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Sammendrag 

Formålet med studien: Å undersøke om det er forskjeller i bekkenbunnsmuskulaturens 

funksjon målt med trykk og overflate elektromyografi (EMG) mellom kvinner med Provosert 

Vestibulodyni (PVD) og friske kontroller.  

Teoretisk forankring: PVD er en smertetilstand i skjedeinngangen, uten kjent årsak, og som 

rammer unge kvinner. Smertene beskrives som brennende og stikkende. Prevalens er 12-15 % 

i fertil alder.  

Metode: Dette er en blindet kasus-kontrollstudie med 70 nullipara kvinner. En studie med 49 

friske dannet utgangspunkt for styrkeberegningen, og klinisk forskjell i hvile mellom 

gruppene ble a priori satt til 10 cm H2O (SD12). Med signifikansnivå 0,05, teststyrke 90 % 

ble 35 deltagere inkludert i hver gruppe. PVD ble diagnostisert av gynekologer i henhold til 

gjeldende retningslinjer. Sensitivitet for smerte og/eller ubehag i introitus ble utført med q-

tips test og visuell analog skala (VAS). Spørreskjema som dekker bakgrunnsvariabler, samt 

SF-36 ble brukt. Bekkenbunnsmuskulaturen ble undersøkt med vaginal trykkmåler 

(hviletrykk/styrke/utholdenhet i cmH2O) og muskelaktivitet (µV) ble målt med overflate 

EMG ved hvile/maks kontraksjon/hold. T-test ble brukt for å analysere forskjellen mellom 

gruppene, signifikansnivået ble satt til <0.05 

Resultater: Gjennomsnittsalder for utvalget var 24.3 år (SD 4.7) og gjennomsnittlig 

kroppsmasse indeks var 22.0 kg/m2 (SD 2.6). Det ble ikke funnet signifikante forskjeller 

mellom gruppene i noen av bakgrunnsvariablene. PVD gruppen hadde signifikante lavere 

verdier på toleranse for trykk i introitus, og tilsvarende signifikante høyere verdier på VAS 

score. Kvinner med PVD hadde et signifikant høyere hviletrykk 20.6 H2O (SD 7.1) versus 

kontrollgruppen: 17.3 H2O (4.4) (p=0.02). PVD gruppen hadde signifikant lavere 

muskelaktivering under 10 sekunders holdeperiode 465.2µV (SD 218.4), versus 

kontrollgruppen: 591.1 µV (SD 277.7) (p=0.04).  

Konklusjon: Unge kvinner med PVD har et høyere vaginalt hviletrykk, men funnet bekreftes 

ikke av vaginal EMG-måling. Studien stiller spørsmål ved den vanlige kliniske oppfatning av 

at det er forhøyet muskulær aktivitet i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med PVD.  
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Abstract 

Purpose: The purpose of the present study was to assess if there are differences in vaginal 

resting pressure, pelvic floor muscle strength and endurance and muscle electromyographic 

(EMG) activation in women with Provoked Vestibulodynia (PVD) compared to asymptomatic 

controls. 

Literature review: PVD, occurring in the absence of relevant visible findings or a specific, 

clinically identifiable, neurologic disorder is classified as a pain syndrome, affecting 12-16 % 

of premenopausal women in the general population. The pain of PVD is characterized as 

sharp and burning.  

Method: An assessor blinded case-control study including 70 nulliparous women was 

performed. An apriori power calculation was based on data from a study of 49 healthy  

women, with an estimated clinical relevant difference in resting pressure of 10 cm H2O, SD 

12, p-value 0.05 and power 90 %, 35 women were included in each group. Questionnaire for 

background variables and the 36-Item Short-Form-Health-Survey (SF-36) were used. Vulvar 

sensitivity was rated with visual analogue scale (VAS) and q-tip force (grams) measurement. 

Vaginal resting pressure/strength/endurance in (cmH2O) and resting activity/peak/holding 

time activity in (µVxsec) of the pelvic floor muscles were assessed. Student T-test was used 

to analyze differences between groups. P-value was set to <0.05 

Results: Mean age of the participants was 24.3 years and BMI 22.0 kg/m2, with no significant 

differences between the groups in any background variables. Q-tip force measurement was 

significantly lower and VAS measures were significantly higher in the PVD group at all sites 

of the introitus. The PVD group had significantly higher vaginal resting pressure: 20.6 H2O 

(SD 7.1) versus controls: 17.3 H2O (SD 4.4) (p=0.02).  The PVD group had significantly 

lower muscle activation during the 10 second holding period; PVD: 465.2 µV (SD 218.4), 

controls: 591.1 µV (SD 277.7) (p=0.04). 

Conclusion: Young, nulliparous women with PVD had significantly higher vaginal resting 

pressure, but this finding was not confirmed by vaginal surface EMG. The results questions 

the common clinical experience that there is an association between PFM overactivity and 

PVD.  
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Forord 

Denne studien ble et langt mer omfattende prosjekt enn hva mine tanker var da jeg startet på 

masterstudiet. Ved valg av tema for masteroppgaven var ønsket mitt var å fordype meg i 

problemstillinger jeg møtte i klinikken. Lidelsen som beskrives her har jeg jobbet med i 

mange år, og erfaringen fra klinikken la grunnlaget for mange ubesvarte spørsmål. Spørsmål 

som jeg, den gang da, trodde det skulle være mulig å finne svar på. Med så mange spørsmål 

og problemstillinger ble det en betydelig mengde data, og uten veileder Professor Kari Bø, 

som med sin erfaring og kunnskap, tålmodige og usedvanlig dyktig hjelp med avgrensning av 

oppgaven, ville ikke materialet fremstått slik det gjør. Materialet til studien ble samlet inn ved 

Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi i perioden mai-oktober 2012. Masteroppgaven 

analyserer en del av dette materialet. På sikt vil det kanskje bli flere artikler. 

Oppgaven er skrevet som en vitenskapelig artikkel med en innledende kappe. Kappen 

presenterer teori, bakgrunn for studien og metodene som ble valgt. Artikkelen vil bli forsøkt 

publisert i American Journal of Obstetrics and Gynecology. 

Masterstudiet er en inngripende modningsprosess for meg, det er utfordrende og 

engasjerende, og jeg er privilegert som får lov til å fordype meg i faget. Min forståelse og den 

grunnleggende respekten for arbeidet som ligger bak det skrevne ord har mangedoblet seg 

gjennom de siste månedene. Tusen takk til deg, Kari, for faglig gode og raske 

tilbakemeldinger, for støtte og oppmuntring i prosessen. Takk til mine kollegaer, Jenny og 

Jeanette, som har undersøkt alle deltagerne og til Marit som har organisert undersøkelser. Til 

staben på jobb som heier når det går tungt. Til Lise som har lest engelsk. Og ikke minst tusen 

takk til gutta mine som sier «stå på»! Takk til dere alle sammen. 

Oslo, februar 2013 

Ingrid Næss 
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1 Introduksjon til tema 

1.1 Bakgrunn for studien 

Som fysioterapeut har jeg gjennom en årrekke behandlet unge kvinner med diagnosen 

Provosert Vestibulodyni (PVD). Klinisk erfaring med pasientgruppen, gjennom samtaler og 

undersøkelser, er at kvinnene har sterke smerter i skjedeinngangen og at 

bekkenbunnsmuskulaturen kjennes øm og/eller vond ved palpasjon. Kvinnene opplever at de 

har liten kontroll på bekkenbunnsmuskulaturen og de har liten eller ingen erfaring med 

bekkenbunnstrening.  Mange har et ”ikke-forhold” til eget underliv fordi det har vært 

forbundet med langvarige smerter, for eksempel fra første gang de skulle bruke tampong.  

Oftest er dette unge jenter som ikke har født barn, og som er i startgropen for et seksuelt 

forhold. Konsekvensene av smertene er ofte at jentene ikke tør innlede parforhold, eller at de 

føler sterk skyld dersom de er i et forhold. Mange tenker at de er alene om å ha dette 

problemet og de opplever at smertene, og alt de fører med seg, styrer livene deres. 

Pasientgruppen har redusert livskvalitet og et invalidisert seksualliv. De forteller ofte at de 

møter lite kunnskap om lidelsen blant helsepersonell. Smertene har ofte vart lenge før de får 

hjelp (fra 1- 8 år i min praksis). Min erfaring er at fysioterapi i form av å oppøve bevissthet 

om bekkenbunnsmuskulaturens funksjon hjelper pasientene.  

