høyere aktivitet i sensorisk cortex 
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hos smertefølsomme individer enn de med lav smertefølsomhet (Coghill et al., 2003). 

Dette tyder på at rapportert smerte reflekterer den egentlige smerteopplevelsen 

(Nielsen, 2007).  

2.3.1 Hva er smertefølsomhet? 

Smertefølsomhet kan bredt defineres som forholdet mellom smertestimulus og 

resulterende smerte (Nielsen, 2007). Mange forskjellige modaliteter og stimuli kan 

brukes for å måle individers smertefølsomhet. Smerteterskelen defineres som det 

minste stimulus som en person opplever at utløser smerte (Gracely, 2006), mens 

trykksmerteterskelen defineres som det minimale trykk som induserer smerter eller 

ubehag (Fischer, 1987; Gracely, 2006). Toleranseterskelen derimot, beskriver det 

sterkeste stimulus et individ er villig til å tolerere. Supraterskelskåring innebærer å gi 

stimulus over terskelnivå og at individet skårer den resulterende smerten på en skala1 

(Gracely, 2006). Stimuli som brukes i eksperimentell smertemåling kan for eksempel 

være mekanisk trykk, temperatur, berøring, vibrasjon og elektrisitet.   

Det er ikke enighet om hvilke eksperimentelle modaliteter og eventuelt hvilke 

klustere av disse som er best egnet til å beskrive et individs smertefølsomhet. Mye 

tyder på at en rekke modaliteter av kvantitative sensoriske tester bør inngå dersom en 

ønsker å evaluere smertefølsomhet (Edwards, 2005). Dessuten er faktorer som 

smerter i andre kroppsområder, familiær disposisjon, psykososial status og genetiske 

faktorer interessante å undersøke i forbindelse med smertefølsomhet (ibid).  

2.3.2 Faktorer som kan innvirke på smertefølsomheten 

Eksperimentelle smertestudier har vist at ett individ kan være mer følsom for en type 

stimulus enn et annet. Dette kan skyldes at ulike egenskaper i ulik grad er avhengig 

av genetiske og miljømessige faktorer. Det har vært motstridende meninger om 

                                              

1 Slike tester benevnes ”suprathreshold pain ratings” på engelsk. I denne oppgaven velger jeg å oversette dette uttykket til 
”supraterskelskåring”. 
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variansen i tersklene skyldes genetiske eller miljømessige forhold. Nyere forskning, 

blant annet en norsk tvillingundersøkelse, bekrefter forskjeller mellom modalitetene. 

Her fant en at 60 % av variansen i cold-pressor pain (hånd i isvann test) og 26 % av 

variansen i varmesmerte skyldes genetiske faktorer (Nielsen et al., 2008).  

Flere studier har vist at menn har signifikant høyere trykksmerteterskel enn kvinner 

(Chesterton et al., 2003; Edwards et al., 2005; Fischer, 1987). Hormonelle, genetiske 

og miljømessige faktorer kan ha betydning for denne kjønnsforskjellen. Det er også 

flere som har undersøkt hvordan smerteterskler og smertefølsomhet endres gjennom 

menstruasjonssyklus, men disse mekanismene er ikke tilstrekkelig belyst (Arendt-

Nielsen et al., 2004). Det er funnet reseptorer for kjønnshormoner i de delene av 

sentralnervesystemet som har med smertepersepsjon og smerteinhibisjon å gjøre 

(ibid), og dette indikerer sammenhenger. Studier viser at det er moderat til store 

kjønnsforskjeller i smertefølsomhet, men at de hormonelle endringene i 

menstruasjonssyklus bare i liten grad kan forklare denne forskjellen (Fillingim & 

Ness, 2000). Likevel mener Fillingim og Ness at store hormonelle endringer som for 

eksempel oppstår svangerskapet, kan medføre store effekter på smerteprosesseringen 

(ibid). I samme review etterlyser de økt fokus på hormonelle faktorer i 

smerteforskningen (ibid).  

Trykksmerteterskelen hos gravide med og uten bekkenløsning er studert i ett 

materiale. Bajaj og medarbeidere undersøkte trykksmerteterskel hos 30 gravide i 

første, andre og tredje trimester (Bajaj et al., 2002). Trykksmerteterskelen var 

signifikant lavere i alle trimestere hos kvinnene som rapporterte smerter. De fant 

dessuten at trykksmerteterskelen økte signifikant som funksjon av trimester hos 

kvinnene som rapporterte smerter. Økningen var generalisert i smertegruppen og 

lokal (men ikke signifikant) hos kvinnene som ikke rapporterte smerter (ibid).  

Deprimerte pasienter rapporterer ofte smerter, og smertepasienter skårer høyt på 

angst- og depresjonsskalaer. Depresjonen kan være et resultat av smerter eller motsatt 

kan depresjonen føre til smerter (Gormsen et al., 2006). I en eksperimentell studie 

fant Keogh og medarbeidere at angst var korrelert til selvrapportert smerte (Keogh et 
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al., 2006). De fant dessuten at det var kjønnsforskjeller ved at angst korrelerte høyere 

med smerterapportering hos kvinner enn hos menn (ibid). Det er fremsatt hypoteser 

om at deprimerte har lavere smerteterskler, men studier har her vist motstridende 

resultater (Dickens et al., 2003; Gormsen et al., 2006). Noen studier har vist at 

deprimerte har høyere smerteterskler, andre har vist det motsatte, mens noen ikke har 

kunnet påvise forskjeller. Dickens og medarbeidere konkluderte i sin review at det 

var høyest evidens for at deprimerte har høyere smerteterskler en ikke-deprimerte. De 

mener at dette kan skyldes at de deprimerte i mindre retter oppmerksomheten mot 

smertestimulus (Dickens et al., 2003). Likevel etterlyser de flere studier på området. 

Det kliniske bildet, kjønn og type smertestimulus kan ha betydning for at resultatene 

er inkonsistente. For eksempel har depressive med angstsymptomer lavere 

smerteterskler enn depressive med psykotiske symptomer (Gormsen et al., 2006).  

Trening kan medføre en kortvarig økning av smertetersklene. Dette kan skyldes 

aktivering av endogene smertemoduleringssystemer som respons på økt stress, for 

eksempel gjennom frigjøring av endorfiner. Det er også fremsatt hypoteser om at 

individer som er regelmessig fysisk aktive har høyere smerteterskler enn de som er 

lite aktive, men studier har ikke kunnet bekrefte en slik sammenheng (Janal, 1996). 

Derimot ser det ut til at regelmessig fysisk aktivitet kan påvirke toleransetersklene, og 

det har vært hevdet at dette kan skyldes personlige egenskaper som stoisisme (ibid).   

2.3.3 Smertefølsomhet som prediktor for smerte 

Kroniske smertepasienter har høyere smertefølsomhet enn friske, men det er 

usikkerhet om den økte følsomheten ligger forut for eller er en konsekvens av smerte 

(Laursen et al., 2005). Studier viser at eksperimentell smerte ikke alltid korrelerer 

med klinisk smerte, og det er fortsatt uenighet om hvorvidt eksperimentelle 

smertestudier har prediktiv verdi. En rekke nyere studier har derimot vist at 

preoperative eksperimentelle smerteresponser kan predikere risiko for postoperative 

smerter og behov for analgetika (Bisgaard et al., 2005; Edwards et al., 2005; Granot 

et al., 2007; Nikolajsen et al., 2000).  
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De senere år er også sammenhengen mellom smertefølsomhet og kroniske smerter 

studert. Gupta hadde en hypotese om at mange ømme punkter og lav 

trykksmerteterskel predikerer utvikling av kroniske smertesyndromer hos 

somatiserende subjekter (Gupta et al., 2007). I en prospektiv studie fant han at mange 

ømme punkter, målt ved trykkalgometri, predikerte utvikling av kroniske 

smertesyndromer, men resultatene ga ikke støtte for at for at lav trykksmerteterskel 

var en prediktor. Gupta mener at lav trykksmerteterskel er et sekundært fenomen. I 

konklusjonen støtter han seg til en tvillingundersøkelse som fant at miljømessige 

faktorer var viktigere for trykksmerteterskelen enn genetiske faktorer (MacGregor et 

al., 1997). Sammen med en norsk tvillingundersøkelse (Nielsen et al., 2008) tyder 

dette på forskjeller mellom modalitetene, og en bør derfor utvise forsiktighet med å 

generalisere mellom dem (ibid). Funn fra slike studier kan gi føringer for hvilke 

modaliteter som bør anvendes i prediksjonsstudier. Trykkalgometri er en enkel 

metode å utføre, men kan på bakgrunn av funnene til MacGregor vise seg å ha 

svakheter med hensyn på prediksjon. 

Tre studier har per i dag vist sammenheng mellom lav smertefølsomhet og utvikling 

av kronisk smerte. Diatchenco og medarbeider brukte et kluster av modaliteter der 

trykksmerteterskelen inngikk, Tegeder og medarbeidere brukte et kluster uten 

trykksmerteterskel og Kasch og medarbeidere brukte cold-pressor test (Diatchenko et 

al., 2005; Kasch et al., 2005; Tegeder et al., 2006).  

2.3.4 Smerteterskler og smertemodulering i svangerskapet 

Kompleksiteten i de hormonelle endringene i svangerskapet, både med hensyn på 

smertemodulering og andre funksjoner, er ikke fullt ut kartlagt. Fra svangerskapets 

første trimester foregår det en økt endogen produksjon av blant annet endorfiner, 

progesteron og østrogener (Bang & Skajaa, 2003; Dawson-Basoa & Gintzler, 1993; 

Haslam, 2004; Stening et al., 2007). Progesteron og østrogen utskilles i hovedsak ut 

fra corpus luteum i de første ukene og senere tar placenta over store deler av denne 

funksjonen (Cheek & Gutsche, 2002; Haslam, 2004). Plasmakonsentrasjonen av disse 
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stoffene øker ytterligere i forbindelse med fødselen og normaliseres i løpet av det 

første døgnet etter fødsel (Bang & Skajaa, 2003). Progesteron har blant annet en 

sedativ effekt (ibid). Studier har vist at svangerskapet medfører redusert 

smertefølsomhet eller hypoalgesi hos rotter (Gintzler, 1980; Gintzler & Liu, 2001) og 

kvinner (Bajaj et al., 2002; Cogan & Spinnato, 1986). Dette fører til redusert behov 

for analgetika i svangerskapet og under fødselen (Bang & Skajaa, 2003; Cheek & 

Gutsche, 2002). Bajaj og medarbeidere mener at bekkenløsning medfører en 

generalisert økning av smertetersklene og at dette kan skyldes hormonelle og 

nevrogene mekanismer gjennom aktivering av segmentelle og nedstigende 

inhibitoriske systemer (Bajaj et al., 2002). Dessuten mener de at lokal hypoalgesi hos 

kvinnene uten smerte er konsistent med viscerosomatiske konvergeringsmekanismer 

på lokalt segmentelt spinalnivå (ibid).  

Mekanismene bak de økte smertetersklene ligger trolig i spinale κ- og δ-opoide 

systemer (Gintzler & Liu, 2001). Rotteforsøk har vist at økte smerteterskler i 

svangerskapet er mediert av endringer i nivåene av 17β-østradiol (et østrogen) og 

progesteron (Dawson-Basoa & Gintzler, 1996; Medina et al., 1993a). Parallelt med at 

det er observert økte smerteterskler i svangerskapet, er det påvist økt nivå av 

dynorphin A (1-17) og enzymet prohormon convertase 2 (PC 2) på lumbosacralt 

spinalnivå (Gintzler & Liu, 2001; Medina et al., 1993a). Disse stoffene bidrar til 

aktivisering av spinale κ- og δ-opoide systemer (Gintzler & Liu, 2001). Det er i 

lumbosacralcolumna somatiske og viscerale afferente fra bekkenet konvergerer, og 

aktiveringen av det spinale opoide antinosiseptive systemet i svangerskapet ses som 

en respons på afferent impulsaktivitet (Dawson-Basoa & Gintzler, 1998; Gintzler & 

Liu, 2001).  

Mekanismene for hvordan økte nivåer av østrogen og progesteron i svangerskapet 

fører til økt konsentrasjon av dynorphin A (1-17) og PC2 i ryggmargen og dermed 

aktiverer spinal antinosisepsjon er ikke kjent (Gintzler & Liu, 2001). Forskning tyder 

på at økte plasmanivåer av østrogener og progesteron i svangerskapet senker 

tersklene for fyring i nervus hypogastricus (ibid). For eksempel vil 
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mekanostimulering som strekk og økt trykk i uterus medføre økt impulsaktivitet som 

kan aktivere de spinale antinosiseptive systemene. Motsatt tyder andre studier på at 

aktivitet i nervus hypogastricus også kan medføre nosisepsjon og at afferent fyring 

fra uterus derfor kan ha en dualistisk virkning på smerteprosesseringen (ibid). I 

tillegg tyder studier på at økte østrogen- og progesteronnivåer i sentralnervesystemet 

direkte kan påvirke antinosisepsjonen på lumboscaralt ryggmargsnivå (ibid).  

Det er vist en markant økning av β-endorfiner i svangerskapet (Terzic et al., 1995). 

Endorfinene antas å ha en smertedempende effekt i svangerskapet (Bang & Skajaa, 

2003), men er det usikkerhet rundt virkningsmekanismene (Cheek & Gutsche, 2002). 

Endorfinene passerer ikke blod-hjernebarrieren i samme grad som progesteron og 

østrogen, og det er derfor usikkerhet om og eventuelt hvordan disse bidrar til 

smertelindring i svangerskap og fødsel. Rotteforsøk der en ga gravide og ikke-

gravide rotter naltrexone (opoid-antagonist) opphevet de økte smertetersklene som 

hadde oppstått som resultat av svangerskapet hos de gravide rottene (Gintzler, 1980). 

Derimot ble det ikke observert senkning av smertetersklene hos de ikke-gravide 

rottene, og en trakk derfor konklusjonen at antinosisepsjonen i svangerskapet er et 

resultat av opoide analgetiske systemer (Gintzler, 1980; Gintzler & Liu, 2001). 

2.4 Hypoteser og forskningsspørsmål 

Det er en utfordring å øke kunnskapen om de underliggende mekanismene for 

bekkenløsning i og etter svangerskapet. Kunnskap om risikofaktorer kan føre til at 

kvinner med høy risiko for sterke og vedvarende smerter tidligere identifiseres og at 

optimale tiltak kan iverksettes. Søk i anerkjente databaser etter prospektive studier 

som har studert assosiasjonen mellom trykksmerteterskel og utvikling av 

svangerskapsrelatert bekkenløsning og nedsatt fysisk funksjon er resultatløse. Denne 

hovedhypotesen ønskes derfor undersøkt i prosjektet: 

• Lav trykksmerteterskel tidlig i svangerskapet er assosiert med bekkensmerter 

og nedsatt fysisk funksjon senere i svangerskapet og 12 uker etter fødsel. 
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Nullhypotesen som søkes forkastet er som følger: 

• Lav trykksmerteterskel tidlig i svangerskapet er ikke assosiert med 

bekkensmerter og nedsatt fysisk funksjon senere i svangerskapet og 12 uker 

etter fødsel. 

Det vil dessuten være interessant å undersøke om og eventuelt hvorledes andre 

faktorer innvirker på disse forholdene, men utvalget i prosjektet er for lite til å gi slike 

analyser tilstrekkelig statistisk styrke. Likevel er det behov for å studere hvorledes 

trykksmerteterskelen samvarierer med andre faktorer i svangerskapet. Edwards mener 

at mange forhold, blant annet de psykososiale, er interessante å undersøke (Edwards, 

2005). Dette støttes av Bajaj som trekker frem at det ville være interessant å studere 

hvordan individets psykologiske profil påvirker persepsjon av eksperimentell smerte. 

(Bajaj et al., 2002). Det er dessuten motstridende meninger om hvordan depresjon 

innvirker på smertetersklene, og Dickens og medarbeideres review etterlyser studier 

på dette området (Dickens et al., 2003). Sekundært søker prosjektet derfor også å 

belyse følgene forskingsspørsmål:  

• Er trykksmerteterskelen assosiert med fear-avoidance beliefs?  

• Er trykksmerteterskelen assosiert med angst og depresjon? 

• Hvordan relateres trykksmerteterskelen til fysisk aktivitet? 
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3. Materiale og metode   

3.1 Design 

Hovedhypotesen undersøkes ved å benytte er en prospektiv kohort studie. 

Trykksmerteterskelen ble undersøkt tidligst mulig i svangerskapet hos 25 

førstegangsgravide. Ved inklusjon fylte kvinnene ut et spørreskjema. Deretter ble 

kvinnene fulgt opp med spørreskjemaer i 30. svangerskapsuke og 12 uker etter 

fødsel.  

For å besvare de sekundære forskningsspørsmålene analyseres sammenhenger 

mellom trykksmerteterskler og fear-avoidance beliefs, angst og depresjon og fysisk 

aktivitet ved inklusjon. Designet for disse tilleggsspørsmålene er en 

tverrsnittsundersøkelse.  

Studien er et tilleggsprosjekt i til prosjektet ”Fokus på bekkenløsning – diagnose, 

forekomst og prognostiske faktorer” ved Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo. 

Dette startet januar 2006 og er en prospektiv kohortstudie der 326 gravide ble 

inkludert. Kvinnene ble klinisk undersøkt ved inklusjon, i 30. svangerskapsuke og 12 

uker etter fødsel. De besvarte dessuten spørreskjemaer ved inklusjon, ved 

svangerskapsukene 28, 30 og 36, og 6, 12 og 52 uker etter fødsel. Datainnsamlingen 

for dette prosjektet er pågående. 

En kontrollgruppe bestående av en andel av kvinnene som ikke rapporterte 

bekkensmerter ved 28. svangerskapsuke ble ikke undersøkt klinisk ved 30. 

svangerskapsuke og 12 uker etter fødsel. Dette medførte at noen av kvinnene i 

tilleggsprosjektet ikke ble klinisk undersøkt i 30. svangerskapsuke og 12 uker etter 

fødsel. I tilleggsprosjektet er derfor utfallsvariablene for bekkenløsning basert på 

selvrapporterte smerter.   
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3.2 Utvalg 

3.2.1 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Fra februar til og med august 2007 ble alle førstegangsgravide kvinner i prosjektet 

”Fokus på bekkenløsning – diagnose, forekomst og prognostiske faktorer” invitert til 

å delta. Kvinnene ble rekruttert fra én helsestasjon i Oslo og skulle ikke være fullgått 

mer enn 15 uker av svangerskapet. De mottok informasjon om prosjektet 

”Trykksmerteterskel i svangerskapet” ved første undersøkelse i prosjektet ”Fokus på 

bekkenløsning – diagnose, forekomst og prognostiske faktorer”. Deretter ble de 

kontaktet innen en uke for å svare på om de vil delta i prosjektet. Deltagelse innbar at 

de måtte komme til en ekstra undersøkelse av omtrent 30 minutters varighet. Bare én 

av kvinnene som ble invitert avsto fra deltagelse i tilleggsprosjektet.  

I prosjektet ”Fokus på bekkenløsning – diagnose, forekomst og prognostiske 

faktorer” skulle de gravide vise adekvat smertekommunikasjon under undersøkelsen 

og beherske norsk språk, og disse eksklusjonskriteriene omfattet derfor også 

automatisk tilleggsprosjektet. Kvinner med nevrologiske sykdommer, nevrologiske 

utfall eller som hadde gjennomgått traumer, frakturer eller kirurgi i rygg og bekken 

ble ekskludert. Kvinnen skulle ikke ha inntatt smertestillende eller sederende 

medikamenter innenfor et tidsrom på 72 timer forut for undersøkelsen da dette ville 

ha kunnet påvirke målingene. Kvinnen skulle maksimalt ha spontanabortert én gang. 

Begrunnelsen for å ekskludere gravide som hadde spontanabortert mer enn én gang, 

var at de i en tenkt situasjon kunne spontanabortere kort tid etter undersøkelsen og 

dermed relatere aborten til undersøkelsen. Likevel er det lav risiko for at kvinner som 

har spontanabortert én gang vil spontanabortere igjen (Porter & Scott, 2005), og 

derfor ble kvinnene som hadde hatt én spontanabort ikke ekskludert. Metoden 

trykkalgometri anses ufarlig (Nussbaum & Downes, 1998), og det er ikke grunn til å 

frykte lokal vevsskade eller spontanabort som følge av slike målinger. 
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3.2.2 Utvalgsstørrelse 

Den norske retrospektive undersøkelsen viste en prevalens på om lag 46 % (Robinson 

et al., 2006). Ut i fra andre studier en forvente at om lag 5-9 % ha plager også 12 uker 

etter svangerskapet (Albert et al., 2002; Vleeming et al., 2008; Wu et al., 2004). 

Dersom en skulle forvente at noen av de inkluderte i dette prosjektet også ville ha 

smerter 12 uker etter fødsel, måtte derfor utvalget ikke være for lite. Vi ønsket derfor 

i utgangspunktet å inkludere 60 gravide. 

3.3 Måling av trykksmerteterskel 

3.3.1 Trykkalgometri 

Trykkalgometri er en semi-objektiv metode for å teste trykksmerteterskel (Kosek et 

al., 1993; Persson et al., 2004). Den anses for å være en ufarlig metode som er lett å 

utføre. Metoden har eksistert siden 1950-tallet og brukes for å avdekke ømhet i 

muskel- og skjelettapparatet (muskel-, binde-, bein- og nervevev). 

Trykksmerteterskelen over muskelvev og beinvev er nokså lik, men at den er lavere 

der det er underliggende nervevev (Kosek et al., 1999). Tradisjonelt er den blitt brukt 

innen diagnostisering og for å vurdere behandlingseffekt. Særlig har metoden vært 

brukt innen diagnostisering av fibromyalgi og andre reumatiske sykdommer. 

Lansbury mener at trykksmerteterskelen er den mest reliable parameteren for å 

gradere inflammasjon i artritt (Fischer, 1987). Det er funnet samsvar mellom 

pasientenes rapporterte smertepunkter og trykksmerteterskel (Ohrbach & Gale, 

1989). Harris fant ikke signifikans for at trykksmerteterskelen korrelerer med klinisk 

behandlingseffekt, men konkluderer med at den assosieres med bedring (Harris et al., 

2006).  

 Det er utført reproduserbarhets- og reliabilitetsstudier på metoden (Chesterton et al., 

2007; Fischer, 1987; Kosek et al., 1993; Persson et al., 2004; Reeves et al., 1986). 

Reliabilitet handler om hvor pålitelig og reproduserbar en test eller målemetode er 
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(Domholdt, 2000). Ideelt sett skal en test eller målemetode gi samme resultat hver 

gang dersom forutsetningene er de samme. Det forventes likevel ikke at man kan 

oppnå eksakt samme resultat på to forskjellige måletidspunkter. Reliabilitetstester 

utføres for å få kunnskap om hvor mye målingene varierer uten at reell endring har 

skjedd. Variasjon i målingene kan blant annet påvirkes av faktorer ved 

måleinstrumentet, de som utfører testene, personen som testes, tidspunkt mellom 

målingene og forhold i omgivelsene. 

Intrarater reliabilitet handler om hvordan samme tester skårer på to forskjellige 

tidspunkter, mens interrater reliabilitet beskriver hvor likt to eller flere testere 

bedømmer resultatet til en gruppe individer på samme tid (Domholdt, 2000). Hvordan 

ett individs skår varierer fra et tidspunkt til et annet betegnes som intrasubjekt 

reliabilitet (ibid), og denne kan påvirkes av faktorer som dagsform, smerter, stress, 

frykt og informasjon. Trykkalgometri har god til høy reproduserbarhet og reliabilitet 

dersom testeren har erfaring i bruk av metoden (Chesterton et al., 2007). Det 

rapporteres om noe høyere intratester- enn intertesterreliabilitet. Kosek gjorde tre 

målinger med en ukes mellomrom og etter 10 uker. Hun fant godt samsvar mellom de 

to første målingene, men at trykksmerteterskelen var høyere ved målinger etter 10 

uker. Hun konkluderte med at korttidsreliabiliteten for metoden er god til meget god, 

men at langtidsreliabiliteten er mer usikker (Kosek et al., 1993).  