1.2 Hva er Provosert Vestibulodyni (PVD)? 

Provosert Vestibulodyni er en smertetilstand  i skjedeinngangen, uten kjent årsak. 

International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSDV) beskriver PVD slik: 

”Ubehag eller smerter forårsaket av fysisk kontakt, eksempelvis forsøk på penetrasjon, 

innsetting av tampong, kontakt med klær, kontakt med bomullspinne (cotton schwab test), 

berøring med finger (min oversettelse). Den engelske definisjonen fra ISSDV lyder slik: 
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“vulvar discomfort, most often described as burning pain, occurring in the absence of 

relevant visible findings or a specific, clinically identifiable, neurologic disorder" (1) (2). Et 

tidligere navn på diagnosen er Vulvar Vestibulis Syndrome (VVS) (3). Betegnelser som 

vestibulitt, lokalisert vestibulodyni og vulvodyni brukes, men som oftest blir lidelsen kalt 

vestibulitt eller vestibulodyni. Smertetilstanden ble første gang beskrevet i 1874 av T. Gilliard 

Thomas i 1874 i boken “A Practical Treatise on the Diseases of Women”. I denne studien 

brukes betegnelsen PVD. Tilstanden beskrives som intense, brennende eller stikkende smerter 

(4) og det smertefulle området kan observeres som rødt og hovent (3). Smertene oppleves 

som regel ved forsøk på penetrasjon, men hos noen er det også vedvarende smerter uten 

penetrasjon (5). Van Lankveld et al hevder at PVD er en av de vanligste årsakene til smerter i 

underlivet hos kvinner, og at det er en utfordring å finne en god klassifisering for lidelsen (6). 

Danielsson et al fant en prevalens på 12-13% hos svenske kvinner (7), mens det er anslått at 

ca 15-20% av amerikanske kvinner har denne lidelsen (5). I en kanadisk studie er prevalensen 

12 % hos premenopausale kvinner (8) 

1.3 Patofysiologi og etiologi  

Etiologien vedrørende PVD er uklar, og det er foreslått ulike teorier. I klinikken kan det synes 

som om det er en overopphoping av plager hos kvinner som har blitt overbehandlet med 

antibiotika mot soppinfeksjon i skjeden (9). Ehrström et al (10) har indikasjoner på at stress 

forsterker smertene i vulva. Teamet fant at kvinner med PVD har førhøyete cortisolverdier om 

morgenen og de rapporterte flere symptomer på stress sammenlignet med de friske 

kontrollene på samme alder (10). Det er funnet en signifikant opphopning av smertefibre (C-

fibre) på affiserte områder i vulva hos kvinner med PVD sammenlignet med friske kontroller 

(11). Bohm-Starke og medarbeidere fant samsvar mellom smerteterskelen i vulva og på 

kroppen generelt, dvs kvinner med PVD, har en lav smerteterskel (12). Bruk av p-piller viste 
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en økt risiko for smerter hos kvinner PVD i forhold til friske kvinner (13). Andre foreslåtte 

årsaker er for eksempel bruk av g-strengs truser, trange bukser og brasiliansk voksing,– uten 

at dette er nærmere dokumentert. Hyppighet av bakteriell vaginose er vurdert til å være en 

risikofaktor (9).  



4 
 

2 Teorigrunnlag for studien 

Studien inkluderte 35 kvinner i alderen 18-38 år med diagnosen PVD og en frisk 

kontrollgruppe med like mange kvinner på samme alder. Primærmålet med studien er å 

undersøke hvile, styrke, utholdenhet og aktivitet i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med 

PVD og sammenligne om det er forskjell i parameterne mellom gruppene. Sekundærmål er å 

undersøke forskjeller med spørreskjema og Standardisert Mensendieck Test. 

2.1 Bekkenbunnsmusklene, anatomi  

Bekkenbunnsmusklene, bindevev og fascier danner støtteapparatet for blære, urinrør, skjede, 

analåpning, livmor og endetarm. 

 

 

Figur 1. Levator ani-musklene sett 

fra undersiden. Vulvastrukturer og 

perinealmembranen er fjernet. 

Figuren viser arcus tendineus. 

 

Muskulus puboviscerale springer ut fra os pubis og fester til veggen av vagina og anorectum, 

samt os coccyx. M. puboviscerale deles igjen inn i undergruppene: m. puboperinealis, m. 

pubovaginalis og m. puboanalis. Alle springer ut fra os pubis, og fester til henholdsvis 

perineum, vaginaveggen, og mellom den indre og ytre analsfinkteren. M. puborectalis har 
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utspring fra hver side av os pubis, forløper som en slynge rundt rectum, og fester i motsatt 

side av os pubis.  

Tredje del av m. levator ani, m. iliococcygeus, beskrives i figur 2. Tegningene er lastet ned fra 

internett, forklaring (14) © DeLancey 2003  

 

Figur 2. M. levator ani sett fra 

oversiden med urethra, vagina og 

rectum kuttet rett ovenfor 

bekkenbunnen.  

 

 

M. iliococcygeus springer ut fra et fibrøst bånd på bekkenveggen kalt arcus tendineus, og 

fester til os coccyx og det anokoksygeale ligament.  Tegningen er hentet fra internett, 

forklaring (14) © DeLancey 2003 

Ved normal muskelaktivitet i levator ani holdes trykket oppe i rundt organene inne i bekkenet, 

urin-, skjede- og analåpningene er lukket og bekkenbunnen trukket litt opp og inn i bekkenet. 

Den konstante muskelaktiviteten i levator ani er tilsvarende den konstante aktiviteten som er i 

anal sfinkter. Kontraksjon av bekkenbunnsmusklene løfter bekkenbunnen i kranial og ventral 

retning, og trykket på og rundt organene i bekkenbunnen øker (15).  

Man tror at smerte påvirker aktiviteten i muskulaturen, men det er usikkert om kronisk smerte 

reduserer eller øker bekkenbunnsmuskulaturens aktivitet. Det er usikkert om økt aktivitet i 

muskulaturen øker smerten eller om det er smerten som øker aktiviteten.  
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Frawley & Bower beskriver to komponenter som påvirker aktiviteten i muskelen, den 

viscerale elastisiteten (viscoelastic) som er uavhengig av innervasjon og den kontraktile som 

bestemmes av aksjonspotensialet (15). Terminologien som beskriver bekkenbunnens 

muskulatur inneholder benevnelser som for eksempel elastisk stivhetsgrad, fylde, men uten at 

det er klart definert hva som beskrives (15).  

I litteraturen brukes flere begreper:  

� Om overaktiv bekkenbunnsmuskulatur: forøket hviletonus, økt kontraktil aktivitet, 

nedsatt avspenning, hyperaktiv, hypertonisk, forkortet PFM.  

� Om underaktiv bekkenbunnsmuskulatur brukes begreper som: nedsatt hvile tonus, 

redusert kontraktil aktivitet, forøket avspenning, hypoaktiv og hypoton 

Det er internasjonal konsensus (16) om å karakterisere bekkenbunnsmuskulaturen som enten 

normal, overaktiv, underaktiv eller ikke fungerende. 

Vaginal palpasjon er et nødvendig redskap for å kunne vurdere om kontraksjon av 

bekkenbunnsmusklene utføres korrekt (17). Studier viser god intra-rater reliabilitet for måling 

av styrke (18), mens det er dårligere inter-rater reliabilitet for styrkemåling med Oxford skala 

(8;19). Stuge et al fant at når den kontraktile aktiviteten i muskulaturen øker, er det funnet en 

økning i vaginaltrykket hos kvinner med bekkensmerter (20).  
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2.2 Målebegreper 

Muskelaktivitet i bekkenbunnen måles med overflate (surface=s) elektromyografi (EMG) 

med en vaginal eller anal probe. Elektrodene, som er plassert i på proben, måler den elektriske 

aktiviteten som er tilstede i innervert muskulatur ved bevegelser eller aktivitet fra innervert 

muskulatur i ro, måleenheten er mikrovolt (µV) (21). Metoden har feilkilder, både i forhold til 

elektrodeplassering og til medregistrering av aktivitet fra andre muskler enn 

bekkenbunnsmusklene (21). Vaginal trykkmåling, når det samtidig observeres en korrekt 

kontraksjon av bekkenbunnsmuskulaturen (22), er vist å gi reliable (23) og valide (24) 

resultater for måling av bekkenbunnsmuskulaturens funksjon. Måleenheten for vaginaltrykk 

er cmH2O.  