Studier er gjort for å bestemme normalverdier, men dette er et vanskelig område fordi 

utallige faktorer kan påvirke trykksmerteterskelen (Kosek et al., 1993). Studier viser 

at de individuelle variasjonene er store, men at kvinner jevnt over har lavere 

trykksmerteterskel enn menn (Chesterton et al., 2003; Fillingim, 2005; Riley, III et 

al., 1998; Ylinen et al., 2007). Fischer foreslo at gjennomsnittlig terskel ligger rundt 

300 kPa mens American College of Rheumatology forslår 400 kPa (Fischer, 1987; 

Wolfe et al., 1990). Innen samme individ viser trykksmerteterskelen derimot mindre 

variasjon. Metoden egner seg for studier på gruppenivå, men på grunn av de store 

individuelle forskjellene bør det utvises forsiktighet med å implementere metoden på 

individnivå i klinikken (Ylinen et al., 2007).  
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3.3.2 Instrumentet 

For å bestemme trykksmerteterskelen ble et håndholdt elektronisk algometer fra 

Somedic AB, Sverige brukt. Algometeret er digitalt og måleresultatet gis i et digitalt 

format. Dette er av betydning for instrumentets reliabilitet fordi det derfor ikke levner 

tvil om resultatet (Domholdt, 2000). Apparatet ble kalibrert før hver undersøkelse.  

Apparatet har en probe med en sensor som måler trykk i kiloPascal (kPa). Probens 

areal kan varieres, og det er viktig å velge et probeareal som er egnet. I denne studien 

ønsket en å påvirke dypere strukturer som muskulatur, leddforbindelser og periost. En 

probe med et lite areal aktiverer primært hudreseptorer mens prober med større areal 

aktiverer dypere strukturer (Arendt-Nielsen, 2003). I dette prosjektet ble det valgt en 

probe med areal 1cm². I tillegg til at denne størrelsen ikke var for liten, var 

begrunnelsen for valget at den var brukt i flere tilsvarende studier, blant annet i Bajajs 

studie av gravide kvinner (Bajaj et al., 2002).  

3.3.3 Teknisk utførelse av målingene 

Proben ble ført vinkelrett mot målepunktet og trykket inn med konstant hastighet. I 

dette prosjektet ble det valgt en hastighet på 50 kPa/s. Kvinnen avbrøt målingen ved å 

trykke på en bryter når hun opplevde grensen mellom trykk og ubehag eller smerte 

var nådd. Trykksmerteterskelen ble så avlest digitalt.  

Manglende evne til å reprodusere konstant hastighet anses å være en av hovedkildene 

til målefeil og variasjon i målingene (Antonaci et al., 1998; Nussbaum & Downes, 

1998). Ved en for lav hastighet vil trykket kunne medføre til sensitivisering av vevet i 

løpet av de tre målingene på samme punkt og dermed kunne påvirke målingenes 

stabilitet. En for høy hastighet vil kunne medføre at det blir vanskelig for 

testsubjektet å avgjøre nøyaktig hvor grensen mellom trykk og smerte går. På det 

elektroniske trykkalgometeret fra Somedic AB kan trykkhastigheten bestemmes slik 

at faren for målefeil reduseres.  
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Det kan være teknisk vanskelig å holde proben vinkelrett mot underlaget under 

målingene. Avstanden mellom målepunkt og skaft medfører en relativt lang vektarm 

som kan føre til instabilitet og målefeil. Dersom proben ikke holdes vinkelrett på 

underlaget vil dette medføre målefeil, og proben vil også lettere kunne glippe av 

underlaget. Reliabilitetsstudier understreker derfor betydningen av at den som tester 

innehar eller skaffer seg tilstrekkelig erfaring i bruk av instrumentet. I forkant av 

dette prosjektet trente testeren på målemetoden, og det ble utført en test-retest 

undersøkelse. Alle målinger i denne studien ble foretatt av prosjektlederen.  

3.3.4 Målepunkter 

De syv målepunktene ble markert med tusj i forkant av målingene og rekkefølgen 

randomisert ved hver undersøkelse. Alle punktene som skulle måles i ryggleie ble 

målt før punktene i mageleie for å unngå unødvendig mange forflytninger. 

• Symfysen (symphysis pubica). Punktet ble lokalisert midt på fremre del av 

symfysen. Punktet ble lokalisert og målt i ryggleie.  

• Ligamenta longitudinale dorsale, de bakre lange ligamentene (LDL) i 

bekkenet. Målepunktene ble lokalisert og målt i mageleie 2 cm caudalt for 

spina iliaca posterior superior.  

• Os sacrum. Punktet ble lokalisert og målt i mageleie midt mellom de to 

målepunktene på LDL. 

• Musculus rectus femoris, 15 cm proximalt for patella, ikke-dominant side. 

Punktet ble lokalisert og målt i ryggleie.  

• Musculus deltoideus, 10 cm distalt for acromion, ikke-dominant side. Kvinnen 

sto under lokalisering av målepunktet, mens målingene ble foretatt med 

kvinnen i ryggleie. Overarmen ble stabilisert ved at det ble gitt et mottrykk på 

medialsiden. 

• Sternum (manubrium sterni). Testsubjektet lå i ryggleie under lokalisering 

punktet og mens målingene ble fortatt. 
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Damsgård fant at testpersonene i sin undersøkelse ga uttrykk for at det var vanskelig 

å bestemme det eksakte tidspunkt for skillet mellom trykk og smerte (Damsgård, 

2004). For å introdusere kvinnene til målingene ble derfor punktet i dominant sides 

musculus rectus femoris benyttet som forsøkspunkt. 

3.3.5 Antall målinger 

Det ble utført tre målinger på samme punkt. Resultatet ble notert etter hver måling. 

Målingene ble utført uten øvrig pause på hvert av målepunktene. Det var en 

utfordring at selve prosedyren ikke tok for lang tid da forsøkspersonene var gravide 

og kunne tenkes å ha besvær med å ligge eller sitte stille over lang tid.  

Mange målinger på samme punkt vil gi et mer nøyaktig gjennomsnittsresultat. Det er 

enighet om at første måling avviker fra de neste i en sekvens (Damsgård, 2004; 

Kosek et al., 1993; Nussbaum & Downes, 1998; Persson et al., 2004). Noen forskere 

har derfor anbefalt at første måling på hvert punkt strykes ved beregning av 

gjennomsnittet (Nussbaum & Downes, 1998; Persson et al., 2004). Chesterton støtter 

valget av å velge tre målinger og foreslår å bruke gjennomsnittet av de tre målingene 

(Chesterton et al., 2007). Vi valgte derfor å bruke medianverdien for å utelukke 

betydningen av ekstreme målinger.  

3.3.6 Tidsintervall mellom målingene 

Målingene ble utført umiddelbart etter hverandre på hvert av målepunktene. Det er 

praktisk flere fordeler forbundet med å utføre målingene punkt for punkt med korte 

intervaller. En unngår endring av utgangsstillingen og hindrer unødig tidsbruk ved 

mange forflytninger under undersøkelsen. Det er ikke konsensus om tidsintervallet 

mellom de repeterte målingene på ett punkt kan ha betydning for variasjonen i 

målingene. Kosek fant en senkning av trykksmerteterskelen når målingene ble utført 

umiddelbart etter hverandre (Kosek et al., 1993), mens flere andre studier viser at 

repeterte målinger med korte intervaller viser stabile intraindividuelle verdier (Jensen 

et al., 1986; Nussbaum & Downes, 1998; Ohrbach & Gale, 1989; Persson et al., 
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2004). En studie viser at repetert (30 ganger) mekanisk stimulering over 

smerteterskelen på ett punkt systematisk endrer trykksmerteterskelen, enten ved en 

senkning eller en økning av denne (Sjolund & Persson, 2007).  Flere av de gravide i 

prosjektet anga at de enten opplevde en økt følsomhet eller en smertedempende effekt 

av undersøkelsen til tross for at de bare ble stimulert tre ganger på hvert punkt. Det 

ville vært interessant og undersøke dette systematisk.    

3.3.7 Sted 

Alle målinger ble foretatt på samme kontor på for i størst mulig grad å sikre samme 

forhold under målingene. Det ble sørget for at rommet hadde en behagelig 

temperatur, og alle telefonener ble slått av for å unngå forstyrrelser. Deltagerne fikk 

tilbud om pledd dersom de likevel opplevde at det var kjølig i rommet og en pølle i 

ryggen dersom de opplevde det som ubehagelig å ligge på ryggen.   

Forstyrrelser underveis, ulik svikt i benk, lys-, lyd og temperaturforhold kan tenkes å 

kunne påvirke målingene. Damsgård registrerte at de første målingene, som ble testet 

i et annet rom enn de øvrige, hadde signifikant høyere verdier (Damsgård, 2004). 

Hun mener at dette også kan skyldes andre forhold, blant annet læring i det å 

bestemme skillet mellom trykk og smerte.  

3.3.8 Informasjon 

Informasjon om prosjektet ble gitt i form av et informasjonsskriv ved førstegangs 

undersøkelse i prosjektet ”Fokus på bekkenløsning – diagnose, forekomst og 

prognostiske faktorer”.  

Det ble gitt muntlig informasjon før alle undersøkelsene om at testeren skulle være 

blindet for kvinnens eventuelle kroppssmerter. Deretter ble det gitt informasjon om 

trykksmerteterskelmålingene. Denne ble forsøkt gitt mest mulig standardisert. 

”Jeg kommer til å trykke med dette instrumentet på 7 punkter på kroppen din. 

Hvert punkt skal testes tre ganger. Du skal avgjøre når trykket oppleves som 
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ubehagelig eller smertefullt. Du avbryter målingen ved å trykke på bryteren. 

Jeg er ikke ute etter hvor mye trykk du tåler, men akkurat der grensen mellom 

trykk og ubehag eller smerte går hos deg.” 

Før hver enkelt måling ble det spurt om kvinnen var klar til målingen.  

3.4 Spørreskjema 

I tillegg til måling av trykksmerteterskelen fylte kvinnene ut standardiserte 

spørreskjemaer ved inklusjon, 30 uker og 12 uker etter fødsel. Disse innholdt 

demografiske data, smerterapportering, helserelatert livskvalitet, fysisk funksjon, 

fear-avoidance beliefs, angst og depresjon og fysisk aktivitet.  

3.4.1 Mål for smerte 

Smertemålingsinstrumenter finnes i utallige utgaver, oversettelser og 

skåringssystemer. Disse vil i ulik grad fange opp smertens lokalisering, kvalitet, 

intensitet, variasjon og modulerende faktorer (Arendt-Nielsen, 2002). Det er derfor en 

utfordring å velge optimalt instrument. Valg av instrument tas på grunnlag av faktorer 

som alder, kognitiv status, om det er akutte eller kroniske smerter som skal måles og 

om instrumentet skal brukes i klinikk eller forskning. Smertemålingsinstrumenter 

behandler smerten i ulik grad som endimensjonal eller flerdimensjonal.  Det er blitt 

etterlyst retningslinjer for bruk av smertemålingsinstrumenter for klinikk og 

forskning (Coll et al., 2004). IMMPACT – Initiative of Methods, Measurement, and 

Pain Assessment in Clinical Trials - har utarbeidet en konsensusrapport med 

anbefalinger for måling av kronisk smerte i kliniske studier (Dworkin et al., 2005). 

Denne gruppen har også satt fokus på behovet for å videreutvikle og forbedre 

smertemålingsinstrumentene (ibid).  
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Visuell analog skala (VAS)  
Den visuelle analoge skala kan brukes til å måle ulike fenomener. Den består av en 

rett linje, horisontal eller vertikal, og er oftest 100mm lang. I hver ende av linjen er 

det vanligvis ankere som markerer linjens ytterpunkter. I dette prosjektet benevnes 

disse ”ingen smerte” og ”uutholdelig smerte”. En VAS måler smerte på en 

endimensjonal måte. Det er vanligst å måle smerteintensitet, men den kan også 

brukes til å måle smertens ubehag eller affekt.  

Den visuelle analoge skalaen er testet og funnet reliabel og valid under visse 

forutsetninger (Coll et al., 2004; Williamson & Hoggart, 2005). 

Spørsmålsformuleringene må være robuste, det anbefales å beregne gjennomsnitt av 

flere spørsmål, og de bør ikke stilles retrospektivt langt tilbake i tid. I dette prosjektet 

ble deltagerne spurt om sitt nåværende smertenivå på det verste om morgenen og det 

verste om kvelden på en VAS fra 0-100mm.  

Det er uenighet om den visuelle analoge skalaen eller en numerisk rangskala (NRS) 

fra 0-10 er mest responsiv. Grotle fant at en NRS er mer responsiv enn en VAS 

(Grotle et al., 2004). Coll mener derimot at en VAS er mer responsiv og begrunner 

dette med at dataene befinner seg på en kontinuerlig skala (Coll et al., 2004). En 

konsensusrapport mener at det ikke er konsistente forskjeller, men trekker frem at en 

VAS er mer abstrakt og vanskeligere å skåre for eldre og personer med kognitive 

problemer og anbefaler derfor NRS fremfor VAS (Dworkin et al., 2005). Denne 

anbefalingen imøtegås allerede i samme nummer av tidsskriftet ”Pain” (McQuay, 

2005).  

På grunn av skalaens ulemper forutsetter VAS grundig informasjon i forkant av 

skåringen for blant annet å unngå mange ”missing” data. En fordel med skalaen, 

spesielt innen forskning, er at den og gir kontinuerlige data og har ratioskala-

egenskaper. (Coll et al., 2004; Price et al., 1994). Det er likevel ikke gitt at ett 

intervall på for eksempel 20mm i et område av skalaen gir uttykk for det samme som 

20mm i et annet område. I kliniske studier mener en at minimum klinisk relevant 

forskjell er om lag 30 % (Dworkin et al., 2005). Dette betyr for eksempel at det 
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foreligger en klinisk behandlingseffekt dersom det skåres 30 % lavere etter 

intervensjon.  

Verbal rangskala (VRS) 
Verbale rangskalaer (VRS) er i motsetning til visuelle analoge skalar lette å skåre, 

men mindre følsomme for endringer enn VAS (Williamson & Hoggart, 2005). En 

VRS måler i likhet med en VAS smerten på en endimensjonal måte. Studier har vist 

at det er høy sannsynlighet for at 30mm på en VAS tilsvarer moderat smerte på en 

VRS. Sterk smerte har høy sannsynlighet for å tilsvare om lag 50-70mm på en VAS 

(Collins et al., 1997; Jensen et al., 2003). Skalaen er testet og funnet reliabel og valid, 

men dette avhenger av informasjon som blir gitt i forkant av skåring.  

 

Ved alle måletidspunkter ble kvinnene spurt om de hadde smerter i bekkenet. 

Svarkategoriene ved inklusjon var ”Ikke plaget” eller ”Plaget”. Ved 30 uker var 

svarkategoriene ”Ikke plaget”, ”Litt plaget” eller ”Mye plaget”, og ved 12 uker etter 

fødsel var kategoriene ”Ikke plaget”, ”En del plaget” eller ”Mye plaget”. I de to 

sistnevnte tilfeller betegnes skalaen som 3 punkts. I tillegg ble kvinnen ved alle 

måletidspunkter spurt om hun hadde bekkensmerte på det aktuelle tidspunkt, og her 

var svarkategoriene gjensidig utelukkende ”ja” eller ”nei”. Dataene som fremkommer 

fra en VRS er nominale. 

 

3.4.2 Short Form Health Survey  (SF-36) 

Livskvalitet dreier seg om hvordan en person føler seg og fungerer i dagliglivet. 

Begrepet helserelatert livskvalitet refererer til sider ved livskvalitetsbegrepet som 

relateres til helse og som potensielt kan påvirkes av denne (Turk et al., 2003). 

Instrumenter som måler livskvalitet kan være generiske eller diagnosespesifikke 

(Loge & Kaasa, 1998). SF-36 er et generisk måleinstrument for helserelatert 

livskvalitet og består av 36 spørsmål som inndeles i 8 dimensjoner. Disse er fysisk 

funksjon, fysisk rollebegrensning, kroppssmerte, generell helse, energi og tretthet 



 44 

(vitalitet), sosial funksjon, emosjonell rollebegrensning og mental helse. Hvert 

domene har en skår fra 0-100 der 100 er beste skår. SF-36 er oversatt til norsk og det 

finnes også et norsk normalmateriale (Laake, 2007; Loge & Kaasa, 1998). SF-36 er 

validert for pasienter med reumatoid artritt (Loge et al., 1998), men ikke for kvinner 

med bekkenløsning.  

I dette prosjektet var domenene kroppssmerte og fysisk funksjon interessante for å 

besvare hovedhypotesen. SF-36 kroppssmerte består av to spørsmål. Det første spør 

om smerteintensitet av kroppslige smerter siste fire uker og besvares på en 6 punkts 

VRS. Det andre spørsmålet omhandler hvordan smertene har påvirket kvinnens 

vanlige arbeid de siste fire ukene og besvares på en 5 punkts VRS.  SF-36 fysisk 

funksjon består av 10 spørsmål om hvordan helsen begrenser daglige aktiviteter på 

nåværende tidspunkt.  

3.4.3 Disability Rating Index (DRI) 

Disability Rating Index (DRI) er utviklet i Sverige og måler fysisk funksjon i form av 

evne til å utføre daglige aktiviteter. Opprinnelig er det utviklet for pasienter med 

nakke-, skulder- og ryggsmerter (Salen et al., 1994). Instrumentet består av 12 

spørsmål om evnen til å utføre daglige aktiviteter som skåres på en visuell analog 

skala fra 0-100mm. Sluttskåren fremkommer ved at de 12 aktivitetene summeres og 

deles på 12. Resultatet befinner seg på en kontinuerlig skala fra 0-100, der 100 er 

dårligst mulig funksjon. Instrumentet er oversatt til norsk. Det er testet og funnet 

reliabelt, valid og responsivt (Grotle et al., 2004; Salen et al., 1994). 

3.4.4 Fear-avoidance beliefs (mFABQ) 

Fear-avoidance beliefs questionnaire (FABQ) er utviklet i Storbritannia for pasienter 

med korsryggsmerter (Waddell et al., 1993). Skjemaet kartlegger pasientenes frykt og 

engstelse for at fysisk aktivitet og arbeid kan bidra til å opprettholde eller forverre 

smertene. Det er oversatt til norsk og er reliabilitets- og validitetstestet (Grotle et al., 

2006). Det ble funnet akseptabel test-retest reliabilitet og konstrukt validitet. FABQ 
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består av to grupper utsagn, en gruppe som omhandler fysisk aktivitet og en som 

omhandler forhold på arbeidsplassen. Modifisert fear-avoidance beliefs questionnaire 

(mFABQ) består av 4 av 5 utsagn fra den delen av FABQ som omhandler fysisk 

aktivitet. Dette egner seg for å brukes på friske populasjoner (Buer & Linton, 2002; 

Linton et al., 2000). Hvert utsagn har 7 svarkategorier på en Likert skala der en 

besvarer i hvilken grad en er enig eller uenig i utsagnet. Spørsmålene skåres fra 0-6 

og gir maksimalt 24 der 24 er dårligste skår. 

3.4.5 Hopkins Symptom Check List (HSCL-25) 

Hopkins Symptom Checklist (HSCL-25) (Derogatis et al., 1974) kartlegger angst og 

depresjon2. Det består av 25 utsagn med 4 svaralternativer på en verbal rangskala. 

Spørsmålene skåres fra 1 til 4, summeres og deles på antall svar. Dataene som 

fremkommer er kontinuerlige på en skala fra 1,00 - 4,00 der 4,00 er dårligste skår. 

Instrumentet er mye brukt i Norge for å avdekke mentale helseproblemer og deres 

relasjon til psykososiale risikofaktorer (Sandanger et al., 1998). En norsk studie viste 

at HSCL-25 korrelerte sterkt med depresjon, men mindre med angst. Sandanger 

foreslår cut-off verdier på 1.75 hos kvinner og 1.67 hos menn (ibid). Instrumentet er 

reliabilitets- og validitetstestet.  

3.4.6 Mål for fysisk aktivitet 

Ved alle måletidspunkter ble kvinnen spurt om hun var regelmessig fysisk aktiv på 

det nåværende tidspunkt. Svarkategoriene var her ”ja” eller ”nei”. Forutsetningen for 

å svare ”ja” var at aktiviteten hadde en varighet over 30 minutter og en intensitet slik 

at kvinnen ble andpusten og/eller svett. Datatypene som fremkommer er kategorisk 

nominale. 

                                              

2Jeg velger å oversette det engelske ordet ”distress” til ”angst og depresjon”. På norsk finnes ikke et tilsvarende ord som 
dekker det innholdsmessige i begrepet ”distress”. 
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3.5 Forskningsetiske betraktinger 

Å utsette forsøkspersoner for smertefulle stimuli kan være etisk uforsvarlig. En må 

veie smerten og ubehaget opp mot den nytten forskningsresultatet gir. 

Helsinkideklarasjonen sier at medisinsk forskning som omfatter mennesker bare må 

utføres dersom formålet er viktigere enn de risikoer og belastninger som forskningen 

innebærer for forsøkspersonen (De nasjonale forskningsetiske komiteer, 2008). Det er 

viktig å poengtere at stimuli som ble gitt i denne undersøkelsen ikke oversteg 

smerteterskelen. Måling av trykksmerteterskel er en anerkjent metode, og det er ikke 

grunn til å tro at slike målinger påfører forsøkspersonen skade.  

Det koster tid og krefter å delta i et forsøksprosjekt prosjekt. Gravide kvinner i 

svangerskapets første trimester har ofte plager i form av uvelhet, kvalme og tretthet. 

Det stilles derfor krav til at forskningen forventes å ha nytteverdi. Det er behov for 

mer kunnskap om risikofaktorer, prognostiske faktorer og basale mekanismer for 

utvikling av bekkenløsning og vedvarende plager. Økt forståelse og kunnskap om 

disse forholdene vil kunne bidra til raskere og bedre oppfølging av kvinner i 

risikosonen.  

Deltagelse i prosjektet er frivillig. Det er et krav at forsøkspersoner som inngår i 

forsøk har mottatt tilstrekkelig informasjon og vet at deltagelse er frivillig 

(Helsinkideklarajonen 2000). Kvinnene fikk et informasjonsskriv om lag en uke før 

undersøkelsen og avga egen samtykkeerklæring til prosjektet ”Trykksmerteterskel i 

svangerskapet”. Det er innhentet godkjenning fra Regional komité for medisinsk 

forskningsetikk, Sør-Norge. 

3.6 Statistiske betraktninger og analyser 

For å besvare hovedhypotesen ble trykksmertetersklene analysert opp mot 

selvrapportert smerte målt ved VRS, VAS, DRI og SF-36 kroppssmerte og fysisk 

funksjon. De sekundære forskningsspørsmålene ble besvart ved å analysere 

trykksmerteterskler mot mFABQ, HSCL-25 og fysisk aktivitet. Dataene som 
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fremkom ved måling av trykksmerteterskel, smerteintensitet, SF-36, DRI, m-FABQ 

og HSCL-25 var kontinuerlige. Der svarkategoriene var ”ja/nei” eller der det ble 

benyttet cut-off-verdier for var trykksmerteterskler eller smerteintensitet var dataene 

kategorisk nominale. Fordelingen til de kontinuerlige variablene ble vurdert ved å se 

på histogrammer og Q-Q-plott.  

Signifikansnivået er satt til 0.05. Dette er grensen for å beholde eller forkaste 

nullhypotesen (Aalen & Frigessi, 2006). P-verdier under dette nivået gir statistisk 

signifikante forskjeller eller sammenhenger. Standard avvik (SD) og 95 % 

konfidensintervall (KI) benyttes som spredningsmål for gjennomsnittene, mens 

variasjonsbredden (range) oppgis for medianverdiene.  

Parametriske t-tester og ikke-parametriske Mann-Whitney Test ble anvendt for å 

analysere gruppeforskjeller (Altman, 1991). Uavhengig utvalgs t-tester forutsetter 

normalfordeling og brukes for å sammenligne to grupper på en kontinuerlig variabel 

(Pallant, 2005). Dersom dataene ikke er normalfordelte benyttes ikke-parametrisk 

Mann-Whitney Test. De ikke-parametriske testene analyserer gruppeforskjeller basert 

på rangscore (Altman, 1991). Ikke-parametrisk Wilcoxon’s Signed Rank Sum Test 

ble anvendt for å analysere hvordan en gruppe endret seg fra ett tidspunkt til et annet 

(Altman, 1991).  

For å analysere sammenhenger mellom trykksmerteterskler og de kontinuerlige 

variablene ble ikke-parametriske korrelasjonsanalyser anvendt. 

Korrelasjonsanalysene beregner en korrelasjonskoeffisient (i dette tilfellet 

Spearman’s σ) som befinner seg i intervallet -1 til 1. Verdien 0 indikerer dårlig lineær 

korrelasjon, mens høye positive eller negative verdier indikerer god positiv eller 

negativ korrelasjon (Aalen & Frigessi, 2006). 

I de statistiske analysene ble statistikkprogrammet Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versjon 15.0 anvendt.   
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4. Resultater 

4.1 Deltagere 

Trykksmerteterskelen til 25 førstegangsgravide kvinner i alderen 21 til 36 år ble 

undersøkt i perioden 15.02.07 til 04.07.07. Kvinnene besvarte spørreskjema ved 

inklusjon, i 30. svangerskapsuke og 12 uker etter fødsel. Kvinnene var i gjennomsnitt 

13 uker (SD2) gravide ved inklusjon, ved måletidspunkt 2 var de fullgått 31 uker 

(SD1) og ved måletidspunkt 3 var de fullgått 13 uker (SD2) etter fødsel. Ingen 

kvinner oppga å ha gynekologiske eller urologiske sykdommer, og ingen av kvinnene 

var gravide som resultat av hormonstimulering eller in-vitro fertilisering. Én kvinne 

spontanaborterte mellom inklusjon og uke 30 og én kvinne møtte ikke 12 uker etter 

fødsel. Tabell 1 viser en oversikt over demografiske data ved inklusjon. 

 

Tabell 1. Demografiske data ved inklusjon 

 Mean (SD) Range % n 

Alder (år) 29 (3) 21-36  25 

Utdanning (år) 16 (2) 11-20  25 

Høyde (cm) 167 (6) 153-178  25 

Vekt (kg) 64 (12) 48-102  25 

Kroppsmasseindeks (BMI) 23 (4) 18-37  25 

Røyker (%)   0 0/25 

 

4.2 Smerterapportering 

Tabell 2 viser at 32 % (8/25) av kvinnene rapporterte at de var plaget av 

bekkensmerter ved inklusjon. Ved 30. svangerskapsuke var andelen som rapporterte 
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bekkensmerter økt til 50 % (12/12). Tjueni % av kvinnene oppga at de var litt plaget 

av bekkensmertene, mens 21 % oppga at de var svært plaget. Tolv uker etter fødsel 

rapporterer fortsatt så mange som 39 % av kvinnene bekkensmerter. Ni prosent 

rapporterte sterke bekkensmerter ved dette måletidspunktet. Disse tallene ligger lett 

over tallene i de europeiske retningslinjene som oppgir en prevalens i svangerskapet 

på 20 % og 12 uker etter fødsel på 7 % (Vleeming et al., 2008). Wu og medarbeidere 

fant at 45 % rapporterer bekkensmerter og anslår at 25 % er alvorlig plaget (Wu et al., 

2004).  

Kvinnene som rapporterte sterke smerter hadde en gjennomsnittlig morgen- og 

kveldssmerte på 53mm (SD17) ved 30. svangerskapsuke og 55mm (SD16) 12 uker 

etter fødsel. De tilsvarende tallene for kvinnene som rapporterer litt/endel smerte er 

32mm (SD24) ved 30. svangerskapsuke og 24mm (SD24) 12 uker etter fødsel. Wu 

og medarbeidere anslår gjennomsnittlig VAS i svangerskapet til om lag 50mm 

(Ostgaard & Andersson, 1991; Wu et al., 2004). Østgård mener at rapportert 

gjennomsnitt er 43mm og at smerteintensiteten når sin topp rundt 30. 

svangerskapsuke (Ostgaard, 2007). Disse tallene bekrefter at utvalget er 

representativt for kvinner med bekkenløsning. Resultatene bekrefter dessuten at 

kvinnene som rapporterer sterke smerte faktisk ser ut til å ha sterke smerter. Litteratur 

som omhandler smerterapportering vurderer en smerteskår rundt 30mm på VAS-

skala å høyst sannsynlig dreie seg om moderat smerte mens 50-70mm høyst 

sannsynlig tilsvarer sterk smerte (Arendt-Nielsen & Mogensen, 2003; Coll et al., 

2004; Williamson & Hoggart, 2005). 
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Tabell 2. Oversikt over selvrapportert smerte  

 Mean (SD) Range Antall (%) n 

Rygg- og bekkensmerter inklusjon   15 (60 %) 25 

Rygg- og bekkensmerter 30 uker   18 (75 %) 24 

Rygg- og bekkensmerter 12 u.e.fødsel   17 (74 %) 23 

Bekkensmerter inklusjon   8 (32 %) 25 

Bekkensmerter 30. svangerskapsuke   12 (50 %) 24 

Bekkensmerter 12 uker etter fødsel   9 (39 %) 23 

Bekkensmerter (antall) 30 uker  

• Ingen smerte 

• Litt smerte 

• Sterk smerte 

   

12 (50 %) 

7 (29 %) 

5 (21 %) 

24 

 

Morgensmerter (VAS) inklusjon 

• Ingen smerte 

• Smerte 

 

0 

32 (28) 

 

 

1-79 

 25 

17 

8 

Kveldssmerter (VAS) inklusjon 

• Ingen smerte 

• Smerte 

 

0  

34 (24) 

 

 

0-60 

 25 

17 

8 

Morgensmerter (VAS) 30 uker 

• Ingen eller litt smerte  

• Smerte 

• Litt smerte 

• Sterk smerte 

 

8 (18) 

30 (26) 

22 (25) 

41(27) 

 

0-70 

0-70 

0-70 

4-68 

 24 

19 

12 

7 

5 
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Kveldssmerter (VAS) 30 uker 

• Ingen eller litt smerte 

• Smerte 

• Litt smerte 

• Sterk smerte 

 

15 (26) 

51 (26) 

41 (28) 

65 (16) 

 

0-72 

1-78 

1-72 

41-78 

 24 

19 

12 

7 

5 

Bekkensmerter (antall) 12 u.e.fødsel  

• Ingen smerte 

• En del smerte 

• Sterk smerte 

   

14 (61 %) 

7 (30 %) 

2 (9 %) 

23 

Morgensmerter (VAS) 12 u.e. fødsel  

• Ingen eller en del smerte 

• Smerte 

• En del smerte 

• Sterk smerte 

 

7 (16) 

26 (23) 

22 (22) 

40 (31) 

 

0-54 

1-62 

1-54 

18-62 

 23 

21 

9 

7 

2 

Kveldssmerter (VAS) 12 u.e. fødsel  

• Ingen eller en del smerte 

• Smerte 

• En del smerte 

• Sterk smerte 

 

9 (19) 

35 (30)  

26 (26) 

70 (1) 

 

0-71 

1-71 

1-70 

69-70 

 23 

21 

9 

7 

2 

 

4.3 Funksjonsrapportering 

Tabell 3 viser en oversikt over rapportert fysisk funksjon. En ser at kvinnene 

rapporterer dårligere fysisk funksjon målt ved både Disability Rating Index og SF-36 
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fysisk funksjon i 30. svangerskapsuke. Tolv uker etter fødsel er fysisk funksjon 

bedret til noe over det nivået kvinnene rapporterte ved inklusjon.  

4.4 Rapportering av mFABQ, HSCL-25 og fysisk aktivitet 

Tabell 4 viser oversikt over fear-avoidance beliefs (mFABQ), angst og depresjon (HSCL-

25) og fysisk aktivitet ved inklusjon. Kvinnene rapporterer fear-avoidance beliefs i den 

nedre enden av skalaen, men hele 6 av 25 kvinner (24 %) rapporterte HSCL-25 over 

1.75 som en mener korrelerer med angst og depresjon (Sandanger et al., 1998). Ved 

inklusjon rapporterer 64 % av kvinnene å være fysisk aktive. 

 

Tabell 3. Oversikt over selvrapportert fysisk funksjon målt ved Disability Rating Index (0-
100) og SF-36 fysisk funksjon (0-100) ved inklusjon (n=24/25), 30. svangerskapsuke 
(n=24) og 12 uker etter fødsel (n=23). 

 Inklusjon (SD) Uke 30 (SD) 12 u. e. fødsel (SD) 

DRI  16 (18) 35 (18) 13 (18) 

SF-36 Fysisk funksjon 87 (14) 69 (23) 88 (15) 

 

Tabell 4. Oversikt over fear-avoidance beliefs (mFABQ), angst og depresjon (HSCL-25) 
og fysisk aktivitet ved inklusjon (n=25).   

 Mean (SD) Range Antall (%) n 

mFABQ (0-24) 9 (3) 3 - 14  25 

HSCL-25 (1-4) 1.49 (0.35) 1.00 - 2.24  25 

HSCL-25 dikotomisert           

                                 < 1.75 

                                 ≥ 1.75 

   

19 (76 %) 

6 (24 %) 

25 

Fysisk aktive (antall)   16 (64 %) 25 
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4.5 Trykksmerteterskel  

Tabell 5 viser resultatene av trykksmerteterskelmålingene. PPTmean er utregnet ved 

at medianverdiene på hvert målepunkt summeres og deles på antall målepunkter. 

PPTgen er utregnet ved å summere medianene av de 3 generelle målepunktene og 

dividere på 3. På samme måte er PPTlok utregnet ved å summere medianene av de 4 

lokale punktene dividert på 4. Trykksmerteterskelen viste stor spredning og bekrefter 

resultatene fra andre undersøkelser av smerteterskler som viser store individuelle 

forskjeller (Fillingim, 2005). I figur 2-4 ser en at fordelingene til PPTmean, PPTgen 

og PPTlok er venstreforskjøvet og at relativt mange av kvinnene har svært lav terskel.  

 

 

Tabell 5. Oversikt over resultater av gjennomsnittlig trykksmerteterskel (PPTmean), 
generell trykksmerteterskel (PPTgen) og lokal trykksmerteterskel (PPTlok) målt i kPa. 

 Mean (SD) Median Range n 

PPTmean (kPa) 334 (150) 332 155-730 25 

PPTgen (kPa) 306 (152) 292 129-682 25 

PPTlok (kPa) 355 (156) 326 155-767 25 



 55

PPTmean (kPa)
800600400200

A
nt

al
l

8

6

4

2

0

 
PPTgen (kPa)

800600400200

A
nt

al
l

10

8

6

4

2

0

 

PPTlok (kPa)
800600400200

A
nt

al
l

8

6

4

2

0

 

Figur 2, 3 og 4. Histogrammer som viser fordelingene til PPTmean, PPTlok og PPTgen (kPa). 

4.6 Normalisert trykksmerteterskel 

Boksplottene i figur 5 og 6 viser en tendens til at kvinnene som rapporterte sterke 

bekkensmerter ved 30. svangerskapsuke hadde lavere PPTlok enn de som ikke 

rapporterte bekkensmerter ved inklusjon (p< .20). Gjennomsnittlig PPTlok var 271 

kPa (SD 76) for kvinnene med sterke bekkensmerter og 376 kPa (SD 170) for 

kvinnene som rapporterte ingen eller litt smerter. PPTgen avviker lite mellom 

gruppene. Forskjellen er ikke-signifikant, men likevel visuelt så tydelig at det var 

ønskelig å utforske denne nærmere. 
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Figur 5 og 6. Generell og lokal trykksmerteterskel målt i kPa hos kvinner som rapporterer 
ingen/litt eller sterk smerte. 

På bakgrunn av dette funnet ble det laget en variabel der differansen mellom lokale 

og generelle punkter ble beregnet. Denne ble kalt normalisert trykksmerteterskel 

(PPTnorm): 

PPTnorm = PPTlok - PPTgen 

Høye negative PPTnorm-verdier reflekterer at kvinnene har høy lokal 

trykksmerteterskel i bekkenet relativt til generell trykksmerteterskel. En kan også si at 

kvinnene med en høy PPTnorm er relativt mindre følsomme for trykkstimuli lokalt 

enn kvinnene med en lav PPTnorm. PPTnorm var gjennomsnittlig 49 kPa (SD 76) og 

medianen var 65 kPa med en range fra -124 kPa til 170 kPa. Histogrammet i figur 7 

viser fordelingen til PPTnorm. Denne vurderes som rimelig godt normalfordelt på 

bakgrunn av Q-Q-plottet som viste at ligger punktene akseptabelt på linjen. 

I noen av analysene av gruppeforskjeller er PPTnorm dikotomisert ved 0 kPa. Verdier 

> 0kPa benevnes som positiv PPTnorm mens verdier ≤ 0 kPa benevnes som negativ 

PPTnorm. Kvinner med positiv PPTnorm har høyere lokal enn generell terskel.  
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Figur 7. PPTnorm målt i kPa ved inklusjon. 

4.7 Gruppeforskjeller 

I analyser av gruppeforskjeller er t-tester anvendt der en mener at forutsetningene for 

anvendelse av parametrisk statistikk foreligger. Der dataene ikke er normalfordelte er 

ikke-parametrisk statistikk anvendt. Der det har vært tvil om resultatet er signifikant, 

blant annet fordi noen av gruppene har hatt lite antall, er begge metoder anvendt for å 

kontrollere resultatet.  

4.7.1 Trykksmerteterskler versus bekkensmerter 

Det var ingen signifikante gruppeforskjeller med hensyn på PPTmean, PPTgen eller 

PPTlok og rapporterte bekkensmerter ved inklusjon, 30. svangerskapsuke eller 12 

uker ette fødsel. Ved inklusjon hadde smertegruppen en gjennomsnittlig 

trykksmerteterskel på 307 kPa (SD 107) mens den for de smertefrie var 346 kPa (SD 

168).  

4.7.2 Normalisert trykksmerteterskel versus bekkensmerter 

Figur 8 viser at det ikke var forskjeller i PPTnorm hos kvinner med og uten 

bekkensmerter ved inklusjon. Kvinnene som rapporterte bekkensmerter ved 30. 
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svangerskapsuke hadde derimot signifikant lavere PPTnorm enn de som ikke 

rapporterte smerter (p=.008). PPTnorm var gjennomsnittlig 8 kPa (SD 74) for 

smertegruppen og 88 kPa (SD 60) for kvinnene som ikke rapporterte smerter. 

Gjennomsnittlig forskjell var 80 kPa (SD 28) og 95 % KI 23,137. Det var ingen 

gruppeforskjeller 12 uker etter fødsel. 
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Figur 8. PPTnorm målt i kPa hos kvinner med og uten bekkensmerter ved inklusjon, 30 uker 
og 12 uker etter fødsel. 

 

Figur 9 viser at forskjellen ved 30. svangerskapsuke var tydeligst mellom kvinnene 

som rapporterte sterke smerter versus de som rapporterte ”ingen” eller ”litt smerte” 

(p<.001). PPTnorm var gjennomsnittlig -51 kPa (SD 65) for kvinnene som 

rapporterte sterke smerter og 74 kPa (SD 57) for kvinnene som rapporterte ingen eller 

litt smerter. Gjennomsnittlig forskjell var 126 kPa (SD 29) og 95 % KI 65,187. Etter 

fødsel oppga bare to kvinner sterke smerter, og begge disse tilhørte gruppen med lav 

PPTnorm. Tendensen fra 30. svangerskapsuke synes opprettholdt, men fordi det var 

så få kvinner i smertegruppen (n=2) ga det ikke mening å analysere gruppeforskjeller 

her.  
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Figur 9. PPTnorm målt i kPa versus selvrapporterte bekkensmerter dikotomisert i ”ikke 
smerter”, ”litt/en del smerter” og ”sterke smerter” ved 30 uker og 12 uker etter fødsel.   

 

4.7.3 Normalisert trykksmerteterskel versus Disability Rating 
Index 

I denne analysen er PPTnorm dikotomisert ved 0 kPa. Figur 10 viser en tendens til at 

kvinnene med negativ PPTnorm rapporterte dårligere fysisk funksjon målt med DRI 

ved inklusjon og 30. svangerskapsuke enn kvinnene med høy PPTnorm. Denne 

forskjellen er ikke-signifikant. Det var heller ingen gruppeforskjeller 12 uker etter 

fødsel. DRI øker for begge grupper fra inklusjon til 30 uker. Ikke-parametriske 

Wilcoxon’s Signed Rank Sum Test viste at økningen var signifikant for gruppen med 

positiv PPTnorm (p=.001). Etter fødsel sank DRI signifikant både for gruppen med 

positiv PPTnorm (p=.003) og gruppen med negativ PPTnorm (p=.012).  
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Figur 10. Disability Rating Index ved inklusjon (n=24), 30. svangerskapsuke (n=24) og 12 uker 
etter fødsel (n=23) versus PPTnorm (dikotomisert ved 0 kPa). 

4.7.4 Normalisert trykksmerteterskel versus SF-36  

PPTnorm er også her dikotomisert ved 0 kPa. Figur 11 og 12 viser at det ikke var 

gruppeforskjeller med hensyn på domenene kroppssmerte og fysisk funksjon ved 

inklusjon. Ved 30. svangerskapsuke viste ikke-parametriske tester at kvinnene med 

negativ PPTnorm rapporterte signifikant mer kroppssmerter (p=.005). SF36 

kroppssmerter var gjennomsnittlig 37 (SD 20) for kvinnene med negativ PPTnorm og 

69 (SD 24) for kvinnene med positiv PPTnorm.  

Figur 12 viser at kvinner med negativ PPTnorm rapporterte dårligere fysisk funksjon 

(p=.023) enn kvinner med positiv PPTnorm. SF36 fysisk funksjon var 

gjennomsnittlig 52 (SD 29) for kvinnene med negativ PPTnorm og 77 (SD 13) for 

kvinnene med positiv PPTnorm.  
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Figur 11. SF-36 kroppssmerte ved inklusjon (n=25), 30. svangerskapsuke (n=24) og 12 uker 
etter fødsel (n=23) versus PPTnorm (dikotomisert ved 0 kPa). 

 

12 u. e. fødselUke 30Inklusjon

SF
-3

6 
Fy

si
sk

 fu
nk

sj
on

100

80

60

40

20

0

5

2
8

55

Positiv
Negativ

Normalisert 
terskel

 

Figur 12. SF-36 fysisk funksjon ved inklusjon (n=25), 30. svangerskapsuke (n=24) og 12 uker 

etter fødsel (n=23) versus PPTnorm (dikotomisert ved 0 kPa). 
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Dersom en dikotomiserer PPTnorm ved medianen (65 kPa) er resultatet 

grensesignifikant for kroppssmerte (p=.051) og ikke-signifikant for fysisk funksjon. 

Tolv uker etter fødsel er det ingen gruppeforskjeller.  

Fra 30. svangerskapsuke til 12 uker etter fødsel økte fysisk funksjon signifikant for 

kvinnene positiv PPTnorm (p=.003) og negativ PPTnorm (p=.011). For kvinnene 

med negativ PPTnorm ble dessuten kroppssmertene signifikant (p=.024) redusert i 

dette tidsrommet. 

 

4.7.5 Trykksmerteterskler versus fysisk aktivitet  

Ved inklusjon rapporterte 64 % av kvinnene å være fysisk aktive, mens 36 % ikke var 

fysisk aktive. Ikke-parametrisk Mann-Whitney Test viste at kvinnene som rapporterte 

å være regelmessig fysisk aktive hadde signifikant høyere PPTmean, PPTgen og 

PPTlok (p<.02) enn de som ikke var fysisk aktive. PPTmean var 388 kPa (SD 151) 

for kvinnene som rapporterte var fysisk aktive og 239 kPa (SD 93) for kvinnene som 

ikke var aktive. Figur 16 viser at det ikke var forskjell mellom gruppene med hensyn 

på PPTnorm. Boksplottene i figurene 13-16 viser dessuten at gruppen som er lite 

fysisk aktiv har mindre spredning. 

 

 

Tabell 6. Trykksmerteterskel (PPTmean), lokal trykksmerteterskel (PPTlok) og generell 
trykksmerteterskel (PPTgen) målt i kPa versus fysisk aktivitet ved inklusjon (n=25). 

 PPTmean (SD) PPTlok (SD) PPTgen (SD)  n (%) 

• Fysisk aktiv 

• Ikke aktiv 

388 (151) 

239 (93) 

410 (159) 

257 (94) 

357 (151) 

214 (109) 

16 (64) 

9 (36) 
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Figur 13-16. Selvrapportert fysisk aktivitet ved inklusjon versus trykksmerteterskler målt i 
kPa ved inklusjon. 

Kvinnene som rapporterte å være fysisk aktive ved inklusjon rapporterte 

høysignifikant bedre fysisk funksjon målt med DRI (p=.001). De fysisk aktive hadde 

gjennomsnittlig DRI skår på 6 (SD 7) mot 33 (SD 19) for de som ikke var fysisk 

aktive. De fysisk aktive rapporterte også bedre fysisk funksjon målt ved SF-36 

(p=.004) ved inklusjon. Disse hadde en gjennomsnittlig funksjonsskår på 93 (SD 6) 

mot 76 (SD 17) for de som ikke var fysisk aktive. Kvinnene som var fysisk aktive 

rapporterte dessuten signifikant lavere HSCL-25 (p=.015) ved inklusjon. De hadde en 

gjennomsnittlig skår på 1.37 (SD 0.30) mot 1.70 (SD 0.35) hos gruppen som ikke var 

aktive. 
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4.8 Korrelasjonsanalyser 

Det er foretatt bivariate korrelasjonsanalyser for å se etter sammenhenger mellom 

trykksmerteterskler målt ved inklusjon og kveldssmerter (VAS), DRI, SF-36 

kroppssmerter og SF-36 fysisk funksjon på de tre måletidspunktene. Dessuten er det 

foretatt korrelasjonsanalyser mellom trykksmerteterskler og mFABQ og HSCL-25 

ved inklusjon. Fordi utvalget er relativt lite og at trykksmerteterskelverdiene i liten 

grad er normalfordelte er det anvendt ikke-parametrisk statistikk.  

4.8.1 Sammenheng mellom trykksmerteterskler og kveldssmerte 

Korrelasjonsanalysene avdekket ingen sammenheng mellom PPTmean, PPTlok og 

PPTgen og kveldssmerte målt ved VAS ved noen av måletidspunktene. Det var heller 

ikke sammenheng mellom PPTnorm og kveldssmerte ved inklusjon eller 12 uker etter 

fødsel, men her var det en høysignifikant sammenheng ved 30. svangerskapsuke 

(p=.005). Korrelasjonskoeffisienten Spearman’s σ var -.55.   

 

 

Tabell 7. Bivariate korrelasjoner mellom trykksmerteterskel og kveldssmerte målt ved 
VAS ved inklusjon (n=25), 30. svangerskapsuke (n=24) og 12 uker etter fødsel (n=23). 

 PPTmean PPTlok PPTgen PPTnorm 

VAS inkl.         Spearman’s σ  

                          p-verdi 

-.01 

.97 

-.11 

.59 

.05 

.80 

-.19 

.38 

VAS uke 30     Spearman’s σ   

                         p-verdi 

-.11 

.62 

-.24 

.27 

.07 

.76 

-.55** 

.005 

VAS 12 u.e.f.   Spearman’s σ   

                          p-verdi 

.19 

.40 

.12 

.58 

.28 

.20 

-.25 

.25 

Scatterplottet i figur 17 illustrerer det ikke er en tydelig lineær sammenheng mellom 

PPTnorm og smerterapportering. Likevel viser det at kvinner som rapporterte sterke 
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smerter på VRS også rapporterte høyt på VAS og at alle kvinnene som rapporterte 

sterke smerter hadde negativ PPTnorm.  
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Figur 17. Scatterplott over PPTnorm (kPa) versus kveldssmerter (VAS) ved 30 uker.  