 

 

Med funksjon menes:  

1: Evne til voluntært å kontrahere bekkenbunnsmuskulaturen (definert som et løft og 

en sammentrekning rundt urinrør, skjede og endetarm (16).  

2: Evne til å spenne av etter en kontraksjon av bekkenbunnsmuskulaturen (definert 

som voluntært å slippe kontraksjonen).  

3: Styrke  a. Maksimal voluntær kontraksjon (MVC)  

b. Utholdenhet (målt i 10 sekunder og definert som arealet under 

kurven) (25) 
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2.3 Litteratur for studien 

For å finne vitenskapelige arbeider om PVD, ble det gjort søk (senest i januar/februar 2013) i 

litteraturdatabasen PubMed.  Søkeordene vulvar vestibulitis syndrome (VVS) har 20 treff, 

provoked vestibulodyni (PVD) har 6 treff. Med VVS og PVD i kombinasjon med pelvic floor 

muscle og/eller physiotherapy er det 13 treff. Søkene gir delvis de samme treffene. Søkeordet 

vestibulitis alene gir mange treff, fordi søkeordet også dekker en lidelse i vestibulærapparatet 

(i øret). Søk i PEDro gir 0 treff med de samme søkeordene. I Cochrane Librarry ble det treff 

på 6 studier med ordet vulvar vestibulitis syndrome (3 av dem omhandler fysioterapi), og 4 

for provoked vestibulodyni. Bohm-Starke hevder at publiserte studier om PVD holder meget 

lav vitenskapelig standard (2). Lav vitenskapelig standard bekreftes i en systematisk 

oversiktsartikkel (26). Den systematiske gjennomgang av artikler om PVD beskriver kun to 

studier med høy evidens, to placebokontrollerte studier, en som undersøker effekten av 

xylocain krem og den andre botoxinjeksjon. Det er indikasjoner på at vestibulectomi 

(kirurgisk fjerning av affisert område) med er en vellykket behandling for PVD, men antallet 

deltagere i disse studiene er små, og det mangler studier som følger pasientene over tid (26).  

Det er ingen randomiserte kontrollerte studier som undersøker bekkenbunnsmuskulaturens 

funksjon hos kvinner med PVD, i studiene vi finner er det ofte mangel på kontrollgrupper, 

mangel på blinding og små utvalg (26).  Studiene benytter sEMG og palpasjon som 

måleinstrument (27). Overflate EMG er valgt av flere årsaker; det er rimeligere, enklere å 

administrere, og man påfører ikke forsøkspersonene smerte, noe som ville være tilfellet med 

intramuskulær (needle=nål elektromyografi (nEMG) (21). Vi finner kun en studie som bruker 

vaginaltrykk for å undersøke funksjon i bekkenbunnsmuskulaturen (28).  
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Bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med PVD er beskrevet som overaktiv (29;30). Flere 

studier om PVD antar at det en sammenheng mellom smerter i skjedeinngangen og aktiviteten 

i bekkenbunnsmuskulaturen (2;27;29;31;32). Ut fra litteraturen er det vanskelig å vite om 

kvinner med PVD har en dysfunksjon i bekkenbunnsmuskulaturen. Det er med utgangspunkt i 

dette ønskelig å undersøke om det faktisk er slik at kvinner med PVD har en ulik funksjon i 

bekkenbunnsmusklene sammenlignet med friske kvinner. 

 

 

2.3.1 Behandlingsstudier 

I forskningen innen vulvasmerter finnes det til nå kun en randomisert kontrollert undersøkelse 

(RCT). Denne studien undersøker effekten av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) 

(33) og resultatene, målt med visuell analog skala (VAS) viser signifikant bedring for gruppen 

som fikk aktiv TENS, sammenlignet med placebo (33). Den samme studien viser også 

signifikant bedring for gruppen som ble behandlet med aktiv TENS på kortversjonen av 

McGill-Melzack smertemålingsskjema . I en ukontrollert studie av Goldfinger et al (34) ble 

13 kvinner med PVD behandlet med bevisstgjøring av bekkenbunnsmuskulaturen, 

bekkenbunnsøvelser, elektrostimulering og desensitivisering med dilatorer. Resultatene fra 

denne studien viser spesielt at ubehags- og smerteopplevelsen i introitus reduseres ved 

behandling.  

I en narrativ oversiktsartikkel trekker Rosenbaum  (35) frem betydningen av 

bekkenbunnstrening som en viktig del av behandlingen ved PVD, og påpeker at dette er unge 

kvinner som har et komplisert forhold til eget underliv og at sammenhengen mellom smerter i 

vulva og bekkenbunnsmuskulaturen foreløpig er uklar. I en retrospektiv studie har Bergeron 
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et al (4) vurdert effekten av fysioterapi for å lindre samleiesmerter og gi bedre seksuell 

funksjon hos kvinner med diagnosen VVS.  Studien hadde ingen kontrollgruppe, men viste 

lovende resultater av fysioterapi for kvinner med VVS. Gentilcore-Saulnier et al (8) behandlet 

11 kvinner med PVD med ulike fysioterapiteknikker. I denne studien skilte forskerne mellom 

overfladisk og dyp bekkenbunnsmuskulatur, hvor de fant forskjeller mellom kasus og 

kontroller i den overfladiske bekkenbunnsmuskulaturen. De konkluderer med at kvinner med 

PVD ”normaliserer” sin bekkenbunn etter intervensjon, og best effekt sees i det overfladiske 

muskellaget i bekkenbunnen. 

2.3.2 Litteratur for primærmålene i studien 

Primermålene i denne studien er målingene av hvile, styrke, utholdenhet og aktivitet i 

bekkenbunnsmuskulaturen. Her følger en kort oppsummering av de mest sentrale studiene. 

Det var ønskelig å presentere en leservennlig tabellarisk oversikt for disse studiene, men 

dessverre strakk ikke tiden til. 

� White et al beskriver sEMG aktivitet hos kvinner som har VVS (PVD) sammenlignet 

med friske kontroller, og finner lav muskelaktivering ved kontraksjon (36).  

� En kasus-kontrollstudie (8) viser forskjeller mellom friske kontroller og kvinner med 

PVD målt med sEMG og vaginal palpasjon med en og med to fingre. De målte 

signifikante forskjeller i muskelaktivitet og fant signifikante forskjeller mellom 

gruppene i smerteopplevelse ved test av maksimal voluntær kontraksjon MVC, men 

de fant ingen signifikant forskjell i muskelstyrke.  

� Reissing et al (30) undersøkte bekkenbunnsmuskulaturen hos 29 kvinner med VVS 

(PVD) sammenlignet med friske kvinner. Undersøkelsen ble utført av to 

fysioterapeuter med palpasjon og sEMG, og viste at fysioterapeutene ved palpasjon 
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klarte å skille mellom gruppene og hadde sammenfallende funn i diagnostiseringen av 

patologien. Riessing et al tolket økt muskeltonus hos kvinner med VVS til å være en 

beskyttelsesrespons mot inntrengning i skjeden og fremhevet at  denne responsen er 

noe behandlere må være oppmerksomme på .  

� Engman et al målte muskelaktivitet vaginalt med sEMG hos kvinner med partiell 

vaginisme og VVS(PVD) og sammenlignet med asymptomatiske kontroller (31). De 

fant ingen forskjell mellom gruppene, og de konkluderer med at det må finnes en 

annen forklaring på den høye «tonusen» som man finner vaginalt hos kvinner med 

PVD i klinikken enn overaktivitet i bekkenbunnsmuskulaturen (31).  

� Jantos undersøkte om det var en sammenheng mellom psykologiske og fysiologiske 

faktorer i et utvalg med 529 kvinner med PVD. De ble undersøkt med psykometriske 

tester og vaginalt med sEMG. Resultatene viste en moderat korrelasjon mellom angst 

og depresjon og smerte hos kvinner med PVD sammenlignet med resultater i referanse 

materiellet. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom sEMG funn hos kvinner 

med PVD og graden av smerte (37).   

� Bohm-Starke og medarbeidere (12) målte smerte generelt på kroppen (med von Frei 

filamenter på armer og ben) og i vulva, og fant samsvar mellom smerteterskelen i 

vulva og på kroppen generelt, og de konkluderte med at kvinner med PVD har lavere 

smerteterskel enn friske. Antall deltakere i undersøkelsen var lavt, men funnene er 

interessante for behandlingen av PVD, fordi de kan bety at behandlinger med formål å 

redusere generell angst og frykt for smerte kan være hensiktsmessige.  