4.8.2 Sammenheng mellom trykksmerteterskler og fysisk 
funksjon 

Det var en negativ sammenheng mellom PPTmean (p=.014) og PPTlok (p=.010) og 

fysisk funksjon målt ved DRI ved inklusjon. Jo høyere PPTmean og PPTlok 

kvinnene hadde desto bedre fysisk funksjon rapporterte de ved inklusjon. Det var 

ingen sammenheng ved 30. svangerskapsuke eller 12 uker etter fødsel.  
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Tabell 8. Bivariate korrelasjoner mellom trykksmerteterskler og fysisk funksjon (DRI) 
ved inklusjon (n=24), 30. svangerskapsuke (n=24) og 12 uker etter fødsel (n=23). 

 PPTmean PPTlok PPTgen PPTnorm 

DRI inkl.         Spearman’s σ   

                          p-verdi 

-.50* 

.01 

-.52* 

.01 

-.39 

.06 

-.28 

.18 

DRI 30 uker    Spearman’s σ   

                          p-verdi 

-.06 

.77 

-.09 

.68 

.08 

.72 

-.34 

.11 

DRI 12 u.e.f.    Spearman’s σ  

                          p-verdi 

-.23 

.30 

-.21 

.34 

-.13 

.57 

-.31 

.15 

Figur 18 illustrerer sammenhengen mellom PPTnorm og fysisk funksjon målt ved 

DRI ved 30. svangeskapsuke. Sammenhengen var ikke-signifikant, men det avtegnes 

et mønster som viser at kvinnene med høy PPTnorm fordeler seg i nedre høyre 

kvadrant. De fleste rapporterte altså bedre fysisk funksjon enn kvinnene med lav 

PPTnorm.  
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Figur 18. Scatterplott over PPTnorm (kPa) versus Disability Rating Index ved 30 uker. 

4.8.3 Sammenheng mellom trykksmerteterskler og SF-36 
kroppssmerte og fysisk funksjon 

Tabell 9 viser en oversikt over sammenhengen mellom trykksmertetersklene og SF-

36 kroppssmerte. Det var ingen sammenhenger mellom PPTmean, PPTlok eller 

PPTgen og SF-36 kroppssmerte ved noen av måletidspunktene. Derimot var det en 

høysignifikant sammenheng mellom PPTnorm og rapportert kroppssmerte ved 

svangerskapsuke 30 (p=.002). Det var ingen sammenhenger ved inklusjon eller 12 

uker etter fødsel. 
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Tabell 9. Bivariate korrelasjoner mellom trykksmerteterskler og SF-36 kroppssmerte (SF-
36 KS) ved inklusjon (n=25), 30. svangerskapsuke (n=24) og 12 uker etter fødsel (n=23). 

 PPTmean PPTlok PPTgen PPTnorm 

SF-36 KS inkl.          Spearman’s σ  

                                   p-verdi 

.06 

.16 

.13 

.54 

-.06 

.77 

.30 

.15 

SF-36 KS uke 30      Spearman’s σ  

                                   p-verdi 

.06 

.78 

.13 

.54 

-.00 

.99 

.60** 

.002 

SF-36 KS 12 u.e.f.    Spearman’s σ  

                                   p-verdi 

-.10 

.66 

-.09 

.67 

-.14 

.52 

.27 

.21 

Scatterplottet i figur 19 viser sammenhengen mellom PPTnorm og SF-36 

kroppssmerte ved 30 uker. Alle kvinnene med negativ PPTnorm skårte under 50 og 

fordeler seg i nedre venstre kvadrant, mens det er en tendens til at kvinnene med 

positiv PPTnorm fordeler seg i øvre høyre kvadrant.  
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Figur 19. Scatterplott over PPTnorm (kPa) versus SF-36 kroppssmerte ved 30 uker. 
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Tabell 10 viser at det ikke er signifikante sammenhenger mellom 

trykksmertetersklene og SF-36 fysisk funksjon ved noen av måletidspunktene.  

 

 

Tabell 10. Bivariate korrelasjoner mellom trykksmerteterskler og SF-36 fysisk funksjon 
(SF-36 FF) ved inklusjon (n=25), 30. svangerskapsuke (n=24) og 12 uker etter fødsel 
(n=23). 

 PPTmean PPTlok PPTgen PPTnorm 

SF-36 FF inklusjon    Spearman’s σ    

                                     p-verdi 

.32 

.78 

 .39 

.06 

.23 

.27 

.28 

.18 

SF-36 FF 30 uker       Spearman’s σ   

                                     p-verdi 

.32 

.12 

.39 

.06 

-.05 

.82 

.36 

.08 

SF-36 FF 12 u.e.f.       Spearman’s σ   

                                     p-verdi 

.18 

.43 

.15 

.50 

.09 

.69 

.26 

.24 

Scatterplottet i figur 20 viser at det ikke er en lineær sammenheng mellom PPTnorm 

og SF-36 fysisk funksjon ved 30. svangerskapsuke, men kvinnene med høy PPTnorm 

fordeler seg i den øvre, høyre kvadrant av plottet og rapporterte således i større grad 

bedre fysisk funksjon enn kvinnene med lav PPTnorm terskel. 
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Figur 20. Scatterplott over PPTnorm (kPa) versus SF-36 fysisk funksjon ved 30 uker. 

4.8.4 Sammenhenger mellom trykksmerteterskler og mFABQ og 
HSCL–25  

Det var ingen sammenheng mellom PPTmean, PPTlok eller PPTgen og mFABQ ved 

inklusjon, men analysene avdekker en signifikant sammenheng mellom PPTmean 

(p=.026) og PPTlok (p=.016) og angst og depresjon målt ved HSCL-25 ved 

inklusjon.  

 

Tabell 11. Bivariate korrelasjoner mellom trykksmerteterskler og fear-avoidance 
beliefs og angst og depresjon ved inklusjon (n=25) 

PPTmean PPTlok PPTgen PPTnorm  

mFABQ       Spearman’s σ     -.01 -.01 .12 -.16 

.97 .98 .58 .44                       p-verdi 

HSCL-25     Spearman’s σ   

 

                      p-verdi 

-.45* 

.03 

-.48* -. 33 -.32 

.02 .10 .11 
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5. Diskusjon 

I dette kapittelet ønsker jeg å diskutere hvordan de metodiske valgene kan ha 

innvirket på resultatene. I tillegg vil jeg diskutere resultatene i lys av den teori som 

fremlagt i kapittel 2. Kort kan studiens resultater oppsummeres slik: 

• Det var ingen assosiasjon mellom PPTmean, PPTlok, PPTgen eller PPTnorm 

og bekkensmerter ved inklusjon. 

• Det var heller ingen assosiasjon mellom PPTmean, PPTlok eller PPTgen og 

bekkensmerter i 30. svangerskapsuke. 

• Derimot viste t-tester at kvinner med lav PPTnorm i større grad rapporterte 

bekkensmerter ved 30. svangerskapsuke. PPTnorm var også høysignifikant 

korrelert til kveldssmerte og SF-36 kroppssmerte ved dette måletidspunktet. 

• Ved 30. svangerskapsuke rapporterte kvinnene med positiv PPTnorm 

signifikant bedre fysisk funksjon målt ved SF-36, men ikke ved DRI, enn 

kvinnene med negativ PPTnorm. Korrelasjonsanalysene avdekket ingen 

assosiasjoner mellom trykksmerteterskler og fysisk funksjon. 

• Tolv uker etter fødsel var det ingen assosiasjon mellom trykksmerteterskler og 

smerter eller fysisk funksjon. 

• Ved inklusjon var PPTmean og PPTlok assosiert til angst og depresjon, men 

det var ingen assosiasjon til fear-avoidance beliefs. PPTmean, PPTlok og 

PPTgen var assosiert til fysisk aktivitet. 

5.1 Metodiske overveielser 

I denne delen ønsker jeg å belyse sentrale aspekter ved de metodiske valgene. Først 

og fremst må det diskuteres om trykksmerteterskelen er et gyldig mål for å forutsi 
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fremtidig smerteutvikling. Deretter vil jeg diskutere styrker og svakheter ved design, 

utvalg, målemetode og effektmål. Til slutt vil jeg komme inn på statistiske analyser 

og styrkeberegning. 

5.1.1 Kan trykksmerteterskelen forutsi fremtidig smerte?  

Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved om eksperimentelt påført smerte på ett 

tidspunkt har sammenheng med fremtidig utvikling av klinisk smerte. Nyere studier 

har påvist en slik sammenheng. For eksempel er det vist at resultater fra preoperativ 

kvantitativ sensorisk testing korrelerer med klinisk smerte etter operasjoner (Coghill 

& Eisenach, 2003), og tre studier bekrefter at det er slik sammenheng også når det 

gjelder kronisk smerte (Diatchenko et al., 2005; Kasch et al., 2005; Tegeder et al., 

2006).  

Trykkalgometri er ansett for å være en reliabel og valid metode for å teste 

trykksmerteterskelen. I tillegg til å være reliabelt, må et måleinstrument gi 

meningsfull informasjon om det fenomenet en ønsker å uttale seg om (Domholdt, 

2000). Forskningsvaliditet dreier seg om i hvilken grad konklusjonene som trekkes er 

troverdige og nyttige (ibid). Målevaliditet sier hvor godt en har målt fenomenet en 

ønsker å måle og hvor kvalitativt god anvendelsen av resultatet er (Domholdt, 2000; 

Laake, 2007). Prediktiv validitet er et underbegrep av målevaliditet og handler om 

hvorvidt en test som er utført på ett tidspunkt kan predikere fremtidig status 

(Domholdt, 2000). Å bestemme den prediktive validiteten til et måleinstrument er en 

essensiell, men tidkrevende prosess, og anvendeligheten til en test kan ikke 

bestemmes uten at en kjenner dens prediktive validitet (ibid). 

Spørsmålet er om trykksmerteterskelen er gyldig for å forutsi fremtidige smerter. Det 

er grunn til å tro at modaliteten trykksmerteterskel er en hensiktsmessig modalitet 

fremfor for eksempel kulde- eller varmestimuli for å vurdere gravides smerteterskel i 

bekkenområdet. Dersom smerteterskelen i bekkenområdet er endret som funksjon av 

graviditeten, bør en forvente at dette spesielt har innvirkning på mekanoreseptorenes 

terskel for fyring. Mekanoreseptorer i bekkenets somatiske strukturer kan påvirkes og 
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medføre økt impulsaktivitet gjennom somatisk afferente nerver. Dessuten kan 

fosterets økende størrelse gjennom strekk og økt intrauterint trykk medføre økt 

afferent impulsaktivitet i nervus hypogastricus (Gintzler & Liu, 2001). Det er derfor 

grunn til å foreslå trykksmerteterskel som del av et kluster for å bestemme gravides 

smertefølsomhet. 

Trykkalgometri er en enkel metode å utføre, men trykksmerteterskelen alene er trolig 

ikke et gyldig mål for kvinnenes basale smertefølsomhet. Smertefølsomheten er 

modalitetsspesifikk (Janal et al., 1994), og dette innebærer at ett individ kan være mer 

følsom for en type stimulus enn et annet. Dersom en skal vurdere individets 

smertefølsomhet, bør stimuleringen derfor være multimodal (Arendt-Nielsen et al., 

2004; Edwards, 2005).  Dette betyr at det i tillegg til smerteterskelmålinger bør 

anvendes modaliteter som for eksempel toleranseterskler og supraterskelskåring. Mye 

tyder også på at toleranseterskler og supraterskelskåringer i større grad er valide for å 

beskrive smertefølsomhet enn smerteterskler (Coghill & Eisenach, 2003). De trekker 

frem resultatene fra Granots undersøkelse (Granot et al., 2003) som viser at 

forskjellene i supraterskelskåringer er reelle, store og reflekterer forskjeller i 

hjerneaktivitet mer enn stoisisme.  

5.1.2 Er design og utvalgsstørrelse hensiktmessig? 

Dersom en ønsker å vurdere om fenomenet trykksmerteterskel er assosiert med 

utvikling av fremtidige smerter er det nødvendig å benytte et prospektivt design. 

Fordelen ved et slik design er at en søker å registrere eksponering før sykdom er 

oppstått (Aalen & Frigessi, 2006). Utfordringen i prosjektet var å undersøke 

trykksmerteterskelen før kvinnene fikk bekkensmerter og nedsatt fysisk funksjon. Det 

viste seg at rekrutteringen til studien ble vanskeligere enn forventet. En grunn til dette 

var at helsestasjonen i 2007 endret inntaksrutinene på grunn av redusert kapasitet. 

Flere gravide ble bedt om å henvende seg til fastlegen for første konsultasjon og var 

allerede passert 15. svangerskapsuke da de kom til helsestasjonen.  
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For studiens sekundære forskningsspørsmål ved inklusjon er en 

tverrsnittsundersøkelse egnet. Dette designet kan benyttes for avdekke 

sammenhenger mellom fenomener, men svakheten er at en ikke kan bestemme 

retningen på sammenhengene (Aalen & Frigessi, 2006).  

Begrunnelsen for å velge førstegangsgravide var å sikre en homogen gruppe. Det er 

påvist at tidligere sterke smerteopplevelser slik som en fødsel kan bidra til at 

smerteterskelen endres. I én studie der en undersøkte kuldesmerteterskel, 

kuldetoleranseterskel og supraterskelskåring hos førstegangs- og flergangsfødende, 

ble det vist at kvinner som har født har signifikant høyere kuldesmerteterskel enn 

kvinner som ikke har født (Hapidou & DeCatanzaro, 1992). Det var ingen forskjeller 

med hensyn på toleranseterskel og supraterskelskåring. De økte smertetersklene hos 

flergangsfødende kan på den ene siden skyldes endringer i smertefølsomhet, men en 

annen mulighet er at kvinner som har opplevd en smertefull fødsel kognitivt 

forholder seg annerledes til eksperimentelle smertestimuli (ibid). En nyere svensk 

studie støtter funnet til Hapidou og DeCatanzaro. Her fant en at kvinner som har født 

har høyere trykksmerteterskel enn kvinner som ikke har født (Sjolund & Persson, 

2007). Til tross for at studier kan tyde på at smerteterskelen varierer mellom 

førstegangs- og flergangsfødende ville det vært nyttig å inkludere flergangsfødende 

for å oppnå et større utvalg. I tillegg ville det også vært interessant å inkludere 

flergangsfødende for å studere om tidligere smertefulle fødselsopplevelser har 

betydning for den normaliserte trykksmerteterskelen.  

5.1.3 Hvordan er forhold for å redusere målefeil ivaretatt? 

Det ble foretatt tre målinger på hvert målepunkt og verdiene ble avlest digitalt. På 

hvert målepunkt varierte resultatene. Det er liten grunn til å tro at variasjonen skyldes 

feil i algometeret eller avlesningen av resultatene. Algometeret ble kalibrert før hver 

undersøkelse og digitale resultater gir liten mulighet for avlesningsfeil (Domholdt, 

2000).  
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Det er større grunn til å tro at variasjonen skyldes forhold hos testeren eller kvinnene 

selv. Gjennomsnittlige verdier for PPTmean, PPTgen og PPTlok ble beregnet på 

grunnlag av medianverdiene på hvert enkelt punkt. Medianen av de tre målingene ble 

valgt for å unngå at ekstremverdier eller målefeil ved én enkelt måling skulle ha 

innvirkning på resultatet (Aalen & Frigessi, 2006). Tabell 5 viser gjennomsnitt og 

median for PPTmean, PPTgen og PPTlok og en ser at disse i liten grad avviker. Det 

er i tillegg foretatt beregninger av trykksmertetersklene på grunnlag av 

gjennomsnittene for hvert målepunkt. Disse avviker i liten grad fra beregningene som 

er gjort på grunnlag av medianene. De videre analyseresultatene påvirkes heller ikke 

av om variablene er basert på målepunktenes median- eller gjennomsnittsverdier.  

Det var en utfordring å gi trykket med riktig hastighet, i riktig vinkel og å unngå å 

glippe på målepunktet. Både i test-retest-undersøkelsen og i prosjektet glapp proben 

noen ganger på symfyse, sternum og på LDL. Det opplevdes vanskeligst å måle 

kvinnene med høyest terskel. Disse målingene krevde høy kraftutvikling og medførte 

i noen tilfeller at proben glapp. Det var derfor viktig å sikre gode arbeidsstillinger for 

å kunne utvikle tilstrekkelig kraft til at terskel ble nådd og samtidig sikre en 

kvalitativt god teknisk utførelse. Ved økende erfaring med metoden opplevdes 

problemet som mindre uttalt. Det kan skyldes bedret evne til å gi trykket vinkelrett på 

underlaget, å gi trykket med jevnere hastighet, at arbeidsstillingene var bedre og økt 

erfaring i å identifisere punktene. Et mindre probeareal ville medført mindre 

kraftutvikling, noe som muligens ville gitt økt stabilitet slik at det ville vært lettere å 

ivareta et vinkelrett trykk. En probe med mindre areal ville i større grad aktivert 

hudreseptorer (Arendt-Nielsen, 2003). I dette prosjektet var det ønskelig å nå dypere 

strukturer og proben burde derfor ikke være svært liten.  

Testeren var blindet for kvinnens eventuelle kroppssmerter. Dersom den som tester 

kjenner til hvilke punkter som er ømme vil dette kunne påvirke hastigheten og trykket 

som gis. Én studie viser at testerens kunnskap og forventning om målepunktenes 

karakteristika, for eksempel at punktet er et kjent triggerpunkt, også kan influere på 

resultatet (Ohrbach et al., 1998). Smertetegning og spørreskjema var utfylt i forkant 
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av undersøkelsen, og blindingsprosedyren gikk ut på at kvinnen ikke skulle fortelle 

om sine eventuelle smerter. Ved et par tilfeller glemte kvinnen at hun skulle holde 

smertene skjult under undersøkelsen. Det var også en mulighet for at testeren kunne 

huske kvinnens smerterapportering fra den kliniske undersøkelsen som var foretatt én 

til to uker tidligere. I tillegg var det mulig for testeren å tolke redusert generell 

funksjon som et resultat av smerter. Dette problemet antas lite da svært få kvinner 

hadde redusert generell funksjon ved inklusjon.  

5.1.4 Er effektmålene egnet for å besvare problemstillingene? 

Smerte 
Den verbale rangskalaen (VRS) i 30 ukers skjemaet innholdt kategoriene ”ikke 

smerter”, ”litt smerter” og ”mye smerter”, mens kategoriene 12 uker etter fødsel var ” 

ikke smerter”, ”en del smerter” og ”mye smerter”. Flere kvinner kommenterte ved 

undersøkelse 12 uker etter fødsel at de opplevde for stor avstand mellom kategoriene 

”ikke smerter” og ”en del smerter” og at de savnet en kategori mellom disse. I en ny 

studie bør det derfor vurderes å utvide skalaen til 4 eller 5 punkts. Det var i 

utgangspunktet ikke planlagt å velge forskjellige svarkategorier ved de to siste 

måletidspunktene, og det må ses på som en svakhet der rapporterte bekkensmerter 

ved disse tidspunktene sammenlignes. Tolv uker etter fødsel rapporterte 2 kvinner 

sterke smerter og 7 kvinner en del smerter. Det er en mulighet for at kvinnene ville 

fordelt seg annerledes dersom svarkategorien hadde vært ”litt” i stedet for ”en del”. 

Dette kunne hatt betydning for resultatene 12 uker etter fødsel.  

En annen svakhet ved samme spørsmål er at det ved inklusjon kun var to kategorier, 

”ikke smerter” eller ”smerter”. Ved dette måletidspunktet var det derfor ikke mulig å 

kategorisere kvinnene med sterk smerte slik som ved de to andre måletidspunktene. 

Spørreskjemaet inneholdt dessuten ikke VAS for korsryggssmerter og 

vanskeliggjorde derfor analyser av kombinerte korsryggs- og bekkensmerter.  
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Det fremkom ved samtalen etter undersøkelsene at noen kvinner var usikre på om 

deres smerter var relatert til rygg eller bekken. Dette kan spesielt være et problem for 

førstegangsfødende som ikke tidligere har opplevd bekkenløsning. Kvinner som 

tidligere har hatt korsryggssmerter med utstråling til bekkenregionen kan tenkes å 

feilrapportere bekkensmerter som korsryggssmerter. Det fremkom dessuten at flere 

faktisk var usikre på bekkenets lokalisering og utbredelse. Andre var derimot svært 

klare på at plagene som hadde oppstått i svangerskapet skilte seg fra tidligere 

ryggplager. Særlig ble smerter i forbindelse med generelle funksjoner som å snu i 

seng og gangvansker trukket frem som eksempler på dette.  

Materialet er også analysert på grunnlag av domenet kroppssmerte i SF-36. Denne 

delskåren avspeiler smerter i hele kroppen, ikke bare bekken- eller ryggsmerter. 

Resultatene av disse analysene må derfor tolkes på dette grunnlag. 

Fysisk funksjon 
Resultatene viser at både DRI og SF-36 fanger opp at de gravide har fysisk 

funksjonsbegrensinger i siste trimester og at funksjonen gjenopprettes etter fødsel. 

DRI og SF-36 fysisk funksjon er mye brukt, men ikke validert for kvinner med 

bekkenløsning. Det foreligger per i dag ingen standardiserte måleinstrumenter med 

hensyn på fysisk funksjon for kvinner med bekkenløsning. Studier har vist at gravide 

særlig rapporterer smerter når de står og går, sykler, sitter, ligger og endrer stilling 

(Ronchetti et al., 2008; Rost et al., 2004). Det er ønskelig at et måleinstrument for 

fysisk funksjon omfatter relevante funksjoner for den gruppen som skal undersøkes. 

Både DRI og SF-36 fysisk funksjon omfatter daglige aktiviteter som gange, 

trappegange og løfting. DRI inneholder også aktiviteter som løping, hardt arbeid og 

tunge løft. Disse aktivitetene er lite relevante for gravide (Gutke et al., 2006). Verken 

DRI eller SF-36 har spørsmål som omfatter evnen til å sykle, ligge eller endre stilling. 

SF-36 mangler dessuten spørsmål om evnen til å stå og sitte. Begge redskapene vil 

derfor kunne ha problemer med å fange opp funksjonsbegrensninger for kvinner med 

bekkenløsning, men DRI ser i noe større grad enn SF-36 ut til å omfatte relevante 

aktiviteter.  
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5.1.5 Statistiske analyser og teststyrke 

Når en vurderer å forkaste nullhypotesen kan følgende feil oppstå. For det første kan 

nullhypotesen forkastes til tross for at den er sann. Det er altså egentlig ikke 

forskjeller mellom gruppene. Dette benevnes som en type-1 feil. Motsatt kan det 

forkomme at nullhypotesen ikke forkastes til tross for at den er gal. I dette tilfelle 

gjøres en type-2 feil (Pallant, 2005).  

Aalen skriver at små forsøk vanligvis har lav teststyrke og at det derfor er stor sjanse 

for at klinisk interessante forskjeller ikke oppdages (Aalen & Frigessi, 2006). Til 

tross for en liten utvalgsstørrelse i denne studien er det oppdaget signifikante og til 

dels også høysignifikante gruppeforskjeller ved 30. svangerskapsuke. Ved analyser 

av gruppeforskjeller kan effektstørrelse, utvalgsstørrelse og spredning ha betydning 

for teststyrken. I materialer med stor spredning kan det være vanskelig å avdekke 

gruppeforskjeller. I denne studien viste trykksmertetersklene svært stor spredning. 

PPTmean varierte fra 155-730 kPa og standardavviket var 150 kPa. I et slikt 

materiale trengs derfor enten en stor effektstørrelse og/eller utvalgsstørrelse for at å 

avdekke gruppeforskjeller. Det viste seg at gjennomsnittlig forskjell mellom 

kvinnene som rapporterte smerte kontra de som ikke rapporterte smerte ved 30. 

svangerskapsuke var 49 kPa, omtrent 1/3 av standardavviket. Dette forholdet mellom 

effektstørrelse og standardavvik betyr at et stort antall kvinner må inkluderes for å gi 

analysene tilstrekkelig teststyrke.  