� Studier har vist at trykkmåling er en reliabel og valid metode å undersøke 

bekkenbunnsmuskulaturens funksjon på (23;24). Det ble nylig hevdet en studie (og 

den eneste jeg finner etter gjentatte søk i databaser) som undersøkte 

bekkenbunnsmuskulaturens funksjon med trykkmåling hos kvinner med PVD. I denne 
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studien er det ingen signifikante forskjeller vaginalt i trykk ved hvile, ved maksimal 

kontraksjon og i utholdenhet mellom kvinner med PVD og friske kontroller (28).  

2.3.3 Litteratur for sekundærmålene i studien 

 

Sekundærmålene i studien er svarene fra spørreskjemaer (se pkt.4.1.1), måling av sensitivitet i 

vulva og Standardisert Mensendieck Test. Her følger en kort oppstilling av de mest sentrale 

studiene. Også her hadde det vært ønskelig å lage en mer leservennlig tabellarisk oversikt 

over studiene, men dessverre strakk ikke tiden til. 

� Litteratur som danner grunnlag for spørreskjema for bakgrunnsvariablene er blant 

annet artiklene med guidelines (38-40) og klassifisering av PVD (1). 

� Spørreskjema for helse (norsk oversettelse av 36-Item Short-Form-Health-Survey, SF-

36) (41), hos kvinner med PVD er funnet brukt i èn dobbeltblindet randomisert 

placebo-kontrollert behandlingsstudie om effekt av Botoxbehandling. Det ble ikke 

funnet forskjell i SF-36 skårene mellom gruppen som fikk placebo og gruppen som 

fikk behandling (42). 

� SF-36 blir brukt i en kontrollert studie for PVD. Her har pasientgruppen lavere skår 

enn kontrollgruppen før behandling, forskjellen mellom gruppene var redusert ved 

retest 6 måneder etter avsluttet behandling (12). 

 

� Q-tips test er det viktigste diagnostiske verktøy for PVD og det er utarbeidet 

retningslinjer for undersøkelsen (5;39;43).  
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� Visuell Analog Skala (VAS) er et verktøy som brukes for å tallfeste subjektive 

inntrykk. Visuelle analoge skaler regnes som pålitelige og sensitive for endringer, og 

er et hyppig brukt verktøy for å kvantifisere opplevelser (38;44).  

Datainnsamlingen til studien min inkluderte også McGill Pain Questionnaire (MPQ), Fear 

Avodance beliefs Questionnaire (FABQ) og Standardisert Mensendieck Test (SMT). 

Ingen av disse funnene vil bli presentert i artikkelen, men funn fra SMT blir omtalt til slutt 

i oppgaven. Under her er vitenskapelig litteratur som ble brukt til temaene. 

� McGill Pain Questionnaire (MPQ) (45), oversatt til norsk smertemålingsskjema  (46), 

den lange versjonen ble laget for statistisk å måle den subjektive opplevelsen av 

smerte, ble i denne studien besvart av kvinnene med PVD. De beskrivende ordene er 

reliable, og de tre klassifiseringene i skjemaet er valide (47).  

� Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) (48), oversatt til norsk: Smerte, Fysisk 

Aktivtet og Jobb, består av 16 spørsmål, 5 knyttet til fysisk aktivitet og 11 knyttet til 

jobb. Den norske versjonen er testet og retestet på pasienter med korsryggs plager, og 

er funnet reliabel og begrepsvalid (49).    

� Standarisert Mensendieck Test (SMT) tar utgangspunkt i Mensendieck (50). 

Variablene som måles er kroppsholdning, bevegelse, gange, sittestilling og 

respirasjon. Det skåres fra 0-7, hvor 7 er optimal funksjon. SMT er funnet å være en 

reliabel og valid test når den skåres av mensendieck-fysioterapeuter (51). SMT skiller 

mellom CCP og friske kontroller, men er foreløpig ikke testet på andre pasientgrupper 

(52). 
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3 Problemstilling 

Kvinner i alderen 18-38 år med diagnosen Provosert Vestibulodyni er sammenlignet med 

kontroller uten PVD. 

Problemstillingen er:  

Er det forskjell i hviletrykk, styrke, utholdenhet, samt aktivitet i bekkenbunnsmuskulaturen 

hos kvinner med provosert vestibulodyni sammenlignet med kontroller uten PVD?  

Hovedhypotesen er: 

H0: 

Det er ingen forskjell i funksjon i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med provosert 

vestibulodyni sammenlignet med kontroller uten PVD. 

Hjelpehypotesene er følgende: 

1.  Det er ingen forskjell i hviletrykk i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med 

provosert vestibulodyni sammenlignet med kontroller uten PVD. 

2. Det er ingen forskjell i styrke i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med 

provosert vestibulodyni sammenlignet med kontroller uten PVD. 

3. Det er ingen forskjell i utholdenhet i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med 

provosert vestibulodyni sammenlignet med kontroller uten PVD. 

4. Det er ingen forskjell i aktivitet i bekkenbunnsmuskulaturen hos kvinner med 

provosert vestibulodyni sammenlignet med kontroller uten PVD. 
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3.1 Design 

Undersøkelsen er designet som en kasus-kontroll studie. Kasus-kontrollstudien tar 

utgangspunkt i en gruppe mennesker med den sykdommen som skal undersøkes (kasus) og en 

gruppe uten den sammen sykdommen (kontroller) hvor hensikten med studien er å 

sammenligne gruppene (53). Systematiske feil kan oppstå i kasus-kontroll studier dersom 

undersøker vet hvem som er syk (54). I denne studien valgte vi å blinde fysioterapeutene som 

undersøkte. Designet er kostnadseffektivt og egnet for problemstillingen og oppgavens 

omfang (54). Jeg hadde et ønske om å gjennomføre en klinisk studie av en pasientgruppe jeg 

jobber med til daglig, og derfor var dette et egnet design. 

3.2 Statistikk 

Styrkeberegningen ble gjort a priori, men med utgangpunkt i kontrollgruppen på 49 kvinner i 

en kasus-kontroll studie om underlivsprolaps (25). Studien målte gjennomsnittlig hviletrykk 

hos kontrollgruppen til 30,9 cm H2O (SD 8,5), styrke: 42,7 cm H2O (SD 9,8) and utholdenhet 

til 333 (SD 146).  Vi antok at hviletrykket hos kvinner med PVD lå høyere og ønsket å 

avdekke en klinisk forskjell i hvile på 10 cm H2O mellom gruppene, med styrke 90 % og 

signifikansnivå på 0,05 måtte vi inkludere 31 kvinner i studien. Med tanke på faren for å 

miste data underveis inkluderte vi 35 kvinner i hver gruppe. Dataene ble lagt inn i og 

analysert med Statistical Package for Social Science (SPSS), version 20.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA) Til korrelasjonsanalysene, for å undersøke samvariasjon og styrken på 

dem, ble Pearsons r benyttet. T-tester undersøkte forskjellene mellom gruppene, 

signifikansnivået ble satt til p <0,05 (55).  
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3.3 Populasjon, inklusjon og eksklusjon 

Et godt samarbeid med privatpraktiserende gynekologer og Vulvaklinikken gjorde det enkelt 

å rekruttere pasienter til studien. Pasienter ble inkludert etter diagnosekriteriene for PVD fra 

ISSDV 2003 (1). Vi valgte å ikke skille mellom de ulike undergruppene av diagnosen,  som er 

med eller uten (partiell) vaginisme, lokalisert og generalisert PVD, og/eller primær eller 

sekundær PVD.  Eksklusjonskriteriet var positiv candida dyrkning ved inklusjon og graviditet 

eller fødsler.  

Det ble en utfordring å finne friske til kontrollgruppen. I prosjektplanen ble det beskrevet at 

kontrollgruppen skulle bestå av venninner eller studenter fra nærliggende høyskole, men det 

viste seg å være vanskelig. Det kan synes som om pasientgruppen ikke snakker om plagene 

med venninner, og det var kun et fåtall av de inkluderte pasientene som rekrutterte til 

kontrollgruppen. Til slutt var det studenter fra høyskolen i Oslo og Universitetet i Oslo som 

førte til at kontrollgruppen ble komplett. Kontrollgruppens sammensetning kan være en 

svakhet ved studien, dersom bakgrunnsvariablene er forskjellige fra kasusene (54), men i 

denne studien avviker ikke kontrollgruppen fra PVD gruppen i forhold til alder, vekt, 

utdanning og treningsvaner.  
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3.4 Prosedyre 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Fysioterapeuten er blindet for deltagerens ansiktsuttrykk. 