Ved å beregne differansevariabelen PPTnorm reduseres spredningen. PPTnorm 

varierte fra -124 til 170 kPa og her var standardavviket redusert til 76 kPa. En 

interessant forskjell mellom gruppene kan tenkes å ligge i området rundt 

standardavviket, og 75 kPa dekker ca 25 % av variasjonsbredden for variabelen. 

For å avdekke en gruppeforskjell på 75 kPa med standardavvik 75 kPa må 42 kvinner 

inkluderes. Styrkeberegningene er her basert på et signifikansnivå (alfa-verdi) på 5 % 

og teststyrke (beta-verdi) på 90 %. Det viste seg at gjennomsnittlig forskjell mellom 

kvinnene som rapporterte smerter og ikke rapporterte smerter var 80 kPa. Forskjellen 
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mellom de som rapporterte sterke smerter og ingen/litt smerter var enda større, 126 

kPa. Disse tallene gir høyere teststyrke og det er derfor grunn til å stole på at 

forskjellene for PPTnorm er av interesse.  

Tolv uker etter fødsel er det på grunn av smertegruppens størrelse svært lav 

teststyrke. I diskusjonen av resultatene vil derfor hovedfokus rettes mot resultatene 

ved 30. svangerskapsuke. 

Utvalgsstørrelsen begrenset analysemulighetene. Ved forsøk på å anvende kji-

kvadrattester viste det seg at for mange av cellene i tabellene hadde for lite forventet 

antall observasjoner. Det ville dessuten vært ønskelig med et større utvalg for å 

anvende multippel og logistisk regresjon, blant annet for å studere hvorledes 

trykksmertetersklenes samvariasjon med de andre variablene ved inklusjon.  

5.2 Diskusjon av resultater 

I denne delen av diskusjon ønsker jeg rette hovedfokus mot noen problemstillinger og 

valg som jeg mener er sentrale for resultatene. Først og fremst er det nødvendig å 

reflektere over hva den normaliserte trykksmerteterskelen uttrykker. Deretter vil jeg 

diskutere i hvilken grad resultatene kan støtte eller avkrefte prosjektets 

hovedhypotese og besvare de sekundære forskningsspørsmålene.  

5.2.1 Hva uttrykker den normaliserte trykksmerteterskelen? 

Kvinnenes PPTmean, PPTlok og PPTgen viste store individuelle variasjoner. 

Gjennomsnittlig trykksmerteterskel var 334 kPa med et standardavvik på 150 kPa. 

Noen studier er foretatt for å beregne normalverdier. Fischer anslår at gjennomsnittlig 

trykksmerterterskel er om lag rundt 300 kPa, mens American College of 

Rheumatology mener snittet ligger rundt 400 kPa (Fischer, 1987; Wolfe et al., 1990). 

Sett ut i fra disse anslagene ligger de gravides trykksmerteterskel innenfor det 

normale. En kunne forventet at verdiene lå lavere fordi utvalget kun består av kvinner 

og fordi noen allerede ved inklusjon rapporterte bekkensmerter. På den annen side 
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kan antinosisepsjon i svangerskapet ha bidratt til å øke kvinnenes smerteterskler 

(Gintzler & Liu, 2001).  Det er likevel grunn til å sette spørsmålstegn ved hvor tidlig i 

svangerskapet en kan forvente en slik effekt på smertetersklene. Mange av 

smertestudiene har vært foretatt i svangerskapets siste trimester og under fødselen 

(Cogan & Spinnato, 1986; Whipple et al., 1990).  

Kvinnene hadde høysignifikant (p<.01) forskjellig PPTgen og PPTlok. 

Gjennomsnittlig forskjell var 49 kPa (SD76). Studier viser at smerteterskelen øker fra 

cranialt til caudalt i kroppen (Hogeweg et al., 1992; Kosek et al., 1993). Forskjellen 

mellom PPTgen og PPTlok kan skyldes at bare ett av punktene som inngikk i PPTgen 

lå lenger caudalt enn de fire lokale punktene. En annen mulig grunn som kan bidra til 

forskjellen er at antinosisepsjon i svangerskapet, dersom dette fenomenet foreligger 

så tidlig, i stor grad er regional (Gintzler & Liu, 2001). 

På grunnlag av trykksmertetersklenes høye variasjon og tendens til lavere PPTlok hos 

smertegruppen ved 30. svangerskapsuke, ble normalisert trykksmerteterskel beregnet. 

De generelle punktene kan tenkes å representere kvinnenes normaltilstand mens de 

lokale punktene kan tenkes å være påvirket av antinosisepsjon i svangerskapet. Ved å 

lage en differanse mellom PPTlok og PPTgen kontrollerer en for de store individuelle 

forskjellene i trykksmerteterskel og får et uttrykk for det relative forholdet mellom 

PPTlok og PPTgen hos hver enkelt kvinne. Selv om en valger andre målepunkter og 

disse hadde viser mer eller mindre innbyrdes forskjell, vil differansen likevel 

reflektere dette forholdet. Et nærliggende spørsmål er hvorvidt PPTnorm kan tenkes å 

uttrykke segmentell antinosisepsjon i svangerskapet. Kan det være slik at kvinner 

med høy PPTnorm, altså kvinner med relativt høy PPTlok i forhold til PPTgen, har 

mer effektiv antinosisepsjon som resultat av afferent impulsaktivitet og endogen 

smertemodulering i svangerskapet? 
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5.2.2 Er trykksmertetersklene assosiert med smerter og fysisk 
funksjon? 

Gjennomsnittlig, generell og lokal trykksmerteterskel 
Verken to-utvalgstester eller korrelasjonsanalyser fant assosiasjoner mellom 

PPTmean, PPTgen og PPTlok og bekkensmerter ved inklusjon. Det var heller ingen 

sammenheng mellom antall rapporterte smerteområder i kroppen forut for 

graviditeten og trykksmerteterskler. Eksklusjonskriteriene medførte at ingen hadde 

nevrologiske sykdommer eller utfall eller hadde vært utsatt for traumer eller kirurgi i 

rygg- eller bekkenområdet. Ingen av kvinnene hadde gynekologiske eller urologiske 

sykdommer. Smertetilstander forut for graviditeten, for eksempel ryggsmerter eller 

underlivssmerter kan medvirke til sensitivisering og hyperalgesi. Allerede 

sensitiviserte individer kan ha økt risiko for utvikling av smerter og vedvarende 

smerter (Edwards, 2005). Det var ingen gruppeforskjeller ved inklusjon, og dette 

tyder på at kvinnene ikke var sensitiviserte eller hadde utviklet hyperalgesi som 

resultat av tidligere smertetilstander eller svangerskapsrelaterte bekkensmerter. 

Korrelasjonsanalyser basert på PPTmean, PPTgen og PPTlok støttet ikke prosjektets 

hovedhypotese om at lav trykksmerteterskel tidlig i svangerskapet er assosiert med 

bekkensmerter og nedsatt fysisk funksjon i 30. svangerskapsuke og 12 uker etter 

fødsel. Trykksmertetersklene var altså ikke direkte knyttet til utvikling av 

bekkensmerter og nedsatt fysisk funksjon, og nullhypotesen kan derfor ikke 

forkastes.  

Bajaj og medarbeidere fant at trykksmerteterskelen var signifikant lavere hos 

kvinnene med bekkensmerter i alle trimestere (Bajaj et al., 2002). Ved inklusjon angir 

de en gjennomsnittlig trykksmerteterskel på om lag 250 kPa for smertegruppen og 

450 kPa for de smertefrie. I vår studie var smertegruppens gjennomsnittlige 

trykksmerteterskel 307 kPa (SD 107) mens den for de smertefrie var 346 kPa (SD 

168). Grunnen til et så ulikt resultat i Bajajs og vår studie er ikke åpenbar. Kvinnene i 

Bajajs studie ser ikke ut til å være mer affisert. Inklusjon i deres studie var 10.-12. 
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svangerskapsuke og kvinnene hadde en gjennomsnittlig smerteintensitet målt ved 

VAS på 27mm (SD4) mot 33mm (SD25) i vår studie (ibid).   

Normalisert trykksmerteterskel 
Korrelasjonsanalysene viste en høysignifikant assosiasjon mellom PPTnorm og 

rapporterte kveldssmerter (p= .005) ved 30. svangerskapsuke. 

Korrelasjonskoeffisienten Spearman’s σ var -0.55. PPTnorm korrelerte også 

høysignifikant til SF-36 kroppssmerte (p= .002), og her var korrelasjonskoeffisienten 

Spearman’s σ 0.60. Funnene støttes av to-utvalgstesten som viste at kvinnene som 

rapporterte bekkensmerter i 30. svangerskapsuke hadde høysignifikant lavere 

PPTnorm (p=.008) enn kvinnene som ikke rapporterte smerter. Gjennomsnittlig 

forskjell var 80 kPa (SD 28) og 95 % KI 23,137. Forskjellen var enda større mellom 

kvinnene som rapporterte sterke bekkensmerter og de som rapporterte ingen eller litt 

smerter (p<.001). Her var gjennomsnittlig forskjell 126 kPa (SD 29) og 95 % KI 

65,187. 

PPTnorm var svakere assosiert til fysisk funksjon enn smerter ved 30. 

svangerskapsuke. Korrelasjonsanalysene viser ingen assosiasjoner på dette 

tidspunktet, verken til fysisk funksjon målt ved DRI eller SF-36. To-utvalgstester 

viser en signifikant assosiasjon mellom PPTnorm dikotomisert ved 0 kPa og fysisk 

funksjon målt med SF-36 (p=.023), men ikke til DRI. Dersom PPTnorm 

dikotomiseres ved medianen, er resultatet ikke-signifikant for både SF-36 og DRI. 

Scatterplottene i figur 17 til 20 viser at det ikke er tydelige lineære sammenhenger 

mellom PPTnorm og smerter og nedsatt fysisk funksjon ved 30. svangerskapsuke. 

Likevel illustrerer plottene en samling av kvinnene som rapporterer sterke 

bekkensmerter og at lav PPTnorm ser ut til å være et særtrekk ved disse. 

Utvalgsstørrelsen medførte at kji-kvadrattester ikke kunne anvendes i analyser av 

materialet. Likevel ser en at alle kvinnene som rapporterer sterke smerter i 30. 

svangerskapsuke har PPTnorm ≤ 0 kPa. Dette betyr at deres lokale trykksmerteterskel 
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er relativt lavere enn den generelle. Hos 16 av 19 kvinner (84 %) som rapporterer 

ingen eller litt bekkensmerter er dette forholdet motsatt. 

Funnene gir belegg for at PPTnorm er sterkere assosiert til bekkensmerter enn nedsatt 

fysisk funksjon i 30. svangerskapsuke. Analysene viste at alle kvinnene, også de uten 

bekkensmerter, hadde nedsatt fysisk funksjon ved dette tidspunktet. Dette er også vist 

i prosjektet ”Fokus på bekkenløsning – diagnose, forekomst og prognostiske 

faktorer” og kan forklare at forskjellene i funksjonsnedsettelse er mindre enn 

forskjellene i smerterapportering hos de to gruppene (Robinson et al., 2008).    

Hva kan tenkes å ligge til grunn for at kvinner med lav PPTnorm i større grad 

rapporterer bekkensmerter i 30. svangerskapsuke enn kvinner med høy PPTnorm? 

Resultatet kan handle om at kvinnene med lav PPTnorm kan ha mindre effektiv 

endogen smerteinhibering enn kvinnene med høy PPTnorm og at de er mer 

smertefølsomme i bekkenregionen. Edwards fremsatte hypotesen om at individer med 

høyest smertefølsomhet og med minst effektiv endogen smerteinhibering har høyest 

risiko for utvikling av smerte og vedvarende smerte (Edwards, 2005). Det er også 

foreslått at spesielle former for kroniske smertesyndromer kan skyldes defekter i de 

inhibitoriske systemene, heller enn en økt afferent impulsaktivitet (Fillingim & Ness, 

2000). Har kvinner med lav PPTnorm en slik defekt og dermed høyere risiko for 

svangerskapsrelaterte bekkensmerter?  

Bajaj og medarbeideres undersøkelse viste at gjennomsnittlig trykksmerteterskel økte 

for smertegruppen fra første til tredje trimester, men fant at den var uendret for de 

smertefrie (Bajaj et al., 2002). For smertegruppen var det en signifikant økning både 

generelt og lokalt, men hos de smertefrie økte bare den lokale trykksmerteterskelen 

(ikke-signifikant). Dersom normalisert terskel hadde vært beregnet i denne studien, 

ville en sett en relativ økning i normalisert terskel for de smertefrie kvinnene fra 

første til tredje trimester. Dette kan støtte hypotesen om at den normaliserte 

trykksmerteterskelen uttrykker forhold ved kvinnenes evne til endogen 

smertemodulering. I en fremtidig studie vil det være interessant å følge PPTnorm før, 

gjennom og etter svangerskapet. 
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Resultatene reiser dessuten spørsmål om og eventuelt i hvilken grad PPTnorm kan 

tenkes å uttrykke svangerskapets påvirkning av kvinnens smerteterskler og/eller den 

enkelte kvinnens basale endogene smertemodulering. Økt fyring i nervus 

hypogastricus som resultat av blant annet uterin distensjon medfører endringer på 

lumbosacralt ryggmargsnivå og aktivering inhibitoriske systemer som bidrar til 

antinosisepsjon (Dawson-Basoa & Gintzler, 1996; Medina et al., 1993a; Medina et 

al., 1993b). Medina fant at opoid reseptorer har høy tetthet i lumbosacralcolumna hos 

rotter og mennesker. Dessuten kan progesteron og østrogen kan både via perifere og 

sentrale mekanismer påvirke smertetersklene i svangerskapet (Gintzler & Liu, 2001). 

Trolig vil også høye β-endorfinnivåer i plasma under graviditeten bidra til økte 

smerteterskler (Terzic et al., 1995). Virkningsmekanismene rundt β-endorfinene er 

mer uklar fordi disse i liten grad passerer blod-hjernebarrieren. Likevel de fleste 

studiene som har undersøkt disse forholdene fortatt sent i svangerskapet og en bør 

derfor utvise forsiktighet med å bruke disse for å forklare forskjeller tidlig i 

svangerskapet.  

5.2.3 Hvordan assosieres trykksmertertersklene til andre  
fenomener? 

Korrelasjonsanalysene viste ingen assosiasjoner mellom trykksmerteterskler mFABQ 

ved inklusjon. En nyere svensk studie fant heller ingen sammenheng mellom 

smerteterskler og frykt for bevegelse målt med Tampa scale of kinesiophobia (Kall et 

al., 2008). En annen studie fant at frykt bidro til å øke smertetersklene, mens angst 

derimot bidro til å redusere dem (Rhudy & Meagher, 2000). Rhudy mener at frykt er 

en alarm som setter i gang en fight/flight respons som kan hemme smerteopplevlsen. 

Angst derimot, mener han medfører en økt oppmerksomhet som kan fremme 

smerteresponsen (ibid). Flere studier rapporterer at individer med angstsymptomer 

har lavere smerteterskler (Gormsen et al., 2006; Keogh et al., 2006; Rhudy & 

Meagher, 2000). 

Hele 24 % av kvinnene hadde en sumskår på HSCL-25 over 1.75 som en mener 

korrelerer med angst og depresjon (Sandanger et al., 1998).  Ingen av de gravide har 
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rapportert psykiske lidelser, og det kan være grunn til å tenke at deres relative høye 

resultater på HSCL-25 handler om uro og bekymring knyttet til svangerskapet og den 

nye rollen de er på vei inn i. Korrelasjonsanalysene fant assosiasjoner mellom både 

PPTmean og PPTlok og HSCL-25. Psykologiske faktorer kan spille inn på 

smertemoduleringen i svangerskapet. Bajaj og medarbeidere mener det kan tenkes at 

gravide mentalt forbereder seg til fødselen og at økte smerteterskler er en psykologisk 

effekt (Bajaj et al., 2002). De foreslår derfor at naturlige endogene mekanismer 

aktiveres for å redusere stress og smerte ved termin (ibid).  

Ved inklusjon hadde kvinnene som rapporterte å være fysisk aktive signifikant 

høyere PPTmean, PPTlok og PPTgen enn kvinner som ikke var fysisk aktive. 

Derimot var det ingen assosiasjon mellom PPTnorm og fysisk aktivitet. Studier som 

har sett på sammenhenger mellom smerteterskler og fysisk aktivitet bekrefter i liten 

grad en sammenheng. Manning og Fillingim undersøkte hvordan atletisk status 

innvirket på smerteterskler (blant annet trykksmerteterskel) og toleranseterskler 

(Manning & Fillingim, 2002). De fant at trening ikke hadde innvirkning på 

smertetersklene, men derimot på toleransetersklene. Ved måling av toleranseterskler 

kan for eksempel personlige egenskaper som stoisisme spille en rolle. Det foreligger 

en mulighet for at noen av de gravide kan ha misforstått informasjonen og avbrutt 

målingene ved verdier som ligger over deres egentlige smerteterskel. Det kan også 

være grunn til å tenke at kvinner som trener mye har høyre konkurranseinstinkt og at 

disse kvinnene venter lenger før de avbryter målingene.  

Det var forskjell i hvordan PPTnorm og de andre trykksmertetersklene var assosiert 

med fysisk aktivitet. Dette kan skyldes at PPTnorm kontrollerer for de store 

individuelle forskjellene i trykksmerteterskel. Dersom noen kvinner er mer stoiske 

enn andre, vil de trolig avbryte alle målingene på et høyere nivå. Dette vil derfor 

trolig ikke påvirke den normaliserte terskelen. Dermed kan det tenkes at PPTnorm 

fremhever et særtrekk ved kvinnens smertemodulering og i mindre grad er avhengig 

av faktorer som personlighet, stoisisme og utholdenhet. 
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Det var dessuten en assosiasjon mellom PPTlok og PPTgen og DRI ved inklusjon. 

Dette kunne tyde på en innbyrdes sammenheng mellom fysisk aktivitet og fysisk 

funksjon ved at kvinner som trener også har bedre fysisk funksjon. Analyser viste 

høysignifikant assosiasjon mellom fysisk aktivitet og fysisk funksjon målt ved DRI 

og SF-36. Det var dessuten en signifikant assosiasjon mellom fysisk aktivitet og angst 

og depresjon. Med et større utvalg ville det vært interessant å utforske disse 

assosiasjonene nærmere.  

5.2.4 Hvordan bør variablene dikotomiseres? 

Ved analyser av gruppeforskjeller var det behov for å dikotomisere variablene 

PPTnorm og bekkensmerte. Dikotomiseringsprosedyrene viste seg å ha betydning for 

resultatene og argumentene for valgene bør derfor belyses. En god måte å 

dikotomisere på er å bruke variabelens medianverdi. Da vil en automatisk oppnå like 

store grupper, noe som er spesielt hensiktmessig i så et lite materiale som dette. Det 

kan også legges kliniske hensyn til grunn for dikotomiseringen. En tredje måte er å 

studere hvordan dataene fordeles i histogrammer og plott. Grupper som naturlig ser ut 

til å skille seg ut fra andre kan være interessante å studere nærmere.  

Det er foreslått normalverdier for trykksmerteterskler, men for PPTnorm foreligger 

ingen referanseverdier. PPTnorm-verdier over 0 kPa betyr at kvinnene har høyere 

lokal enn generell trykksmerteterskel. Scatterplottene i figur17-20 viser at alle 

kvinnene som rapporterte sterke bekkensmerter ved 30. svangerskapsuke hadde 

PPTnorm ≤ 0 kPa. Denne observasjonen var utgangspunktet for å dikotomisere ved 0 

kPa i analyser av gruppeforskjeller. Fordi dette ga svært små grupper, ble det valgt å 

kontrollere resultatene ved å analysere PPTnorm dikotomisert ved medianen. En så 

da at resultatet for SF-36 fysisk funksjon versus høy/lav PPTnorm viste seg å gå fra 

signifikant til ikke-signifikant. Dette svekker ytterligere resultatet for at PPTnorm er 

assosiert til fysisk funksjon.  

Ved 30. svangeskapsuke og 12 uker etter fødsel var det dessuten spørsmål om 

hvordan bekkensmerte skulle dikotomiseres. Dersom en dikotomiserte i ”ikke 
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smerter” og ”smerter”, ble gruppene i størst grad like store. En annen mulighet var å 

slå sammen ”ikke smerter” og ”litt/en del smerter” og analysere denne gruppen mot 

de som rapporterte ”sterke smerter”. Dette medførte at smertegruppen i ble liten. 

Boksplottet i figur 9 viser at gruppen som rapporterer ”sterke smerter” skiller seg 

betydelig i PPTnorm fra kvinnene som rapporterer ”ingen eller litt/en del smerter”. 

Både ut i fra denne observasjonen og et klinisk aspekt kan det derfor være interessant 

å dikotomisere på denne måten. Det kliniske aspektet handler i denne sammenhengen 

om at høy smerteintensitet i svangerskapet kan være en risikofaktor for vedvarende 

plager etter fødsel (Albert et al., 2001). Andre studier på muskel- og skjelettplager 

bekrefter en sammenheng mellom initialt høy smerteintensitet og utvikling av 

kroniske smerter. Det kan derfor begrunnes å fokusere på gruppen gravide med sterke 

bekkensmerter.  

Hele 75 % av kvinnene rapporterte enten korsryggs- og/eller bekkensmerter i 30. 

svangerskapsuke og 74 % 12 uker etter fødsel. I denne kohorten var det altså 

vanligere å ha bekken- og korsryggssmerter i forbindelse med svangerskap og fødsel 

enn ikke. Det ble vurdert å slå sammen bekken- og korsryggssmerter i analysene, 

men manglende VAS-skår for korsryggssmerter gjorde at valget falt på 

bekkensmerter alene. Med begrunnelse i Gutkes undersøkelse som viste at 

kombinerte korsryggs- og bekkensmerter er en risikofaktor for vedvarende smerter 

etter fødsel ville det vært interessant å undersøke både bekkensmerter, 

korsryggssmerter og kombinerte smerter (Gutke et al., 2008).   

5.2.5 Kliniske implikasjoner                     

Hensikten med prosjektet er bedre forståelsen av de basale mekanismene for 

svangerskapsrelatert bekkenløsning. Økt kunnskap kan ha innvirkning på fremtidige 

behandlingsstrategier (Bajaj et al., 2002). Prosjektet har vist at kvinner som 

rapporterer sterke smerter i 30. svangerskapsuke skiller seg fra kvinner som 

rapporterer moderate eller ingen smerter. Når det samtidig er økende evidens for at 

høy smerteintensitet kan være en risikofaktor for vedvarende smerter, kan det være 
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belegg for å legge inn ekstra ressurser mot kvinnene som rapporterer sterke smerter i 

svangerskapet.  

Mer forskning trengs. I en ny studie bør flere kvinner inkluderes og et kluster av 

modaliteter anvendes for å beskrive kvinnenes smertefølsomhet. Kvinnene bør 

inkluderes tidligst mulig for å unngå at de allerede har utviklet svangerskapsrelaterte 

bekkensmerter. Alle kvinnene bør undersøkes klinisk, og spørreskjemaene bør 

innholde spørsmål om både nåværende og tidligere sykdommer og smertetilstander. 

Det vil dessuten være av interesse å inkludere både førstegangs- og 

andregangsgravide, og oppfølgingen bør forlenges ut over 12 uker etter fødsel slik at 

en også kan undersøke fenomenet hos kvinner som utvikler vedvarende 

bekkensmerter.  
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6. Konklusjon 

Det ble ikke funnet assosiasjoner mellom trykksmerteterskel og bekkensmerter og 

nedsatt fysisk funksjon basert på analyser av gjennomsnittlig, generell eller lokal 

trykksmerteterskel. Gjennom analyser av den normaliserte trykksmerteterskelen ble 

det derimot funnet assosiasjoner til bekkensmerter og nedsatt fysisk funksjon ved 30. 

svangerskapsuke. Den normaliserte trykksmerteterskelen ser ut til å være sterkere 

assosiert til smerter enn til fysisk funksjon. Det er også funnet assosiasjoner mellom 

trykksmerteterskel og fysisk aktivitet og angst og depresjon ved inklusjon, men ikke 

til fear-avoidance beliefs. 

Smertefølsomhet har i liten grad vært undersøkt hos gravide med bekkenløsning. 

Resultatene indikerer en interessant observasjon ved kvinner som rapporterer sterke 

bekkensmerter sent i svangerskapet. Deres lokale trykksmerteterskel er, målt ved 

inklusjon, relativt lavere enn generell trykksmerteterskel. Hos flertallet av kvinnene 

som rapporterer ingen eller litt bekkensmerter er dette forholdet motsatt.  

Teststyrken er på grunnlag av høy spredning og liten utvalgsstørrelse for svak til å 

trekke sikre konklusjoner. I tillegg til har studien svakheter med hensyn på valg av 

modalitet. Å bestemme trykksmerteterskelen er en enkel metode å utføre, men alene 

er det tvil om styrken til å forutsi fremtidig utvikling av smerter. Det er derfor grunn 

til å utvise forsiktighet med å forkaste prosjektets nullhypotese. Likevel har 

undersøkelsen løftet frem forhold som kan bidra til å skape nye problemstillinger og 

perspektiver på fenomenet bekkenløsning under og etter svangerskapet.  
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Seksjon for helsefag 
Universitetet i Oslo 

Kvinners plager og fysiske funksjon under og etter svangerskap 
 
 
 
Dato: __________________ 
 
Navn: _________________________________________________________ Fødselsdato: ______________ 
 
Adresse:___________________________________________________________________________________ 
 
 
Telefon privat: __________________ 

 mobil: __________________ 

 jobb: __________________ 

 fax: __________________ 

 e-mail:__________________ 
 
 
 
 
 
Hensikten med dette prosjektet er å undersøke kvinners plager og fysiske funksjon under og etter  
svangerskap.  
 
Vi trenger opplysningene over for å holde kontakt med deg gjennom prosjektperioden. Denne informasjonen  
vil bli oppbevart uavhengig av spørreskjemaet, slik at opplysningene du gir oss ikke er identifiserbare. 
Vi gjør deg oppmerksom på at dette første skjemaet er noe mer omfattende enn de du skal svare på senere.  
 
På de neste sidene finner du en rekke spørsmål og utsagn som vi ber deg om å besvare. Les spørsmålene nøye  
før du svarer. Vi vet at det er flere spørsmål som spør om omtrent det samme, og at dette kan virke litt  
irriterende. Vi ber deg likevel om å svare på alle spørsmålene, da dette er viktig for oss av forskningsmessige 
hensyn. Hvis du har noen kommentarer kan disse skrives på siste side. 
 
Neste spørreskjema skal du besvare i ca uke 30 i graviditeten. Dette vil du få tilsendt.

Kodenummer     

Underlagt 
Taushetsplikt 

Spørreskjema 1 
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KKodenummer     

 
Dato i dag: ___________ Antall uker gravid:      Beregnet termin:    

Om deg selv  
 
1. Fødselsår: 19 ____ 
 
2. Hvor høy er du? ______ cm 
 
3. Hvor mye veide du før du ble gravid? ______ kg 
 
4. Hva er din sivilstand? 

  Gift/samboende 
  Enslig 
5.   Hvor mange barn har du født? ______barn 
 
6.   Barnas fødselsår (skrives fortløpende): 

             
  

7.   Hvor gammel var du da du fikk menstruasjon første gang?   år  
 
8.   Har du brukt P-piller siste året før du ble gravid? 
 

 Ja 

 Nei 
 
9. Hvor mange års skolegang/studier har du til sammen?  ______ år 
 (Tell antall år fra og med første skoleår på barneskole/folkeskole) 
 
10. Hva slags utdanning har du? (Sett kun ett kryss) 
 

 Grunnskole 

 Videregående skole 

 Universitets-/høgskoleutdanning inntil 4 år 

 Universitets-/høgskoleutdanning mer enn 4 år 
 
11. Arbeider du utenfor hjemmet? 
 

 Ja 

 Nei 

12. Hvis ja, arbeider du: 
 

 Heltid   

 Deltid   
    

13. Hva jobber du med? ·       
       
14. Er du sykemeldt? 

 Nei    

 Ja             % Hvor lenge har du vært sykemeldt? (antall uker)                    .  
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15.  Årsak til sykemelding?        
 
16. Hvordan vil du beskrive arbeidet ditt: 
      (Besvar spørsmålet enten du er i lønnet eller ulønnet arbeid. Sett kun ett kryss.)  
       

 For det meste stillesittende arbeid  

 Arbeid som krever at jeg går mye 

 Arbeid hvor jeg går og løfter mye 

 Tungt kroppsarbeid 
 
17. Hvor mye var du fysisk aktiv, slik at du ble svett eller andpusten, i året før du ble gravid?  

(Sett kun ett kryss) 
   

 Ingenting 

 Mindre enn 2 timer pr uke 

 Mellom 2 og 4 timer pr uke 

 Mer enn 4 timer pr uke 
 
18. Er dette annerledes nå?        

      
 Uendret 

 Økt aktivitet 

 Redusert aktivitet 
  
19. Er det noen aktiviteter du gjorde tidligere som du unngår nå mens du er gravid?  
  

 Ja 

 Nei 
 
20. I tilfelle ja, hvilke og hvorfor?            

                 

21. Røyker du? 
 

 Ja 

 Nei 

Synspunkter på fysisk aktivitet  
 
22. Noen kvinner får plager i rygg og bekken under graviditet. Av forskningsmessige hensyn ønsker vi å vite  
om du mener det er en sammenheng mellom slike plager og fysisk aktivitet.  Kryss av for ett tall fra  
0 (helt uenig) til 6 (helt enig) for hvert utsagn, for å si hva du tror om dette.  
 
       Helt uenig             Usikker   Helt enig 

1. Slike smerter er forårsaket av fysisk aktivitet 0  1  2  3  4  5  6  

2. Fysisk aktivitet forverrer slike smerter 0  1  2  3  4  5  6  

3. Fysisk aktivitet kan være skadelig 0  1  2  3  4  5  6  
 

4. 
 

Man bør ikke utføre fysiske aktiviteter som (kan) 
forverre(r) smerten 0  1  2  3  4  5  6  
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Om din helse 
 
De følgende spørsmål går på hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite  
hvordan du har det og hvordan du er i stand til å gjøre dine daglige gjøremål.  
Hvert spørsmål skal besvares ved å krysse av det alternativet som passer best for deg. Hvis du er usikker på  
hva du skal svare, vennligst svar så godt du kan. 
 
23. Stort sett, vil du si at helsa di er (Kryss av ett alternativ): 
 

1  Utmerket 
2  Meget god 
3  God 
4  Ganske god 
5  Dårlig 

 

24. Sammenlignet med for ett år siden, hvordan vil du si helsen din stort sett er nå? 
 (Kryss av ett alternativ): 
 

1  Mye bedre nå enn for ett år siden 
2  Litt bedre nå enn for ett år siden 
3  Omtrent det samme som for ett år siden 
4  Litt dårligere nå enn for ett år siden 
5  Mye dårligere nå enn for ett år siden 

 
25. De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag.  
Er helsen slik at den begrenser deg i utførelsen av disse aktivitetene nå? Hvis ja, hvor mye?  
(Kryss av ett alternativ på hver linje) 
 

 
 
AKTIVITETER 

Ja, begrenser 
meg mye 

Ja, begrenser 
meg litt 

Nei, begrenser meg 
ikke i det hele tatt 

a. Anstrengende aktiviteter som å løpe, løfte tunge 
    gjenstander, delta i anstrengende idrett 

1  2  3  

b. Moderate aktiviteter som å flytte et bord, 
    støvsuge, gå en tur eller drive med hagearbeid 

1  2  3  

 

c. Løfte eller bære en handlekurv 
 

1  
 

2  
 

3  
 

d. Gå opp trappen flere etasjer 
 

1  
 

2  
 

3  
 

e. Gå opp trappen en etasje 
 

1  
 

2  
 

3  
 

f. Bøye deg eller sitte på huk 
 

1  
 

2  
 

3  
 

g. Gå mer enn to kilometer 
 

1  
 

2  
 

3  
 

h. Gå noen hundre meter 
 

1  
 

2  
 

3  
 

i. Gå hundre meter 
 

1  
 

2  
 

3  
 

j. Vaske deg eller kle på deg 
 

1  
 

2  
 

3  
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26. I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine daglige 

gjøremål på grunn av din fysiske helse? (Kryss av ett alternativ på hver linje) 
 

 Ja Nei 
a. Har du redusert tiden du har brukt på arbeidet ditt eller andre aktiviteter 1  0  
 

b. Har du utrettet mindre enn du hadde ønsket 
 

1  
 

0  
 

c. Har du vært hindret i visse typer arbeid eller andre aktiviteter 
 

1  
 

0  

d. Har du hatt vanskeligheter med å utføre arbeidet ditt eller andre 
aktiviteter (f.eks. fordi det krevde ekstra anstrengelser) 

 

1  
 

0  

 
 
27.   I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine daglige 

gjøremål på grunn av følelsesmessige problemer (f.eks. fordi du har følt deg deprimert eller engstelig)  
 (Kryss av ett alternativ på hver linje) 

 

  Ja Nei 
 

a. Har du redusert tiden du har brukt på arbeidet ditt eller  
    aktiviteter 

 
1  

 
0  

 

b. Har du utrettet mindre enn du hadde ønsket 
 

1  
 

0  
 

c. Har ikke arbeidet eller utført andre aktiviteter like nøye som vanlig 
 

1  
 

0  

 
28. I løpet av de siste 4 ukene, i hvilken grad har din fysiske helse eller følelsesmessige problemer hatt  
 innvirkning på din vanlige sosiale omgang med familie, venner, naboer eller i foreninger? 
  (Kryss av ett alternativ) 
 

1  Ikke i det hele tatt 
2  Litt 
3  En del 
4  Mye 
5  Svært mye 

 
29. Hvor sterke kroppslige smerter har du hatt i løpet av de siste 4 ukene? (Kryss av ett alternativ) 
 

1  Ingen 
2  Meget svake 
3  Svake 
4  Moderate 
5  Sterke 
6  Meget sterke 
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30. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye har smerter påvirket ditt vanlige arbeid (gjelder både arbeid utenfor 

hjemmet og husarbeid)?  (Kryss av ett alternativ) 
 

1  Ikke i det hele tatt 
2  Litt 
3  En del 
4  Mye 
5  Svært mye 

 
31. De neste spørsmålene handler om hvordan du har følt deg og hvordan du har hatt det de siste 4 ukene.   
 For hvert spørsmål, vennligst velg det svaralternativet som best beskriver hvordan du har hatt det. 
 Hvor ofte i løpet av de siste 4 ukene har du: 
 (Kryss av ett alternativ på hver linje) 
 

 Hele 
tiden 

Nesten 
hele tiden 

Mye av 
tiden 

En del av 
tiden 

Litt av 
tiden 

Ikke i det 
hele tatt 

 

a. Følt deg full av tiltakslyst? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

b. Følt deg veldig nervøs? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

c. Vært så langt nede at ingenting har kunnet 
muntre deg opp? 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 

d. Følt deg rolig og harmonisk? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

e. Hatt mye overskudd? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

f. Følt deg nedfor og trist? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

g. Følt deg sliten? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

h. Følt deg glad? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

i. Følt deg trett? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 
 
32. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye av tiden har din fysiske helse eller følelsesmessige problemer  
      påvirket din sosiale omgang (som det å besøke venner, slektninger osv.)?  
  

1  Hele tiden 
2  Nesten hele tiden 
3  En del av tiden 
4  Litt av tiden 
5  Ikke i det hele tatt 

 
 
33. Hvor RIKTIG eller GAL er hver av de følgende påstander for deg?  

(Sett ett kryss på hver linje)  

Helt riktig 
 

Delvis riktig 
 

Vet ikke 
 

Delvis gal 
 

Helt gal 
 

a. Det virker som om jeg blir syk litt lettere 
enn andre 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 

b. Jeg er like frisk som de fleste jeg 
kjenner 

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

c. Jeg forventer at helsen min vil bli 
dårligere 

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

d. Helsen min er utmerket 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
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34. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? (Sett ett kryss for hvert utsagn) 
 Påstandene knytter seg til helse og sykdom generelt. 
 
  Helt Nokså Litt Litt Nokså Helt 
  uenig uenig uenig enig enig enig 

Hvis jeg blir syk, er det min egen atferd 
som avgjør hvor raskt jeg blir frisk igjen       
 

Hvis det er slik at jeg skal bli syk, blir jeg 
det uansett hva jeg foretar meg       
 

Regelmessig kontakt med legen er den 
beste måten for meg å unngå sykdom på       
 

De fleste ting som virker inn på min helse 
skjer tilfeldig       
 

Når jeg ikke føler meg bra , bør jeg snakke 
med lege eller andre fagfolk på helsespørsmål       
 

Jeg har selv kontrollen over min helse       
 

Min familie har stor betydning for om 
jeg blir syk eller holder meg frisk       
 

Når jeg blir syk, er det jeg selv som må lastes       
 

Det er i stor grad flaks som avgjør hvor 
raskt jeg vil komme meg etter sykdom       
 

Leger og andre fagfolk på helsespørsmål 
har kontrollen med min helse       
 

Min gode helse er stort sett et spørsmål 
om at jeg har lykken med meg       
 

Det som først og fremst virker inn på min 
helse, er det jeg gjør selv       
 

Hvis jeg tar vare på meg selv, kan jeg unngå 
sykdom       
 

Når jeg blir frisk etter en sykdom, er det 
vanligvis fordi andre har tatt seg godt av meg       
 

Uansett hva jeg gjør, er det sannsynlig at jeg 
blir syk       
 

Hvis det nå er meningen at jeg skal være 
frisk, så vil jeg holde meg frisk       
 

Hvis jeg tar de riktige forholdsreglene, 
kan jeg holde meg frisk       
 

Når det gjelder min helse, kan jeg bare 
følge de råd legen gir       
 

Jeg har liten evne til å sette grenser for meg selv       
 

 
 
 



 

Har du noen plager? 
 

35. Er du plaget med svangerskapskvalme nå? 

 Ja    

 Nei    
 
36.   Har du i løpet av SISTE MÅNED hatt urinlekkasje? 
 

 Nei, aldri (Hopp til spørsmål 40) 
 Før du kan komme deg på toalettet 
 Når du hoster eller nyser 
 Når du sover 
 Når du er fysisk aktiv eller trener 
 Når du er ferdig på toalettet og har kledd på deg 
 Uten noen spesiell grunn 
 Hele tiden 

 
37.   Dersom du har hatt urinlekkasje, hvor ofte lekker du? 
 

 Sjeldnere enn en gang pr måned 
 En eller flere ganger pr måned 
 En eller flere ganger pr uke 
 Hver dag og/eller natt 

 
38.   Hvor store mengder urin lekker du vanligvis om gangen? 
 

 Dråper 
 Små skvetter 
 Større mengder 

 
39.   Hvor mye påvirker urinlekkasjen dine daglige aktiviteter? Sett en ring rundt et nummer mellom 
  0 = ikke i det hele tatt og 10 = svært mye. 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
40. Har du i løpet av siste måned hatt lekkasje av: 
 

  Luft 
  Avføring 
  Ingen av delene 
 
 
41. Har du en følelse av at ett eller begge ben svikter når du går? 
 

  Nei, aldri 
  Ja, av og til 
  Ja, ofte 
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42. Har du noen sykdommer? 
         

 Ja 

 Nei 
 
43. Hvis ja, hvilke?              

                

                

 
44. Bruker du noen medikamenter daglig? 

  
 Ingen 
 Sovemedisiner 
 Medisiner mot smerter 
 Medisiner mot betennelse 
 Astma/allergimedisiner 
 Andre 

 
 
45a. Har du, eller har du noen gang hatt smerter i noen av de følgende kroppsdeler?  
      Sett kryss for hvor og når dette var. (Du kan sette flere kryss på hver linje.) 

   
I dette I tidligere Mellom Før første 
svangerskapet svangerskap Svangerskap svangerskap 

 Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei 

I nakken………………………..…         

Mellom skulderbladene…………         

I korsryggen……………………..         

I bekkenet…………………..……         

Skuldre/armer…………………..         

Knær………………………….….         

         
 
   
45b. Hvis du hadde vondt i bekkenet og/eller korsrygg i tidligere svangerskap, hvor plaget var du? 
 

 Litt plaget 
 Mye plaget 
 Husker ikke 

 
46. Hvis du har vondt i bekkenet nå, hvor har du vondt? 
 (Sett eventuelt flere kryss) 
  

 Har ikke vondt i bekkenet 
 Foran (skambenet/symfysen) 
 Bak på høyre side (høyre bekkenledd/iliosacralledd) 
 Bak på venstre side (venstre bekkenledd/iliosacralledd) 
 Midt bak (over korsbenet) 

 
 



 
 

Hvis du ikke har vondt i bekkenet, kan du gå direkte til spørsmål nr. 52   
 
 
 
47. Hvor sterke er dine bekkensmerter? 
 Vurder ditt nåværende smertenivå ved å sette en loddrett strek på hver av linjene under. 
 
 
 Hvor sterk er din smerte på det verste om morgenen, etter at du har stått opp? 
  
Ingen smerte Uutholdelig smerte 
 

 
 
 Hvor sterk er din smerte på det verste om kvelden, før du legger deg? 
 
Ingen smerte Uutholdelig smerte 
 

 
 
 
48. Har du smertefrie perioder i løpet av dagen? 
 

  Er helt smertefri  
  Ofte smertefri 
  Av og til 
  Nei, aldri 
 
 
49. Våkner du om natta pga bekkensmerter? 
  

 Ja, ofte 
 Ja, en sjelden gang 
 Nei, aldri 

 
 
50. I hvilken grad provoseres bekkensmertene dine ved at du snur deg i seng?  
(Sett en loddrett strek på linjen under) 
 

 
Ikke i det hele tatt I svært stor grad 
 

 
 
 
51. Har du så store vansker med å gå på grunn av bekkensmerter at du må bruke krykker eller stokk? 
  

 Nei, aldri 
 Ja, men ikke hver dag 
 Ja, må bruke krykker/stokk hver dag 
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52. Har dine foreldre eller søsken hatt ryggplager? 
    

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
 
 
53. Har din mor eller søster hatt bekkenløsning i svangerskap? 
  

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 
          
 
 
54. Har du noen gang skadet bekkenet eller ryggen (f. eks. ved fall, ulykke eller lign)? 
  

 Ja 

 Nei 
 

55. Hvis ja, type skade?:             

                

                

 

56. Var du så mye plaget at du søkte lege eller behandling for plagene? 
 

   
 Ja 

 Nei 
         
57. Hvis du har hatt vondt i ryggen tidligere, hvor gammel var du første gang du fikk vondt i ryggen? 
   
 ______ år 
 
 
58.   Har du hatt bekkenløsning i tidligere svangerskap? 
  

 Nei, har ikke vært gravid før 

 Nei, har ikke hatt bekkenløsning 

 Ja 
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59. Når smerter og andre plager har vart en tid, blir en gjerne sliten og oppgitt. Dette gir ofte slike plager som 
nevnt nedenfor. Summen av disse spørsmålene gir et uttrykk for om man er legemlig eller psykisk presset. 
Vurder hvor mye hvert symptom har vært til plage eller ulempe for deg siste uken (til og med i dag).  
Sett kryss i den ruten som passer best. Husk å sette kryss ved alle spørsmål! 
 

  
  Ikke i det hele tatt Litt En god del Svært mye 

Plutselig skremt uten grunn 1  2  3  4  

Føler du deg engstelig 1  2  3  4  

Føler du deg svimmel eller kraftløs 1  2  3  4  

Nervøs eller urolig 1  2  3  4  

Hjertebank 1  2  3  4  

Skjelving 1  2  3  4  

Føler deg anspent eller opphisset 1  2  3  4  

Hodepine 1  2  3  4  

Anfall av redsel eller panikk 1  2  3  4  

Rastløshet, kan ikke sitte rolig 1  2  3  4  

Føler deg slapp og uten energi 1  2  3  4  

Anklager deg selv for ting 1  2  3  4  

Har lett for å gråte 1  2  3  4  

Tap av seksuell interesse eller glede 1  2  3  4  

Dårlig appetitt 1  2  3  4  

Vanskelig for å sove 1  2  3  4  

Følelse av håpløshet for fremtiden 1  2  3  4  

Føler deg nedfor 1  2  3  4  

Føler deg ensom 1  2  3  4  

Har tanker om å ta ditt eget liv 1  2  3  4  

Følelse av å være fanget 1  2  3  4  

Bekymrer deg for mye 1  2  3  4  

Føler ikke interesse for noe 1  2  3  4  

Føler at alt krever stor anstrengelse 1  2  3  4  

Føler at du ikke er noe verd 1  2  3  4  
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60. Nedenfor er det ført opp noen problemer som man kan ha i dagliglivet.  Les gjennom listen og kryss av  
for JA for de problemene du har hatt siste uken. Sett et kryss for NEI for de problemene du ikke har hatt. 
Vennligst svar på alle spørsmålene. Dersom du ikke er sikker på om du skal svare ja eller nei, sett merke i  
det feltet du mener PASSER BEST. 
 
UTSAGN: 

  JA NEI 

1 Jeg er trett hele tiden   

2 Jeg har smerter om natten   

3 Tingene vokser meg over hodet   

4 Jeg har uutholdelige smerter   

5 Jeg tar tabletter for å sove   

6 Jeg har glemt hvordan det er å ha det hyggelig   

7 Nervene står på høykant   

8 Det er vondt å skifte stilling   

9 Jeg føler meg ensom   

10 Jeg kan bare gå omkring innendørs   

11 Jeg har vanskelig for å bøye meg   

12 Alt er et ork   

13 Jeg våkner svært tidlig om morgenen   

14 Jeg kan ikke gå i det hele tatt   

15 Jeg har vanskelig med å komme i kontakt med mennesker   

16 Dagene synes å gå langsomt   

17 Jeg har vanskelig med å gå opp trapper eller trinn   

18 Jeg finner det vanskelig å strekke meg etter ting   

19 Jeg har smerter når jeg går   

20 Jeg mister lett beherskelsen for tiden   

21 Jeg føler ingen nærhet til noen   

22 Jeg ligger våken mesteparten av natten   

23 Jeg føler som om jeg er i ferd med å miste kontrollen   

24 Jeg har smerter når jeg står   

25 Jeg har vanskelig for å kle på meg   

26 Jeg blir fort sliten   

  JA NEI 
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27 Jeg har vanskelig for å stå lenge (for eksempel ved   

 kjøkkenbenken eller på bussholdeplassen)   

28 Jeg har smerter hele tiden   

29 Jeg ligger lenge før jeg sovner   

30 Jeg føler at jeg er en byrde for andre   

31 Bekymringer holder meg våken om natten   

32 Jeg føler at livet ikke er verdt å leve   

33 Jeg sover dårlig om natten   

34 Jeg finner det vanskelig å komme overens med andre   

35 Jeg trenger hjelp for å gå omkring ute (hjelpemidler   

 eller en arm å støtte seg på)   

36 Jeg har vondt når jeg går opp og ned trapper eller trinn   

37 Jeg er deprimert når jeg våkner   

38 Jeg har vondt når jeg sitter   

 

61. Nå vil vi gjerne at du skal tenke på de aktiviteter i livet ditt som kan være påvirket av din helsetilstand.  
I følgende liste skal det settes kryss i JA feltet for hver aktivitet i ditt liv som påvirkes av din helsetilstand.  
Sett kryss i NEI feltet for hver aktivitet som ikke er påvirket eller som ikke vedrører deg. 
Opplever du problemer på grunn av din nåværende helsetilstand i forbindelse med: 
         
 JA NEI 

Ditt arbeid……………………………………………………………………….   