 

Deltagerne ble møtt av meg og informert om studien, de skrev under på samtykkeerklæring 

og svarte på spørreskjemaene (se pkt.4.1).  Fysioterapeutene Jenny Toftner og Jeanette 

Wangberg, begge med flere års erfaring fra pasienter med PVD foretok  de vaginale 

undersøkelsene blindet for studiedeltagerens ansiktsuttrykk. Blindingen er nødvendig for å 

sikre at registrering og fortolkning ikke påvirkes av subjektive antakelser, og ble gjort ved å 

bruke et forheng foran overkroppen for ved vaginale funksjonsmålingene og sensitivitet i 

vulva. Standardisert Mensendieck Test (SMT) ble foretatt til slutt. Datainnsamlingen tok ca 1 

time og 15 minutter pr deltager. 
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4 Målemetoder  

Valg av måleinstrumenter ble gjort på bakgrunn av veileder Kari Bø sin erfaring fra tidligere 

studier, min kliniske erfaring og litteratur på fagfeltet.  

4.1 Spørreskjemaer 

Det ble benyttet 4 spørreskjemaer i studien, 1. Spørreskjema for bakgrunnsvariabler (vedlegg 

1) laget med utgangspunkt i et spørreskjema fra Vulvaklinikken, Oslo Universitetssykehus, 2. 

SF-36 Spørreskjema om Helse (Short-form-health-survey SF36) (vedlegg 3), 3. Norsk skjema 

for smertemåling (McGill Pain Questionaire (MPQ)) (vedlegg 4) og 4. Smerte, fysisk aktivitet 

og jobb (Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ)) (vedlegg 5).  

4.1.1 Spørreskjema for bakgrunnsvariabler 

Vulvaklinkken (56) på Oslo Universitetssykehus har utarbeidet et omfattende spørreskjema. 

Det ble brukt som utgangspunkt for et spørreskjema tilpasset denne studien. Blant annet ble 

generelle treningsvaner og spørsmål om trening av bekkenbunnsmusklene ble lagt til. 

4.1.2 SF-36 Spørreskjema om helse 

SF-36 (43;57), Spørreskjema om helse (58), er et generisk (diagnoseuavhengig) spørreskjema 

med 36 spørsmål hvor helsetilstanden kartlegges (57;58). SF-36 norsk versjon er reliabelt og 

begrepsvalid (41).  Skjema inndelt etter 8 dimensjoner: 1. Fysisk funksjon, 2. 

Rollebegrensning – fysisk, 3. Smerte, 4. Generell sykdomsopplevelse, 5. Energi og tretthet 

(vitalitet), 6. Sosial funksjon, 7. Rollebegrensning – emosjonell og 8. Mental helse. 
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Resultatene omkodes slik at sluttscoren for hvert domene er fra 0 til 100. (100 = best mulig 

helse, 0 = dårligst mulig helse) (59).  

4.1.3 Norsk skjema for smertemåling 

Norsk skjema for smertemåling, norsk versjon (46) etter McGill Meltzak Pain Questionnaire 

(MPQ) (45). Den lange norske versjonen består av 3 klasser med ord som brukes av pasienter 

for å angi den subjektive opplevelsen av smerte. Ordene er inndelt i sensoriske, affektive og 

vurderende klasser. Skjemaet er designet for å gi kvantitative mål på selvrapportert smerte, 

der hvert ord er gradert med en verdi som behandles statistisk. Den norske versjonen er 

reliabel og begrepsvalid (46;47) og ble besvart av kvinner med PVD. 

4.1.4 Smerte, fysisk aktivitet og jobb 

Skjemaet for smerte, fysisk aktivitet og jobb er den norske versjonen (49) av spørreskjemaet 

Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) (48). Skjemaet består av 16 spørsmål med to 

to underskalaer; 1. redd for/unngåelse av fysisk aktivitet som har 5 elementer og 2. redd 

for/unngåelse av arbeid som har11 elementer. Svarene skåres på en 7-punkts likert skala 

(sterkt uenig til helt enig). Hvert element scoret 0-6, høyere tall indikerer økte nivåer av 

unngåelse og frykt for smerte. Den norske versjonen av FABQ er testet på pasienter med lave 

korsryggsmerter (LBP) og er reliabel ved test-retest og begrepsvalid (49). I denne studien ble 

ryggsmerter fra spørreskjemaet forstått som PVD, og samleie ble forstått som fysisk aktivitet. 

Spørreskjemaet ble besvart av kvinner med PVD. 
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4.2 Kliniske tester av funksjon i bekkenbunnen 

4.2.1 Observasjon 

Perineum observeres med kvinnen ryggliggende, med bøyde knær og føttene i benken. Hun 

får støtte til knærne ved å hvile mot vegg på den ene siden og ved å hvile kneet mot 

terapeuten på den andre siden. Det som observeres er: 

1. posisjon (ikke kontrahert – kontrahert) (16)  

2. farge (hissig rød – normal) Fargen i vulva er ett av Friedrichs tre diagniotiske kriterier 

for PVD (3). Dette funnet er senere diskutert av Bergeron et al (60), og erythem ble 

fjernet som en del av diagnosekriteriene i 2003 (1), (men vi ser det i klinikken).  

3. hevelse (ja, nei) 

4. evne til kontraksjon av bekkenbunnen (24)  

a. korrekt kontraksjon (innover, oppover bevegelse)  

b. kan ikke kontrahere (ingen bevegelse) 

c. bare ved hjelp av hjelpemuskulatur (adduktor og gluteal muskulatur) 

d. trykker utover  

 

4.2.2 Palpasjon 

Evne til viljemessig å trekke sammen bekkenbunnsmuskulaturen uten samtidig bruk av sete, 

innside lår og vurderes som: 

1. Korrekt kontraksjon (palperes med en finger) 

2.  Evne til avspenning (palperes med en finger) 

3.   Styrke ble vurdert etter Oxford skala (med en finger) 
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4.2.3 Q-tips test 

Q-tips test undersøker grad av sensitivitet for smerte og/eller ubehag og foregår ved at den 

som undersøker setter et trykk med en bomullspinne mot slimhinnene i introitus, og pasienten 

angir ubehag/smert verbalt (39). Denne metodens mangel på nøyaktighet er diskutert (61), 

spesielt i forhold til at det ikke er mulig å vite med 

hvor mye kraft hver enkelt undersøker bruker. Til 

tross for dette er q-tips testen et viktig diagnostisk 

redskap i klinikken.  

Figur 4. Q-tips test, Heafner et al. 

 

Posisjon for q-tips test angis, med urskiven som modell for posisjoner. Eksempelvis er 

klokken 6 (18:00) rett ned, kl.3 

(15:00) 90 grader ut til høyre 

sett med undersøkerens øyne 

osv. Vi ønsket å kvantifisere 

kraften (i gram, på engelsk 

force) som presset av 

bomullspinnen gir mot 

slimhinnene i vulva.  

Figur 5. Camtech trykkmåler  med vaginalballong og Reggie Q-tips måler.  

 

Jeg fikk muligheten og utfordringen av å være med på å utforme et nytt instrument som 

nøyaktig måler kraften som brukes i q-tips testen. Ballongkateteret, som tidligere er beskrevet 
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for vaginale trykkmålinger, ble bygget inn i en sylinder, og i enden av sylinderen ble det satt 

på en holder for q-tips. Den har fått navnet Reggie Q-tips test. Den opprinnelige 

programvaren for trykkmålinger i cm H2O ble videreutviklet av Siv. Ing. Bjørn Gjersøe 

(Camtech AS) og det ble laget et program som måler kraft i gram. Vi testet den ut, først med 

vekter for kalibrering, og så på 20 pasienter. Reggie q-tips test ga reliable målinger, 

pasientene tålte den godt, og vi besluttet å bruke måleinstrumentet i studien.  

4.2.4 Visuell Analog Skala (VAS) 

I denne studien ble det opplevde ubehaget/smerten fra presset av q-tips mot introitus 

kvantifisert med VAS, 0-10, og etter hvert trykk mot slimhinnen ble deltagerne spurt om hvor 

på en skala fra 0 til 10 smerten eller ubehagsopplevelsen lå,  hvor 0 er ingen smerte/ubehag og 

10 er verst tenkelig smerte/ubehag opplevd (62). VAS er et sensitivt, reliabelt og valid metode 

brukt til å kvantifisere den subjektive opplevelsen av smerte (44;63).  

 

4.3 Måling av styrke, hvileverdier og muskel 

aktivering  

Det ble målt på tre kontraksjoner av bekkenbunnsmuskulaturen etter hverandre, først tre med 

manometer (Camtech AS, Sandvika, Norge), deretter tre med overflate EMG vaginalt 

(Nevrotrac ETS). I artikkelen er verdiene for styrke presentert som gjennomsnitt av tre 

kontraksjoner.  

Følgende ble målt: 
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a. Hvileverdier før kontraksjon 

b. Verdier ved maksimal kontraksjon (MVC) 

c. Hvileverdier etter kontraksjon 

d. Verdier for vedvarende kontraksjon (10 sekunder) 

 

 

4.3.1 Vaginalt manometer  

Vaginalt manometer måler forskjeller i trykk som oppstår som når muskler skaper bevegelse. 

Dette skjer for eksempel ved en kontraksjon av bekkenbunnsmusklene (eller ved hosting) og 

når kontraksjonen løser ut. Hviletrykket er måling av trykkforskjell utenfor vagina, som settes 

til 0 før hver måling, og trykket i vagina før kontraksjon. Metoden er reliabel (23) og valid 

(24) for å måle hviletrykket, styrke og utholdenheten til bekkenbunnsmuskulaturen. 

Hviletrykk og trykkøkning under kontraksjon måles med en liten ballong (6,7 cm lang) på 

størrelse med en tampong. Målingen foregår ved at et lite mykt ballongkateter plasseres i 

vagina.  Plasseringen av ballongen følger utarbeidede retningslinjer, med midten på ballongen 

3,5 cm inn i skjeden (24). Ballongen er koblet til en høyteknologisk omformer (Camtech AS, 

Sandvika,Oslo) som igjen er koblet til en pc med programvare, og som angir trykkverdiene på 

skjermen med høy grad av presisjon. Trykket måles i cm H2O.  

 

4.3.2 EMG  
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Vaginal overflate EMG registrering er en reliabel metode å registrere aktivitet fra 

bekkenbunnsmusklene på (64), men validiteten er diskutert (21). Denne studien ble gjort med 

en standard anal probe i vagina. Klinisk erfaring med standard vaginal EMG probe, er at den 

er for stor (bred) for pasientgruppen. I klinikken 

bruker vi bare den anale EMG proben hos kvinner 

med PVD. Til denne studien valgte derfor å bruke 

anal EMG probe også på de friske kontrollene.   

 

Figur 6. Analprobe. 

 

Apparatet (Nevrotrac ETS, Quintet, Bergen) mottar og transformerer signalene er koblet opp 

mot en egen pc, med en egen programvare som regner ut verdiene i mikrovolt (µV). Apparat 

og probe er testet og re-testet og relabilitet er god (65).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Nevrotrac ETS for EMG-registrering. 
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4.4 Standardisert Mensendieck Test 

Kroppsbevissthet ble vurdert med Standardisert Mensendieck Test (SMT). Testen er laget 

med utgangspunkt i Mensendieck systemet (50), og den observerer og analyserer enkle 

bevegelser (51). Variablene som måles er kroppsholdning, bevegelse, gange, sittestilling og 

respirasjon. Det skåres fra 0-7, hvor 7 er optimal funksjon. SMT er funnet å være en reliabel 

og valid test når den skåres av mensendieck-fysioterapeuter (51). SMT skiller mellom 

pasienter med Cronic Pelvic Pain (CCP) og friske kontroller, men er foreløpig ikke testet på 

andre pasientgrupper (66).  
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5 Etiske betraktninger 

Alle pasientopplysninger ble avidentifisert og forsvarlig oppbevart i henhold til gjeldende 

retningslinjer. Studien er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk, avdeling sør-øst. Fysioterapeutene som deltok i undersøkelsene har fått 

dekket tapt arbeidsfortjeneste via stipendet fra NFF.  

Deltagerne i studien ble informert muntlig og skriftlig om studien og tilhørende 

undersøkelser, først på telefon ved førstegangs kontakt og så da de kom til timeavtalen. I og 

med at det var sensitive undersøkelser med i studien var vi nøye med å informere om de 

vaginale undersøkelsene når kvinnene tok kontakt, som regel var dette via telefon.  Det møtte 

kvinner til timeavtalen, som da de ble informert om hele undersøkelsesprosedyren og 

måleinstrumentene ble demonstrert, ikke lenger ønsket å delta. I to tilfeller var også angsten 

for vaginal palpasjon så stor at det ville vært uetisk i det hele tatt å overtale dem til å forsøke. 

For kvinnene med provosert vestibulodyni var undersøkelsene ubehagelige/vonde, spesielt 

innsetting og fjerning av anale EMG proben. I ett tilfelle var det ikke mulig å sette inn proben, 

og studien mangler derfor data fra en EMG måling. Vi erfarte at målingene med 

ballongkateteret ble tolerert bedre og var langt mer skånsomme enn den anale emg-proben. 

Til q-tips-testen ble kvinnene forberedt ved først å vise på en plansje hvor q-tips trykket 

skulle settes og i hvilken rekkefølge, deretter fikk de kjenne presset mot innsiden av 

underarmen.  

Det er en etisk vanskelig vurdering å skulle igangsette undersøkelser som påfører noen som 

har smerter ytterligere smerte, som ved de ulike målingene i denne studien. De som meldte 

seg til studien og som hadde PVD valgte å bli med fordi de ønsket bidra til økt kunnskap om 

lidelsen. Smerter er årsaken til at de søker hjelp. Fysioterapeutene som undersøkte var blindet 
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i forhold til diagnose og kunne møte alle deltagere uten reservasjon utover de hensyn som er 

en etisk forutsetning ved vaginal palpasjon. Kvinnene som var henvist til studien ble fulgt opp 

umiddelbart etter datainnsamlingen og ble tilbudt behandling. 
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6 Resultater 

Resultatene fra de to undersøkelsene som kort presenteres her er ikke brukt i artikkelen, men 

kan være aktuelle for to artikler. Tabellene presenteres på engelsk. 

 

� Vaginalt hviletrykk før og etter kontraksjon av bekkenbunnsmusklene.  

Det var signifikante forskjeller i hviletrykk før og etter kontraksjon hos kvinner med PVD og 

hos i kontrollgruppen. Hviletrykket etter kontraksjon er regnet ut fra et gjennomsnitt av tre 

hvileperioder, og funnene bekreftes av vaginal sEMG.  

 

 Measurement of the resting condition in vaginal resting pressure (VRP) and vaginal resting 

activity (VRA) before the first contraction and mean variables after 3 maximum voluntary 

contractions (MVC) N=70 (69). Means with standard deviations (SD) are listed. 

 VRP before first contraction VPR after 3 MVC P-value  

PVD N=35 

H2O(SD) 
20.6(7.1) 17.7(5.9) 0.000 

Controls N=35 

H2O(SD) 
17.8(4.4) 16.1(4.4) 0.027 

 VRA before first contraction VRA after 3 MVC P-value  

PVD N=34 

µV(SD) 
13.5(7.1) 11.1(7.9) 0.000 

Controls N=35 

µV(SD) 
16.9(16.4) 12.8(7.2) 0.162 
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� Standardisert Mensendieck Test (SMT)  

SMT er observasjon av kroppen delt inn i 5 domener; 1.stående holdning (Standing posture), 

2. gange (Gait), 3. bevegelse (Movement (standing)), 4. sittestilling (Sitting posture) og 5. 

respirasjon (Respiration). Skåringsmanual, vedlegg 6. Resultatene fra SMT viser signifikante 

forskjeller for observasjon av knestillingen, i armbevegelsene og i gjennomsnittsvariabelen 

for bevegelse mellom kvinner med PVD og friske kontroller. Utover disse funnene er det liten 

eller ingen forskjell mellom gruppene. 
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Standardized Mensendieck Test (SMT) for observert kroppsbevissthet, gjennomsnitt med 

standard deviasjon (SD). Det skåres 1 (laveste verdi) - 7 (høyeste verdi) 

 
N=70 

(SD) 

N(PVD)=35 

(SD) 

N(Controls) 

=35(SD) 