(Det vil si lønnet arbeid)   

Stell/vedlikehold av hjemmet………………………………………………….   

(F. eks. rengjøring, matlaging, arbeid i hagen osv)   

Ditt sosiale liv…………………………………………………………………….   

(F. eks. gå ut på restaurant osv., treffe venner og kjente)   

Ditt hjemmeliv……………………………………………………………………..   

(Dvs. forholdet til dem du bor sammen med)   

Ditt seksualliv……………………………………………………………………….   

Dine interesser og hobbyer………………………………………………………..   

(F. eks. friluftsliv, husflidsarbeid, andre fritidssysler)   

Dine ferier…………………………………………………………………………   

(F. eks. sommer- og vinterferier, helgeturer osv.) 
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62. Hvor mange timer sover du vanligvis i døgnet nå når du er gravid? 
 

 Mer enn 10 timer 
 8 – 9 timer 
 6 – 7 timer 
 4 – 5 timer 
 Mindre enn 4 timer 

 
 

  Om fysisk aktivitet 
 
63. Hvordan klarer du følgende aktiviteter? (Sett en loddrett strek på hver linje) 
  
 Uten vanskeligheter Ikke i det hele tatt 

Kle på deg selv .................................................  
 

Gå tur ute..........................................................  
 

Gå trapper.........................................................  
 

Sitte lengre tid ..................................................  
 

Stå bøyd over vasken .......................................  
 

Bære en bærepose ............................................  
 

Re opp en seng .................................................  
 

Løpe .................................................................  
 

Lett arbeid ........................................................  
 

Tungt arbeid .....................................................  
 

Løfte tunge ting ................................................  
 

Delta i trening og idrett ....................................  
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64. Driver du regelmessig med fysisk trening nå? 
 (mer enn 30 min. hver gang og slik at du blir andpusten og/eller svett) 

 
 

  Ja (Kryss av i de rutene som passer i skjemaet under) 
  Nei  
 

 
   Frekvens   Tid   Hensikt  
  Mindre 1-3g/uke Mer enn Totalt antall Mosjon Konkurranse 
  Aldri enn 1g/uke  3g/uke timer pr uke 
 Rolig gange ............     _______   

 Rask gange ............     _______   

 Løp/jogging ............     _______   

 Sykling ...................     _______   

 Vekt-/styrketren......     _______   

 Aerobic/trimparti: 

 uten løp/hopp..........     _______   

 med løp/hopp..........     _______   

 Dansing ..................     _______   

 Skigåing..................     _______   

 Ballspill ..................     _______   

 Svømming ..............     _______   

 Ridning ...................     _______   

 Annet (spesifiser): ..     _______   
 

Kommentarer:              

               

                

 

 

 

 

Tusen takk for hjelpen! 
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Seksjon for helsefag 
Universitetet i Oslo 
 

Kvinners plager og fysiske funksjon under og etter svangerskap 
 
Dette er spørreskjema nummer 2 i prosjektet om kvinners plager og fysiske funksjon under og etter svangerskap. Nå regner 
vi med at du er ca 30 uker gravid. 
 
På de neste sidene finner du en rekke spørsmål og utsagn som vi ber deg om å besvare. Les spørsmålene nøye før 
du svarer. Vi vet at det er flere spørsmål som spør om omtrent det samme, og at dette kan virke litt irriterende. Vi 
ber deg likevel om å svare på alle disse, da dette er viktig for oss av forskningsmessige hensyn. 
Etter at du har svart på alle spørsmålene ber vi deg sende skjemaet tilbake til prosjektleder i vedlagte 
svarkonvolutt. 
 
Neste spørreskjema skal du besvare i ca uke 36 i graviditeten. Dette vil du få tilsendt. 
 
 

 
Dato i dag: ___________ Antall uker gravid:     Beregnet termin:    

Om deg selv  
 
 
1. Har ditt arbeidsforhold endret seg fra tidlig i graviditeten til nå? 
 

 Nei 

 Ja, jeg arbeider mer enn før 

 Ja, jeg har redusert arbeidstid 

 Ja, jeg er sykemeldt 

 Annet 
 
2. Hvis du er sykemeldt, er du sykemeldt: 

 Helt (100%)  

 Delvis Hvor mange prosent sykemelding?           %  

   
3. Hvis du er sykemeldt, hvor lenge har du vært det?       
 
4.  Årsak til sykemelding? ·       
 
5. Er det noen aktiviteter du gjorde tidligere i svangerskapet som du unngår nå?   
 

 Ja 

 Nei 
     
 

Kodenummer     

Underlagt 
Taushetsplikt 

Spørreskjema 2 
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6. I tilfelle ja, hvilke og hvorfor?            

                

                 

Synspunkter på fysisk aktivitet  
 
7. Noen kvinner får plager i rygg og bekken under graviditet. Av forskningsmessige hensyn ønsker vi å vite om du 
mener det er en sammenheng mellom slike plager og fysisk aktivitet.  Kryss av for ett tall fra 0 (helt uenig) til 6 (helt 
enig) for hvert utsagn, for å si hva du tror om dette.  
 
 
       Helt uenig         Usikker   Helt enig 

1. Slike smerter er forårsaket av fysisk aktivitet 0  1  2  3  4  5  6  

2. Fysisk aktivitet forverrer slike smerter 0  1  2  3  4  5  6  

3. Fysisk aktivitet kan være skadelig 0  1  2  3  4  5  6  
 

4. 
 

Man bør ikke utføre fysiske aktiviteter som (kan) 
forverre (r) smerten 0  1  2  3  4  5  6  

 

Om din helse 
 
De følgende spørsmål går på hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan 
du har det og hvordan du er i stand til å gjøre dine daglige gjøremål.  Hvert spørsmål skal besvares ved å krysse av 
det alternativet som passer best for deg. Hvis du er usikker på hva du skal svare, vennligst svar så godt du kan.  
 
8. Stort sett, vil du si at helsa di er (Kryss av ett alternativ): 
 

1  Utmerket 
2  Meget god 
3  God 
4  Ganske god 
5  Dårlig 

 
 
9. Sammenlignet med for ett år siden, hvordan vil du si helsen din stort sett er nå? 
 (Kryss av ett alternativ): 
 

1  Mye bedre nå enn for ett år siden 
2  Litt bedre nå enn for ett år siden 
3  Omtrent det samme som for ett år siden 
4  Litt dårligere nå enn for ett år siden 
5  Mye dårligere nå enn for ett år siden 

 



 127

 
 
 
10. De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag.  
Er helsen slik at den begrenser deg i utførelsen av disse aktivitetene nå? Hvis ja, hvor mye?  
(Kryss av ett alternativ på hver linje). 

 
 
AKTIVITETER 

Ja, begrenser 
meg mye 

Ja, begrenser 
meg litt 

Nei, begrenser meg 
ikke i det hele tatt 

a. Anstrengende aktiviteter som å løpe, løfte tunge 
    gjenstander, delta i anstrengende idrett 

1  2  3  

b. Moderate aktiviteter som å flytte et bord, 
    støvsuge, gå en tur eller drive med hagearbeid 

1  2  3  

 

c. Løfte eller bære en handlekurv 
 

1  
 

2  
 

3  
 

d. Gå opp trappen flere etasjer 
 

1  
 

2  
 

3  
 

e. Gå opp trappen en etasje 
 

1  
 

2  
 

3  
 

f. Bøye deg eller sitte på huk 
 

1  
 

2  
 

3  
 

g. Gå mer enn to kilometer 
 

1  
 

2  
 

3  
 

h. Gå noen hundre meter 
 

1  
 

2  
 

3  
 

i. Gå hundre meter 
 

1  
 

2  
 

3  
 

j. Vaske deg eller kle på deg 
 

1  
 

2  
 

3  

 
11. I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine daglige 
gjøremål på grunn av din fysiske helse? 
 (Kryss av ett alternativ på hver linje) 
 

 Ja Nei 
a. Har du redusert tiden du har brukt på arbeidet ditt eller andre aktiviteter 1  0  
 

b. Har du utrettet mindre enn du hadde ønsket 
 

1  
 

0  
 

c. Har du vært hindret i visse typer arbeid eller andre aktiviteter 
 

1  
 

0  

d. Har du hatt vanskeligheter med å utføre arbeidet ditt eller andre 
aktiviteter (f.eks. fordi det krevde ekstra anstrengelser) 

 

1  
 

0  

 
 
12. I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine daglige 
gjøremål på grunn av følelsesmessige problemer (f.eks. fordi du har følt deg deprimert eller engstelig)  
 

  Ja Nei 
 

a. Har du redusert tiden du har brukt på arbeidet ditt eller  
    aktiviteter 

1  0  
 

b. Har du utrettet mindre enn du hadde ønsket 
 

1  
 

0  
 

c. Har ikke arbeidet eller utført andre aktiviteter like nøye som vanlig 
 

1  
 

0  
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13. I løpet av de siste 4 ukene, i hvilken grad har din fysiske helse eller følelsesmessige problemer hatt innvirkning på 
din vanlige sosiale omgang med familie, venner, naboer eller i foreninger?   

(Kryss av ett alternativ) 
 

1  Ikke i det hele tatt 
2  Litt 
3  En del 
4  Mye 
5  Svært mye 

 
14. Hvor sterke kroppslige smerter har du hatt i løpet av de siste 4 ukene? 
  (Kryss av ett alternativ) 
 

1  Ingen 
2  Meget svake 
3  Svake 
4  Moderate 
5  Sterke 
6  Meget sterke 

 
 
15. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye har smerter påvirket ditt vanlige arbeid (gjelder både arbeid  utenfor 
hjemmet og husarbeid)?  (Kryss av ett alternativ) 
 

1  Ikke i det hele tatt 
2  Litt 
3  En del 
4  Mye 
5  Svært mye 

 
16. De neste spørsmålene handler om hvordan du har følt deg og hvordan du har hatt det de siste 4 ukene.  
For hvert spørsmål, vennligst velg det svaralternativet som best beskriver hvordan du har hatt det.  
Hvor ofte i løpet av de siste 4 ukene har du: 
 (Kryss av ett alternativ på hver linje) 

 Hele 
tiden 

Nesten 
hele tiden 

Mye av 
tiden 

En del av 
tiden 

Litt av 
tiden 

Ikke i det 
hele tatt 

 

a. Følt deg full av tiltakslyst? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

b. Følt deg veldig nervøs? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

c. Vært så langt nede at ingenting har kunnet 
muntre deg opp? 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 

d. Følt deg rolig og harmonisk? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

e. Hatt mye overskudd? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

f. Følt deg nedfor og trist? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

g. Følt deg sliten? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

h. Følt deg glad? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

i. Følt deg trett? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 
 
 



 
 
 
17. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye av tiden har din fysiske helse eller følelsesmessige problemer  påvirket 
din sosiale omgang (som det å besøke venner, slektninger osv.)? 
 (Kryss av ett alternativ på hver linje) 
 

1  Hele tiden 
2  Nesten hele tiden 
3  En del av tiden 
4  Litt av tiden 
5  Ikke i det hele tatt 

 
18. Hvor RIKTIG eller GAL er hver av de følgende påstander for deg? 

(Sett ett kryss på hver linje)  

Helt riktig 
 

Delvis riktig 
 

Vet ikke 
 

Delvis gal 
 

Helt gal 
 

a. Det virker som om jeg blir syk litt lettere 
enn andre 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 

b. Jeg er like frisk som de fleste jeg 
kjenner 

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

c. Jeg forventer at helsen min vil bli 
dårligere 

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

d. Helsen min er utmerket 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  

Har du noen smerter eller plager? 
 

19. Har du vært plaget med svangerskapskvalme siste uke? 

 Ja    

 Nei    
 
19 b. Har du vært plaget med svangerskapskvalme tidligere i svangerskapet? 

 Ja    

 Nei    
 
20.   Har du i løpet av SISTE MÅNED hatt urinlekkasje? 
 

 Nei, aldri (Hopp til spørsmål 24) 
 Før du kan komme deg på toalettet 
 Når du hoster eller nyser 
 Når du sover 
 Når du er fysisk aktiv eller trener 
 Når du er ferdig på toalettet og har kledd på deg 
 Uten noen spesiell grunn 
 Hele tiden 

 
21.   Dersom du har hatt urinlekkasje, hvor ofte lekker du? 
 

 Sjeldnere enn en gang pr måned 
 En eller flere ganger pr måned 
 En eller flere ganger pr uke 
 Hver dag og/eller natt 
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22.   Hvor store mengder urin lekker du vanligvis om gangen? 
 

 Dråper 
 Små skvetter 
 Større mengder 

 
23.   Hvor mye påvirker urinlekkasjen dine daglige aktiviteter? Sett en ring rundt et nummer mellom 
  0 = ikke i det hele tatt og 10 = svært mye. 
 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
24. Har du i løpet av siste måned hatt lekkasje av: 
 

  Luft 
  Avføring 
  Ingen av delene 
 
 
25. Har du en følelse av at ett eller begge ben svikter når du går? 
 

  Nei, aldri 
  Ja, av og til 
  Ja, ofte 
 
26. Har du smerter i noen av de følgende kroppsdeler nå?  

   
 Nei Litt Mye 

 
 
 

plaget 
 

plaget 
 

I nakken………………………..…    

Mellom skulderbladene…………    

I korsryggen……………………..    

I bekkenet…………………..……    

Skuldre/armer…………………..    

Knær………………………….….    
 

27. Hvis du har smerter på flere steder, hva er verst?         

                 

 
28. Hvis du har vondt i bekkenet nå, hvor har du vondt? 
 (Sett eventuelt flere kryss) 
  

 Har ikke vondt i bekkenet 
 Foran (skambenet/symfysen) 
 Bak på høyre side (høyre bekkenledd/iliosacralledd) 
 Bak på venstre side (venstre bekkenledd/iliosacralledd) 
 Midt bak (over korsbenet) 

 
28 b. Når fikk du vondt?  ________ svangerskapsuke 

 
Hvis du ikke har vondt i bekkenet, kan du gå direkte til spørsmål nr. 36   
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29. Hvor sterke er dine bekkensmerter? 
 Vurder ditt nåværende smertenivå ved å sette en loddrett strek på hver av linjene under. 
 
 
 Hvor sterk er din smerte på det verste om morgenen, etter at du har stått opp? 
  
Ingen smerte Uutholdelig smerte 
 

 
 
 Hvor sterk er din smerte på det verste om kvelden, før du legger deg? 
 
Ingen smerte Uutholdelig smerte 
 

 
 
30. Har du smertefrie perioder i løpet av dagen? 
 

  Er helt smertefri  
  Ofte smertefri 
  Av og til 
  Nei, aldri 
 
31. Våkner du om natta pga bekkensmerter? 
  

 Ja, ofte 
 Ja, en sjelden gang 
 Nei, aldri 

 
32. I hvilken grad provoseres bekkensmertene dine ved at du snur deg i seng?  
(Sett en loddrett strek på linjen under) 
 

 
Ikke i det hele tatt I svært stor grad 
 

 
 
 
33. Har du så store vansker med å gå på grunn av bekkensmerter at du må bruke krykker eller stokk? 
  

 Nei, aldri 
 Ja, men ikke hver dag, smertene varierer fra dag til dag 
 Ja, må bruke krykker/stokk hver dag 

 
 
34. Går du til behandling for dine bekkensmerter? 
 

 Nei 
 Ja 

 

35. Hvis ja, hva slags behandling?            
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36. Når smerter og andre plager har vart en tid, blir en gjerne sliten og oppgitt. Dette gir ofte slike plager som nevnt 
nedenfor. Summen av disse spørsmålene gir et uttrykk for om man er legemlig eller psykisk presset. 
Vurder hvor mye hvert symptom har vært til plage eller ulempe for deg siste uken (til og med i dag).  
Sett kryss i den ruten som passer best. Husk å sette kryss ved alle spørsmål! 
 

 
  
  Ikke i det hele tatt Litt En god del Svært mye 

Plutselig skremt uten grunn 1  2  3  4  

Føler du deg engstelig 1  2  3  4  

Føler du deg svimmel eller kraftløs 1  2  3  4  

Nervøs eller urolig 1  2  3  4  

Hjertebank 1  2  3  4  

Skjelving 1  2  3  4  

Føler deg anspent eller opphisset 1  2  3  4  

Hodepine 1  2  3  4  

Anfall av redsel eller panikk 1  2  3  4  

Rastløshet, kan ikke sitte rolig 1  2  3  4  

Føler deg slapp og uten energi 1  2  3  4  

Anklager deg selv for ting 1  2  3  4  

Har lett for å gråte 1  2  3  4  

Tap av seksuell interesse eller glede 1  2  3  4  

Dårlig appetitt 1  2  3  4  

Vanskelig for å sove 1  2  3  4  

Følelse av håpløshet for fremtiden 1  2  3  4  

Føler deg nedfor 1  2  3  4  

Føler deg ensom 1  2  3  4  

Har tanker om å ta ditt eget liv 1  2  3  4  

Følelse av å være fanget 1  2  3  4  

Bekymrer deg for mye 1  2  3  4  

Føler ikke interesse for noe 1  2  3  4  

Føler at alt krever stor anstrengelse 1  2  3  4  

Føler at du ikke er noe verd 1  2  3  4  
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37. Nedenfor er det ført opp noen problemer som man kan ha i dagliglivet. Les gjennomlisten og kryss av  
for JA for de problemene du har hatt siste uken. Sett et merke for NEI for de problemene du ikke har hatt. Vennligst 
svar på alle spørsmålene.  
Dersom du ikke er sikker på om du skal svare ja eller nei, sett merke i det feltet du mener PASSER BEST. 
 
UTSAGN: 

  JA NEI 

1 Jeg er trett hele tiden   

2 Jeg har smerter om natten   

3 Tingene vokser meg over hodet   

4 Jeg har uutholdelige smerter   

5 Jeg tar tabletter for å sove   

6 Jeg har glemt hvordan det er å ha det hyggelig   

7 Nervene står på høykant   

8 Det er vondt å skifte stilling   

9 Jeg føler meg ensom   

10 Jeg kan bare gå omkring innendørs   

11 Jeg har vanskelig for å bøye meg   

12 Alt er et ork   

13 Jeg våkner svært tidlig om morgenen   

14 Jeg kan ikke gå i det hele tatt   

15 Jeg har vanskelig med å komme i kontakt med mennesker   

16 Dagene synes å gå langsomt   

17 Jeg har vanskelig med å gå opp trapper eller trinn   

18 Jeg finner det vanskelig å strekke meg etter ting   

19 Jeg har smerter når jeg går   

20 Jeg mister lett beherskelsen for tiden   

21 Jeg føler ingen nærhet til noen   

22 Jeg ligger våken mesteparten av natten   

23 Jeg føler som om jeg er i ferd med å miste kontrollen   

24 Jeg har smerter når jeg står   

25 Jeg har vanskelig for å kle på meg   

26 Jeg blir fort sliten   
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  JA NEI 

27 Jeg har vanskelig for å stå lenge (for eksempel ved   

 kjøkkenbenken eller på bussholdeplassen)   

28 Jeg har smerter hele tiden   

29 Jeg ligger lenge før jeg sovner   

30 Jeg føler at jeg er en byrde for andre   

31 Bekymringer holder meg våken om natten   

32 Jeg føler at livet ikke er verdt å leve   

33 Jeg sover dårlig om natten   

34 Jeg finner det vanskelig å komme overens med andre   

35 Jeg trenger hjelp for å gå omkring ute (hjelpemidler   

 eller en arm å støtte seg på)   

36 Jeg har vondt når jeg går opp og ned trapper eller trinn   

37 Jeg er deprimert når jeg våkner   

38 Jeg har vondt når jeg sitter   

 
38. Nå vil vi gjerne at du skal tenke på de aktiviteter i livet ditt som kan være påvirket av dine helsetilstand.  
I følgende liste skal det settes kryss i JA feltet for hver aktivitet i ditt liv som påvirkes av din helsetilstand.  
Sett kryss i NEI feltet for hver aktivitet som ikke er påvirket eller som ikke vedrører deg. 
Opplever du problemer på grunn av din nåværende helsetilstand i forbindelse med: 
         
 JA NEI 

Ditt arbeid……………………………………………………………………….   

(Det vil si lønnet arbeid)   

Stell/vedlikehold av hjemmet………………………………………………….   

(F. eks. rengjøring, matlaging, arbeid i hagen osv)   

Ditt sosiale liv…………………………………………………………………….   

(F. eks. gå ut på restaurant osv., treffe venner og kjente)   

Ditt hjemmeliv……………………………………………………………………..   

(Dvs. forholdet til dem du bor sammen med)   

Ditt seksualliv……………………………………………………………………….   

Dine interesser og hobbyer………………………………………………………..   

(F. eks. friluftsliv, husflidsarbeid, andre fritidssysler)   

Dine ferier…………………………………………………………………………   

(F. eks. sommer- og vinterferier, helgeturer osv.)   
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  Om fysisk aktivitet 
 
39. Hvordan klarer du følgende aktiviteter? (Sett en loddrett strek på hver linje) 
   
 Uten vanskeligheter Ikke i det hele tatt 

Kle på deg selv .................................................  
 

Gå tur ute..........................................................  
 

Gå trapper.........................................................  
 

Sitte lengre tid ..................................................  
 

Stå bøyd over vasken .......................................  
 

Bære en bærepose ............................................  
 

Re opp en seng .................................................  
 

Løpe .................................................................  
 

Lett arbeid ........................................................  
 

Tungt arbeid .....................................................  
 

Løfte tunge ting ................................................  
 

Delta i trening og idrett ....................................  
 
 



 
 
 
40. Driver du regelmessig med fysisk trening nå (mer enn 30 min. hver gang, og slik at du blir andpusten og/eller 
svett)? 
 

 

  Ja (Kryss av i de rutene som passer i skjemaet under) 
  Nei  
 

 
   Frekvens   Tid   Hensikt  
  Mindre 1-3g/uke Mer enn Totalt antall Mosjon Konkurranse 
  Aldri enn 1g/uke  3g/uke timer pr uke 
 Rolig gange.............     _______   

 Rask gange .............     _______   

 Løp/jogging ............     _______   

 Sykling ...................     _______   

 Vekt-/styrketren......     _______   

 Aerobic/trimparti: 

 uten løp/hopp..........     _______   

 med løp/hopp..........     _______   

 Dansing ..................     _______   

 Skigåing..................     _______   

 Ballspill ..................     _______   

 Svømming ..............     _______   

 Ridning ...................     _______   

 Annet (spesifiser): ..     _______   

 
Kommentarer: 

 

 

 

 

 
 
 

Tusen takk for at du har tatt deg tid til å delta i denne studien! 
 
 
 
 
 
 

Underlagt 
Taushetsplikt 
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Seksjon for helsefag 
Universitetet i Oslo 
 

Kvinners plager og fysiske funksjon under og etter svangerskap 
 
Dette er spørreskjema nummer 6 i prosjektet om kvinners plager og fysiske funksjon under og etter svangerskap. 
Dette skjemaet svarer du på ca 12 uker etter fødselen, og dette er litt mer omfattende enn de siste skjemaene du har 
svart på.  
 
På de neste sidene finner du en rekke spørsmål og utsagn som vi ber deg om å besvare. Les spørsmålene nøye før 
du svarer. Mange av spørsmålene ligner på, eller er de samme som dem du har svart på i de tidligere 
spørreskjemaene. Vi vet at dette kan virke litt irriterende. Vi ber deg likevel om å svare på alle disse, da dette er 
viktig for oss av forskningsmessige hensyn. Etter at du har svart på alle spørsmålene ber vi deg om at du tar 
skjemaet med deg til undersøkelsen hos fysioterapeut. Hvis du ikke er innkalt til undersøkelse kan du sende det 
tilbake til prosjektleder i vedlagte svarkonvolutt. 
 
 
 

Dato i dag: ___________ Antall uker siden fødsel:     

Om deg selv  
 

1. Dato for fødsel: 

 

2. Situasjon i forhold til arbeid: 
 

 Jeg har svangerskapspermisjon 

 Jeg er sykemeldt 

 Annet 
Kommentar:               

               

 

3.  Årsak til evt. sykemelding?        
 