P-value between 

groups 

Standing posture     

     Global line of gravity 4.9(0.7) 4.8(0.7) 5.0(0.7) 0.250 

     Ancle 5.3(0.7) 5.2(0.8) 5.3(0.7) 0.536 

     Knee 5.1(0.6) 4.9(0.7) 5.3(0.6) 0.041 

     Pelvis 5.1(0.9) 5.1(0.9) 5.1(0.8) 1.0 

     Back 4.7(0.8) 4.7(0.8) 4.8(0.8) 0.711 

     Shoulder 4.9(0.9) 4.9(0.8) 4.9(0.9) 0.735 

     Neck 4.8(0.8) 4.8(0.8) 4.9(0.9) 0.675 

     Average 5.0(0.6) 4.9(0.6) 5.0(0.6) 0.464 

Gait     

     Global 4.8(0.6) 4.8(0.6) 4.8(0.7) 0.954 

     Foot roll 5.1(0.6) 5.0(0.7) 5.3(0.5) 0.105 

     Propulsion 4.7(0.7) 4.6(0.7) 4.7(0.8) 0.471 

     Rotation 4.5(0.8) 4.5(0.8) 4.5(0.8) 0.941 

     Average 4.8(0.6) 4.7(0.6) 4.8(0.6) 0.519 

Movement (standing)     

     Frontal arm lift 5.3(0.9) 5.1(0.9) 5.6(0.9) 0.070 

     Vertical arm lift 5.1(0.9) 4.9(0.9) 5.2(1.0) 0.188 

     Sagittal parallell arm swing 4.7(0.9) 4.8(1.0) 4.9(0.8) 0.048 

     Sagittal diagonal arm swing 4.7(1.0) 4.5(1.2) 4.9(0.8) 0.047 
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     Hip flexion (one foot standing) 5.1(0.9) 5.0(1.0) 5.2(0.8) 0.551 

     Average 5.0(0.7) 4.8(0.8) 5.1(0.6) 0.049 

Sitting posture     

     Global 4.7(0.9) 4.7(1.0) 4.9(0.8) 0.459 

     Support 4.8(1.1) 4.7(1.1) 5.0(1.1) 0.236 

     Pelvis 4.9(1.0) 4.7(1.1) 5.0(0.8) 0.132 

     Back 4.7(1.0) 4.6(1.0) 4.7(1.0) 0.471 

     Average 4.8(0.9) 4.7(1.0) 4.9(0.8) 0.221 

Respiration     

     Global 4.7(1.0) 4.6(1.0) 4.7(1.0) 0.886 

     Arm lift 4.7(1.1) 4.8(1.1) 4.6(1.0) 0.439 

     Pelvis 4.7(1.0) 4.7(1.0) 4.7(1.0) 0.953 

    Average 4.7(1.0) 4.7(1.0) 4.7(0.9) 0.886 
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Condensation: 

Young, nulliparous women with Provoked Vestibulodynia had higher vaginal resting 

pressure, but not higher surface EMG activation, pelvic floor muscle strength and endurance 

than controls.  

 

 

Short version of title: 

Pelvic floor muscle function and Provoked Vestibulodynia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ABSTRACT  

Objective: The purpose of the present study was to assess vaginal resting pressure, pelvic 

floor muscle (PFM) strength and endurance and muscle electromyographic (EMG) activation 

in women with and without Provoked Vestibulodynia (PVD).  

Study Design: Assessor blinded case-control study including 70 women. Inclusion criteria for 

the cases were PVD diagnosis according to ISSDV 2003. Exclusion criteria were pregnancy 

and testing positive test for candida. Vulvar sensitivity was rated with visual analogue scale 

(VAS) and q-tip force measurement. Vaginal resting pressure, strength and endurance was 

measured with a high precision pressure transducer, and muscular electromyographic activity 

at rest, during maximal PFM contraction and holding were measured with surface EMG. 

Student T-test was used to analyze differences between groups. P-value was set to <0.05 

Results: Mean age of the participants was 24.3 years and BMI was 22.0 kg/m2, with no 

significant differences between the groups in any background variables. Q-tip force 

measurement was significantly lower and VAS measures higher in the PVD group at all sites 

of the introitus. The PVD group had significantly higher vaginal resting pressure: 20.6 H2O 

(SD 7.1) versus controls: 17.3 H2O (SD 4.4) (p=0.02).  The PVD group had significantly 

lower muscle activation during the 10 second holding period; PVD: 465.2µV (SD 218.4), 

controls: 591.1 µV (SD 277.7) (p=0.04). 

Conclusion: Young, nulliparous women with PVD had significantly higher vaginal resting 

pressure, but this finding was not confirmed by vaginal surface EMG. The results question 

that there is an association between PFM overactivity and PVD.  

Key words: activity, muscle endurance, pelvic floor muscle, provoked vestibulodynia, resting 

pressure 
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INTRODUCTION 

Provoked Vestibulodynia (PVD) is defined as “vulvar discomfort, most often described as 

burning pain, occurring in the absence of relevant visible findings or a specific, clinically 

identifiable, neurologic disorder”  and is classified as a pain syndrome 1. Vulvodynia is 

reported to negatively influence sexual intercourse and quality in life in general and is 

difficult to treat 1;2.  Prevalence rates varies between 12-16 % among women attending 

gynecological practices 3 and in the general female population 4-6. The most important 

diagnostic tools are history, the cotton schwab test (q-tip test), inspection of the vaginal 

opening and pelvic floor muscle (PFM) examination 7. 

It has been claimed that overactivity of the pelvic floor muscles (PFM) is associated with 

interstitial cystitis 8, defecation problems and chronic pelvic pain 9. More specifically vaginal 

“hypertoncity”, lack of PFM strength and “restriction of the vaginal opening” have been 

hypothesized to be associated with PVD 10-12, but there are few studies evaluating these 

variables in women with PVD compared to controls. To date the reported findings on 

overactivity are contradictory. Overactivity of the PFM  was reported in one study comparing 

women with VVS versus controls with sEMG 13, whereas Engman et al did not find 

significant differences in sEMG between a symptomatic and a asymptomatic group 14 . PFM 

dysfunction was demonstrated using sEMG in a sample of 529 women with Vulvodynia, but 

no correlation with the severity of vulvar pain was found 15. The validity of  vaginal sEMG 

recordings has been questioned as sEMG-recordings are non-selective to the PFM and 

registrations are done with the risk of contamination activity from other muscles 16. Likewise 

vaginal pressure measurements are difficult to conduct and need use of visual observation of 

inward movement to be valid 17;18. None of the above cited studies used blinded investigators 

which may have biased the results.  
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The purpose of the present study was to compare vaginal resting pressure, PFM strength and 

endurance and surface electromyographic activation (sEMG) during rest, maximal PFM 

contraction and attempts of holding between women with Provoked Vestibulodynia (PVD) 

and asymptomatic controls.  

 

MATERIAL AND METHODS 

The study was designed as a single blind case-control study. The applied terminology follows 

the definitions recommended by the International Continence Society, except where 

specifically noted 19.  The regional Committee for Medical and Health Ethics South-East 

(REK South-East D) (2010/3257-1) approved the study. All subjects gave written informed 

consent. 

Participants: Gynecologists at the Oslo University Hospital and in private practice recruited 

women aged 18-38 years for the study. Controls were recruited through friends of the PVD 

women and via internet, advertisement and colleagues at the university. 

Inclusion criteria was being nulliparous with a PVD diagnosis  according to ISSDV 2003 1 

and ability to understand Scandinavian language. Diagnostic subsets of PVD, such as primary 

or secondary, localized or generalized, with and without primary and secondary vaginismus 

were all included without any further selection. Exclusion criteria were pregnancy and 

positive test for candida culture.   

Power calculation was based on data from healthy women in a one-to one case-control study 

of pelvic organ prolapse (POP) with 98 women, 49 in each group 20.In the POP study PFM 

resting pressure in controls was 30.9 cm H2O (SD 8.5), strength: 42.7 cm H2O (SD 9.8) and 

PFM endurance 333 (SD 146). By the time of planning this study, no comparable studies 
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evaluating PFM pressure variables in women with PVD were found, and based on clinical 

experience and a clinical significant difference in resting pressure between the cases and the 

controls was estimated to 10 cm H2O (SD12). Further, we estimated a clinical difference of 

20 µV (SD11) between the groups in resting sEMG activity.  With a two-tailed test, 

significance level p=0.05, and power of 90%, at least 31 participants were required in each 

group. Given the risk of drop-outs and missing data, we included 35 nulliparous women in 

each group. 