4. Ammer du nå? 
 

 Ja, barnet får bare morsmelk  

 Ja, barnet får morsmelk + morsmelkerstatning  

 Nei, jeg har sluttet  

 Nei, jeg har ikke ammet  
 
5. Hvor mye veier du nå? ______ kg 

Kodenummer     

Spørreskjema 6. Besvares ca 
12 uker etter fødsel 
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Synspunkter på fysisk aktivitet  
 
6. Noen kvinner får plager i rygg og bekken under graviditet. Av forskningsmessige hensyn ønsker vi å vite om du 
mener det er en sammenheng mellom slike plager og fysisk aktivitet.  Kryss av for ett tall fra 0 (helt uenig) 
til 6 (helt enig) for hvert utsagn, for å si hva du tror om dette.  
 
       Helt uenig         Usikker   Helt enig 

    0  1  2  3  4  5  6  

1. Slike smerter er forårsaket av fysisk aktivitet 0  1  2  3  4  5  6  

2. Fysisk aktivitet forverrer slike smerter 0  1  2  3  4  5  6  

3. Fysisk aktivitet kan være skadelig 0  1  2  3  4  5  6  
 

4. 
 

Man bør ikke utføre fysiske aktiviteter som (kan) 
forverre(r) smerten 0  1  2  3  4  5  6  

 

Om din helse 
 
De følgende spørsmål går på hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan 
du har det og hvordan du er i stand til å gjøre dine daglige gjøremål. Hvert spørsmål skal besvares ved å krysse av 
det alternativet som passer best for deg. Hvis du er usikker på hva du skal svare, vennligst svar så godt du kan.  
 
7. Stort sett, vil du si at helsa di er (Kryss av ett alternativ): 
  

1  Utmerket 
2  Meget god 
3  God 
4  Ganske god 
5  Dårlig 

 
8. Sammenlignet med for ett år siden, hvordan vil du si helsen din stort sett er nå? 
 (Kryss av ett alternativ): 
 

1  Mye bedre nå enn for ett år siden 
2  Litt bedre nå enn for ett år siden 
3  Omtrent det samme som for ett år siden 
4  Litt dårligere nå enn for ett år siden 
5  Mye dårligere nå enn for ett år siden 
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9. De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en vanlig dag. 
Er helsen slik at den begrenser deg i utførelsen av disse aktivitetene nå?  
Hvis ja, hvor mye? (Kryss av ett alternativ på hver linje). 
 

 
 
AKTIVITETER 

Ja, begrenser 
meg mye 

Ja, begrenser 
meg litt 

Nei, begrenser meg 
ikke i det hele tatt 

a. Anstrengende aktiviteter som å løpe, løfte tunge 
    gjenstander, delta i anstrengende idrett 

1  2  3  

b. Moderate aktiviteter som å flytte et bord, 
    støvsuge, gå en tur eller drive med hagearbeid 

1  2  3  

 

c. Løfte eller bære en handlekurv 
 

1  
 

2  
 

3  
 

d. Gå opp trappen flere etasjer 
 

1  
 

2  
 

3  
 

e. Gå opp trappen en etasje 
 

1  
 

2  
 

3  
 

f. Bøye deg eller sitte på huk 
 

1  
 

2  
 

3  
 

g. Gå mer enn to kilometer 
 

1  
 

2  
 

3  
 

h. Gå noen hundre meter 
 

1  
 

2  
 

3  
 

i. Gå hundre meter 
 

1  
 

2  
 

3  
 

j. Vaske deg eller kle på deg 
 

1  
 

2  
 

3  

10. I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine daglige 
gjøremål på grunn av din fysiske helse? 
 (Kryss av ett alternativ på hver linje) 
 

 Ja Nei 
a. Har du redusert tiden du har brukt på arbeidet ditt eller andre aktiviteter  

1  
 

0  
 

b. Har du utrettet mindre enn du hadde ønsket 
 

1  
 

0  
 

c. Har du vært hindret i visse typer arbeid eller andre aktiviteter 
 

1  
 

0  

d. Har du hatt vanskeligheter med å utføre arbeidet ditt eller andre 
aktiviteter (f.eks. fordi det krevde ekstra anstrengelser) 

 

1  
 

0  

 
 
 
11. I løpet av de siste 4 ukene, har du hatt noen av følgende problemer i ditt arbeid eller i andre av dine daglige 
gjøremål på grunn av følelsesmessige problemer (f.eks. fordi du har følt deg deprimert eller engstelig) (Kryss av ett 
alternativ på hver linje) 
 

  Ja Nei 
 

a. Har du redusert tiden du har brukt på arbeidet ditt eller  
    aktiviteter 

 
1  

 
0  

 

b. Har du utrettet mindre enn du hadde ønsket 
 

1  
 

0  
 

c. Har ikke arbeidet eller utført andre aktiviteter like nøye som vanlig 
 

1  
 

0  
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12. I løpet av de siste 4 ukene, i hvilken grad har din fysiske helse eller følelsesmessige problemer hatt innvirkning på 
din vanlige sosiale omgang med familie, venner, naboer eller i foreninger?   

(Kryss av ett alternativ) 
 

1  Ikke i det hele tatt 
2  Litt 
3  En del 
4  Mye 
5  Svært mye 

 
13. Hvor sterke kroppslige smerter har du hatt i løpet av de siste 4 ukene? 
  (Kryss av ett alternativ) 
 

1  Ingen 
2  Meget svake 
3  Svake 
4  Moderate 
5  Sterke 
6  Meget sterke 

 
 

14. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye har smerter påvirket ditt vanlige arbeid (gjelder både arbeid   
utenfor hjemmet og husarbeid)?  (Kryss av ett alternativ) 

 
1  Ikke i det hele tatt 
2  Litt 
3  En del 
4  Mye 
5  Svært mye 

 
15. De neste spørsmålene handler om hvordan du har følt deg og hvordan du har hatt det de siste 4 ukene.  
For hvert spørsmål, vennligst velg det svaralternativet som best beskriver hvordan du har hatt det.  
Hvor ofte i løpet av de siste 4 ukene har du: 
 (Kryss av ett alternativ på hver linje) 
 

 Hele 
tiden 

Nesten 
hele tiden 

Mye av 
tiden 

En del av 
tiden 

Litt av 
tiden 

Ikke i det 
hele tatt 

 

a. Følt deg full av tiltakslyst? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

b. Følt deg veldig nervøs? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

c. Vært så langt nede at ingenting har kunnet 
muntre deg opp? 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

 

d. Følt deg rolig og harmonisk? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

e. Hatt mye overskudd? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

f. Følt deg nedfor og trist? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

g. Følt deg sliten? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

h. Følt deg glad? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

i. Følt deg trett? 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
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16. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mye av tiden har din fysiske helse eller følelsesmessige problemer  påvirket 
din sosiale omgang (som det å besøke venner, slektninger osv.)? 
 (Kryss av ett alternativ på hver linje) 
 

1  Hele tiden 
2  Nesten hele tiden 
3  En del av tiden 
4  Litt av tiden 
5  Ikke i det hele tatt 

 
 
17. Hvor RIKTIG eller GAL er hver av de følgende påstander for deg? 
  (Kryss av ett alternativ på hver linje) 

 
 

 Helt riktig Delvis riktig Vet ikke Delvis gal Helt gal 
 

a. Det virker som om jeg blir syk litt lettere 
enn andre 

 

 
1  

 

 
2  

 

 
3  

 

 
4  

 

 
5  

 

b. Jeg er like frisk som de fleste jeg kjenner 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

c. Jeg forventer at helsen min vil bli dårligere 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

d. Helsen min er utmerket 
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 
 
 
 

     

Har du noen smerter eller plager? 
 

18.   Har du i løpet av SISTE MÅNED hatt urinlekkasje? 
 

 Nei, aldri (Hopp til spørsmål 22) 
 Før du kan komme deg på toalettet 
 Når du hoster eller nyser 
 Når du sover 
 Når du er fysisk aktiv eller trener 
 Når du er ferdig på toalettet og har kledd på deg 
 Uten noen spesiell grunn 
 Hele tiden 

 
 
19.   Dersom du har hatt urinlekkasje, hvor ofte lekker du? 
 

 Sjeldnere enn en gang pr måned 
 En eller flere ganger pr måned 
 En eller flere ganger pr uke 
 Hver dag og/eller natt 

 
20.   Hvor store mengder urin lekker du vanligvis om gangen? 
 

 Dråper 
 Små skvetter 
 Større mengder 

 



21.   Hvor mye påvirker urinlekkasjen dine daglige aktiviteter? Sett en ring rundt et nummer mellom 
  0 = ikke i det hele tatt og 10 = svært mye. 
 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
22. Har du i løpet av siste måned hatt lekkasje av: 
 

  Luft 
  Avføring 
  Ingen av delene 
 
 
23. Har du en følelse av at ett eller begge ben svikter når du går? 
 

  Nei 
  Av og til 
  Ofte 
 
 
24. Har du smerter i noen av de følgende kroppsdeler?  

   
 Nei En del Sterkt 

 
Aldri 
 

Plaget 
 

Plaget 
 

I nakken………………………..…    

Mellom skulderbladene…………    

I korsryggen……………………..    

I bekkenet…………………..……    

Skuldre/armer…………………..    

Knær………………………….….    
 

 

25. Hvis du har smerter flere steder, hva er verst?          

               

 
 
26. Hvis du har vondt i bekkenet, hvor har du vondt? 
 (Sett eventuelt flere kryss)  

 Har ikke vondt i bekkenet 
 Foran (skambenet/symfysen) 
 Bak på høyre side (høyre bekkenledd/iliosacralledd) 
 Bak på venstre side (venstre bekkenledd/iliosacralledd) 
 Midt bak (over korsbenet) 

 

26b. Når fikk du vondt i bekkenet?  Før fødselen: i    svangerskapsuke. 

      Etter fødselen, dato (ca):     

 

Hvis du ikke har vondt i bekkenet, kan du gå direkte til spørsmål nr. 35   
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27. Hvor sterke er dine bekkensmerter? 

 Vurder ditt nåværende smertenivå ved å sette en loddrett strek på hver av linjene under. 
 
 
 Hvor sterk er din smerte på det verste om morgenen, etter at du har stått opp? 
  
Ingen smerte Uutholdelig smerte 
 

 
 
 Hvor sterk er din smerte på det verste om kvelden, før du legger deg? 
 
Ingen smerte Uutholdelig smerte 
 

 
 
28. Har du smertefrie perioder i løpet av dagen? 
 

  Er helt smertefri  
  Ofte smertefri 
  Av og til 
  Nei, aldri 
 
 
29. Våkner du om natta pga bekkensmerter?  

 Ja, ofte 
 Ja, en sjelden gang 
 Nei, aldri 

 
 
30. I hvilken grad provoseres bekkensmertene dine ved at du snur deg i seng? (Sett en loddrett strek på linjen under) 

 
Ikke i det hele tatt I svært stor grad 
 

 
 
31. Har du så store vansker med å gå på grunn av bekkensmerter at du må bruke krykker eller stokk?  

 Nei, aldri 
 Ja, men ikke hver dag, smertene varierer fra dag til dag 
 Ja, må bruke krykker/stokk hver dag 

 
 
32. Går du til behandling for dine bekkensmerter? 
 

 Nei 
 Ja 

 

33. Hvis ja, hva slags behandling?            

                

                

 
 
34. Har du så store problemer pga bekkenet ditt at det gjør det vanskelig for deg å stelle barnet ditt (løfting, bæring, 
nattevåk)? (Sett en loddrett strek på linjen under) 
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Ikke i det hele tatt I svært stor grad 
 

 
 
 
 
35. Når smerter og andre plager har vart en tid, blir en gjerne sliten og oppgitt. Dette gir ofte slike plager som nevnt 
nedenfor. Summen av disse spørsmålene gir et uttrykk for om man er legemlig eller psykisk presset. 
Vurder hvor mye hvert symptom har vært til plage eller ulempe for deg siste uken (til og med i dag).  
Sett kryss i den ruten som passer best. Husk å sette kryss ved alle spørsmål! 
 

 
  
  Ikke i det hele tatt Litt En god del Svært mye 

Plutselig skremt uten grunn 1  2  3  4  

Føler du deg engstelig 1  2  3  4  

Føler du deg svimmel eller kraftløs 1  2  3  4  

Nervøs eller urolig 1  2  3  4  

Hjertebank 1  2  3  4  

Skjelving 1  2  3  4  

Føler deg anspent eller opphisset 1  2  3  4  

Hodepine 1  2  3  4  

Anfall av redsel eller panikk 1  2  3  4  

Rastløshet, kan ikke sitte rolig 1  2  3  4  

Føler deg slapp og uten energi 1  2  3  4  

Anklager deg selv for ting 1  2  3  4  

Har lett for å gråte 1  2  3  4  

Tap av seksuell interesse eller glede 1  2  3  4  

Dårlig appetitt 1  2  3  4  

Vanskelig for å sove 1  2  3  4  

Følelse av håpløshet for fremtiden 1  2  3  4  

Føler deg nedfor 1  2  3  4  

Føler deg ensom 1  2  3  4  

Har tanker om å ta ditt eget liv 1  2  3  4  

Følelse av å være fanget 1  2  3  4  

Bekymrer deg for mye 1  2  3  4  

Føler ikke interesse for noe 1  2  3  4  

Føler at alt krever stor anstrengelse 1  2  3  4  

Føler at du ikke er noe verd 1  2  3  4  
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36. Nedenfor er det ført opp noen problemer som man kan ha i dagliglivet. Les gjennomlisten og kryss av  
for JA for de problemene du har hatt siste uken. Sett et merke for NEI for de problemene du ikke har hatt. 
Vennligst svar på alle spørsmålene. Dersom du ikke er sikker på om du skal svare ja eller nei, sett merke i det feltet 
du mener PASSER BEST. 
 
UTSAGN: 
 

  JA NEI 

1 Jeg er trett hele tiden   

2 Jeg har smerter om natten   

3 Tingene vokser meg over hodet   

4 Jeg har uutholdelige smerter   

5 Jeg tar tabletter for å sove   

6 Jeg har glemt hvordan det er å ha det hyggelig   

7 Nervene står på høykant   

8 Det er vondt å skifte stilling   

9 Jeg føler meg ensom   

10 Jeg kan bare gå omkring innendørs   

11 Jeg har vanskelig for å bøye meg   

12 Alt er et ork   

13 Jeg våkner svært tidlig om morgenen   

14 Jeg kan ikke gåi det hele tatt   

15 Jeg har vanskelig med å komme i kontakt med mennesker   

16 Dagene synes å gå langsomt   

17 Jeg har vanskelig med å gå opp trapper eller trinn   

18 Jeg finner det vanskelig å strekke meg etter ting   

19 Jeg har smerter når jeg går   

20 Jeg mister lett beherskelsen for tiden   

21 Jeg føler ingen nærhet til noen   

22 Jeg ligger våken mesteparten av natten   

23 Jeg føler som om jeg er i ferd med å miste kontrollen   

24 Jeg har smerter når jeg står   

25 Jeg har vanskelig for å kle på meg   

26 Jeg blir fort sliten   
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  JA NEI 

27 Jeg har vanskelig for å stå lenge (for eksempel ved   

 kjøkkenbenken eller på bussholdeplassen)   

28 Jeg har smerter hele tiden   

29 Jeg ligger lenge før jeg sovner   

30 Jeg føler at jeg er en byrde for andre   

31 Bekymringer holder meg våken om natten   

32 Jeg føler at livet ikke er verdt å leve   

33 Jeg sover dårlig om natten   

34 Jeg finner det vanskelig å komme overens med andre   

35 Jeg trenger hjelp for å gå omkring ute (hjelpemidler   

 eller en arm å støtte seg på)   

36 Jeg har vondt når jeg går opp og ned trapper eller trinn   

37 Jeg er deprimert når jeg våkner   

38 Jeg har vondt når jeg sitter   

 

 
37. Nå vil vi gjerne at du skal tenke på de aktiviteter i livet ditt som kan være påvirket av dine helseproblemer.  
I følgende liste skal det settes kryss i JA feltet for hver aktivitet i ditt liv som påvirkes av din helsetilstand.  
Sett kryss i NEI feltet for hver aktivitet som ikke er påvirket eller som ikke vedrører deg. 
Opplever du problemer på grunn av din nåværende helsetilstand i forbindelse med: 
         
 JA NEI 

Ditt arbeid……………………………………………………………………….   

(Det vil si lønnet arbeid)   

Stell/vedlikehold av hjemmet………………………………………………….   

(F. eks. rengjøring, matlaging, arbeid i hagen osv)   

Ditt sosiale liv…………………………………………………………………….   

(F. eks. gå ut på restaurant osv., treffe venner og kjente)   

Ditt hjemmeliv……………………………………………………………………..   

(Dvs. forholdet til dem du bor sammen med)   

Ditt seksualliv……………………………………………………………………….   

Dine interesser og hobbyer………………………………………………………..   

(F. eks. friluftsliv, husflidsarbeid, andre fritidssysler)   

Dine ferier…………………………………………………………………………   

(F. eks. sommer- og vinterferier, helgeturer osv.)   

 

 



 147

 

  Om fysisk aktivitet 
 
38. Hvordan klarer du følgende aktiviteter? (Sett en loddrett strek på hver linje) 
   
 Uten vanskeligheter Ikke i det hele tatt 

Kle på deg selv .................................................  
 

Gå tur ute..........................................................  
 

Gå trapper.........................................................  
 

Sitte lengre tid ..................................................  
 

Stå bøyd over vasken .......................................  
 

Bære en bærepose ............................................  
 

Re opp en seng .................................................  
 

Løpe .................................................................  
 

Lett arbeid ........................................................  
 

Tungt arbeid .....................................................  
 

Løfte tunge ting ................................................  
 

Delta i trening og idrett ....................................  
 
 
39. Er det noen aktiviteter som du har begynt å gjøre igjen siden du svarte på forrige spørreskjema?   
  

 Ja 

 Nei 

 

 40. I tilfelle ja, hvilke?              

                

                 

 
41. Har du sykt eller syke barn (eller barn med kolikk) som medfører en økt belastning for deg (løfting, bæring, 
nattevåk)? (Sett en loddrett strek på linjen under) 

 
Ikke i det hele tatt I svært stor grad 
 

 
 
 
42. Hvor lett er det å få hjelp fra familie, venner, naboer? 
 

  Svært lett 
  Lett 
  Middels 
  Vanskelig 
  Svært vanskelig 
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43. Dersom du er gift/samboer (eller bor sammen med andre); I hvilken grad får du støtte og hjelp i det  daglige fra 
ektefelle/samboer/annen person i husstanden? 
 

  Svært mye 
  Mye 
  Middels 
  Lite 
  Svært lite 
 

44. Driver du regelmessig med fysisk trening nå (mer enn 30 min. hver gang, og slik at du blir andpusten og/eller 
svett)? 

 
 

  Ja (Kryss av i de rutene som passer i skjemaet under) 
  Nei  
 

 
   Frekvens   Tid   Hensikt  
  Mindre 1-3g/uke Mer enn Totalt antall Mosjon Konkurranse 
  Aldri enn 1g/uke  3g/uke timer pr uke 
 Rolig gange.............     _______   

 Rask gange .............     _______   

 Løp/jogging ............     _______   

 Sykling ...................     _______   

 Vekt-/styrketren......     _______   

 Aerobic/trimparti: 

 uten løp/hopp..........     _______   

 med løp/hopp..........     _______   

 Dansing ..................     _______   

 Skigåing..................     _______   

 Ballspill ..................     _______   

 Svømming ..............     _______   

 Ridning ...................     _______   

 Annet (spesifiser): ..     _______   

  
Kommentarer: 

 

 

 

Tusen takk for at du har tatt deg tid til å delta i denne studien! 
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UNIVERSITETET I OSLO, 

Seksjon for helsefag, 
Postboks 1153 Blindern, 

0318 Oslo 
 

 

FORESPØRSEL OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROSJEKT: 

MÅLING AV FØLSOMHET FOR TRYKK I SVANGERSKAPET  

 
Dette er et delprosjekt i ”Kvinners plager og fysiske funksjon under og etter svangerskapet” som du 

allerede deltar i. Prosjektet går ut på å undersøke gravide kvinners følsomhet for trykk på ulike 

deler av kroppen i første del av svangerskapet. Hensikten er å få mer kunnskap om muskel- og 

skjelettplager under og etter svangerskap. Følsomhet for trykk benyttes innen diagnostisering av 

muskel- og skjelettlidelser og for å evaluere behandlingseffekt. Følsomhet for trykk hos gravide er i 

liten grad undersøkt tidligere. For å få økt kunnskap om dette feltet spør vi deg derfor om du vil 

delta i dette prosjektet som er en masterstudie ved Seksjon for Helsefag, Universitetet i Oslo. 

 

Praktisk gjennomføring 

Alle førstegangsgravide kvinner som går til svangerskapskontroll ved Gamle Oslo Helsestasjon og 

som deltar i ”Kvinners plager og fysiske funksjon under og etter svangerskapet inviteres til å delta i 

dette prosjektet. Deltagelse medfører at du må komme til en ekstra undersøkelse på Hans og Olaf 

Fysioterapi AS. Målingene foretas ved at et instrument med en trykkmåler trykkes mot 7 punkter 

på kroppen og dette tar omtrent en halv time. Du skal selv avbryte målingen så snart du opplever 

trykket som ubehagelig. Det handler altså ikke om å teste hvor mye trykk du tåler, men hvor du 

opplever at grensen mellom trykk og smerte går hos deg. 72 timer forut for undersøkelsen kan du 

ikke ta smertestillende medikamenter eller andre medikamenter som kan påvirke din 

oppmerksomhet. 

 

Det er frivillig å delta 

Du kan trekke deg fra undersøkelsen når som helst, uten å oppgi noen grunn, og det får ingen 

konsekvenser for deg eller for dine videre kontroller på helsestasjonen. Det vil heller ikke ha  
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konsekvenser for din videre deltagelse i ”Kvinners plager og fysiske funksjon under og etter 

svangerskapet”.  Hvis du trekker deg fra prosjektet vil dine data bli anonymisert.  

 

Din sikkerhet 

Å måle følsomhet for trykk er en anerkjent og ufarlig metode. Alle opplysninger vil være 

konfidensielle og bare brukes så lenge prosjektet pågår. Opplysningene du gir oss oppbevares slik 

at de ikke kan kobles til deg.  

 

Prosjektet planlegges å være ferdig 1. juli 2008. Etter avslutning vil de innsamlede dataene 

oppbevares, men uten at deltagerne kan identifiseres. Prosjektet er godkjent av Regional komité for 

medisinsk forskningsetikk (REK). 

 

Jeg vil ta kontakt med deg i løpet av en ukes tid for å høre om du er villig til å delta i 

undersøkelsen. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte meg på telefon  

922 38 389.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

_________________________________ 

Elisabeth K. Bjelland 

Masterstudent, Seksjon for helsefag 
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Informert samtykke 
Jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon, og jeg er villig til å delta i prosjektet ”Måling av 

følsomhet for trykk i svangerskapet”. 

 

 

 

 

 

…………………………..    …………………. 

Sted       dato 

 

 

 

………………………………………………… 

  Signatur 
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Måling av følsomhet for trykk i svangerskapet – undersøkelsesskjema 

 
Kode:________      Termin:________ 

Dato for undersøkelse:________     Antall uker:________ 

Nevrologi, traumer eller tidligere kirurgi: Ja / Nei 

Tidligere spontanabortert: Ja / Nei 

Inntak av sederende/smertestillende siste 72 timer: Ja / Nei 

 

 

 

Ryggleie 

 

Symfysen 

 

Rectus femoris 

 

Sternum 

 

Overarm 

• 1.måling     

• 2.måling     

• 3.måling     

• Mean     

 

Fremleie 

 

LDL hø 

 

LDL ve  

 

Sacrum 

 

• 1.måling     

• 2.måling     

• 2.måling     

• Mean     
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