Background variables and symptoms were gathered through personal interview using 

questions modified from a comprehensive questionnaire from the Vulvaclinic at Oslo 

University Hospital. Data included different self-reported measures, such as onset and 

duration of symptoms, frequency of yeast infections, urinary and bowel symptoms, use of 

contraceptives, physical activity level and pelvic floor exercise habits. 

The Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36) 21, translated into 

Norwegian 22, covering 8 items: general health (GH), physical functioning (PF), role/physical 

(role of physical health problems in work or other daily activities) (RP), bodily pain (BP), 

vitality (VT), social functioning(SF), mental health (MH), and role/emotional (role of 

emotional problems in work or other daily activities) (RE) was used to assess health and 

quality of life issues 23. Using the Research and Development Corporation (RAND) scoring 

system, scores in each domain range from 0 to 100, with higher scores indicating better 

functioning. Scores above and below 50 are considered above and below the average in the 

general US population, respectively 23.  

Sensitivity of the vulva 

A q-tip built into a cylinder attached to a balloon catheter and a high precision pressure 

transducer was used to assess the force applied to provoke pain and/or discomfort in the 
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vulvar vestibule (Reggie q-tip test, Camtech As, Sandvika Norway). The instrument has not 

yet been tested for intra- and inter–rater reliability, but repetitive testing with different loads 

on 20 tests showed reproducible results except for values below 3 grams and applied forces of 

more than 500 grams. In a pilot study of 20 PVD patients the device was well tolerated, and 

the method was found to be easy to operate. The pressure was set at three vestibular sites; 4, 6 

and 8 o’clock according to Haefner et al” 24. Discomfort/pain was registered on a visual 

analog scale (VAS) ranging  from 0 to10 25. Participants rated discomfort/pain intensity (0 = 

no pain/not unpleasant at all to 10 = worst pain ever/most unpleasant ever), directly after each 

pressure application. Pressures were applied until moderate discomfort/pain was reached.  

Ability to perform a correct PFM contraction 

The ability to perform a correct PFM contraction, defined as a squeeze around the pelvic 

openings and a lift of the perineum, was assessed with  visual observation and  vaginal 

palpation26. 

Primary outcome measures  

Vaginal resting pressure, PFM strength and endurance.    

Vaginal resting pressure (VRP) was measured as the difference between atmospheric pressure 

and the vaginal pressure at rest, without any voluntary PFM contraction (cm H2O)27, PFM 

strength was measured as the mean of three maximal voluntary contractions (MVC), and PFM 

endurance was measured  as the ability to hold the contraction for 10 seconds, and reported as 

the area under the curve (cmH2Osec)20.  The measurements were done by a high precision 

pressure transducer connected to a balloon catheter, balloon size 6.7 × 1.7 cm, (Camtech AS, 

Sandvika Norway) Fig 1. The method has been tested for intra-observer reliability, and has 

shown to be reliable 17.The balloon was placed with the middle of the balloon 3.5 cm from the 

introitus vagina 18. Contractions were considered correct when a simultaneous visible inward 
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movement of the catheter /perineum was observed 17;18.  All measurements were done in 

supine crook lying position.    

PFM activation 

PFM activation was measured with NeuroTrac ETS™ surface EMG (sEMG) signal 

processing unit (Verity Medical Ltd, UK) (Fig. 2). NeuroTrac is equipped with a dual channel 

digital combined EMG and a stimulation unit. The accurate range is 0.2microvolt (µV) to 

2000µV. Sensitivity is 0.1µV root mean square (RMS) with an accuracy of 4% of the µV 

reading. Range rate is adjustable from 2 Hz - 100 Hz; pulse width from 50 micro seconds (µS) 

to 450 µS. Ramp up is adjustable from 0.1 to 9.9 seconds.  

The sEMG unit used was the Anuform™ anal probe, provided by Neen, Mobilis Health Care 

Group, UK. (Fig 3) The Anuform™ anal probe is a single-patient probe, and all participants 

received one each. Due to report of discomfort during insertion of a vaginal probe 14, a 

smaller anal probe was chosen. The electrodes are 21, 5 mm apart and size is 3 cm² per 

electrode, longitudinally oriented. The electrodes were placed in the vagina in the 3 and 9 

o’clock positions, with the ring in a vertical position. 

PFM activation at rest was measured as vaginal resting activity before instruction to voluntary 

contract the PFM. PFM activation was then measured during attempt of maximal voluntary 

PFM contraction (MVC) and during attempt to hold the contraction. Peak activation was 

calculated as the mean of three MVC. PFM holding time was measured during the first 10 

seconds (µV Sec). Intra vaginal sEMG assessment has demonstrated good test-retest 

reliability in healthy women 28. All measurements were done in supine crook lying position. 
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Procedure 

The participants were informed about the questionnaires and the vaginal examinations, 

including an overview of the q-tip pressure points on a chart. Information was given by the 

same pelvic floor physiotherapist. After completing the questionnaires, observation and 

vaginal palpation were performed to assess and give feedback of the PFM contraction.  

Vaginal pressure measurement was performed, followed by the Reggie q-tip test and sEMG 

by a physical therapist not knowing which groups the participants belonged to. In order to 

blind the examiner for pain expression, a curtain covered the head and the upper body of the 

participants, while the lower body and legs were visible (Fig 4). Data was collected in one 

physical therapy outpatient clinic in Norway from May 2012 to October 2012. Only newly 

referred patients were included, and all measurements were done at the first consultation.  

Statistical analysis 

The Statistical Package for Social Science (SPSS), version 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA), was used for statistical analyses. Background variables and symptoms are reported as 

number and percentages or means with standard deviation (SD). Pearson product-moment 

correlation coefficient was used to assess the correlation between perceived pain and q-tip 

force. PFM variables are reported as means with SD and differences between cases and 

controls are analyzed using T-test and reported as means with SD, P-value was set at = 0.05  

 

RESULTS 

Seventy-eight women were recruited to the study. Three women in the control group had pain 

during intercourse, and were excluded. Another three women in the control group were 

excluded because of previous pregnancies, and two women were excluded due to language 
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difficulties. Thus, the final sample consists of 70 Scandinavian women, 35 in each group. 

Demographic and health variables are shown in Table 1.  

The PVD group tolerated significantly lower pressures at three sites of the vulvar vestibule, 4, 

6 and 8 o’clock compared to the control group and had significantly higher VAS scores at all 

sites (Table 2). When analyzing the whole sample (n=70), there was a small, negative 

correlation between force in grams set by Reggie q-tip and experienced pain measured with 

VAS only at the 4 the o’clock site (first tested site); r=-.244, p=0.042. When splitting the 

sample in PVD and healthy controls, no significant correlation was found.  

The PVD group had significantly lower scores on SF 36 (8-item, 0-100 scale) in 7 (p=0.01) 

out of 8 items between the groups (Table 1).  Visual observation of numbers with redness, 

swelling, position (contract/relaxed) of the perineum and numbers able to perform a correct 

contraction in the cases and controls are shown in Table 2 

Pressure measurement  

The PVD group had significantly higher vaginal resting pressure before the first PFM 

contraction. No statistical significant differences were found in PFM strength or endurance 

(Table 3). 

sEMG 

No statistical significant differences were found in resting activity or peak activation (Table 

4). The PVD group had significantly lower muscle activation during the 10 second holding 

period.  
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DISCUSSION  

The main finding in this case-control study was that young nulliparous women with PVD 

showed higher vaginal resting pressure than healthy controls. This was however, not 

supported by sEMG resting activity.  The PVD group had significantly lower muscle 

activation during the10 second holding period. There was no statistically significant 

difference in PFM strength or endurance measured with vaginal pressure or peak sEMG 

activation during attempts of maximal contraction.    

The sample included 70 women with age ranging between 18 and 38 years. The participants 

were diagnosed by gynecologists according to present guidelines and our clinical q-tip test 

confirmed the diagnosis. The women with PVD also scored lower on SF-36 compared to the 

control group. Hence, we consider the sample to be representative for women with PVD in 

Norway.  

Strengths of the study are the apriori power calculation and blinding of the assessors. In 

addition we used a high-precision pressure transducer found to be reliable and valid when 

used with simultaneous observation of inward movement during contraction 17;18.  Results 

from test-retest reliability in healthy volunteers and women with anal insufficiency have 

found high  ICCs using the same sEMG device and anal-probe as in our study 29. However, in 

spite of acceptable reliability, the validity of vaginal sEMG is questioned, mostly due the high 

risk of cross-talks from nearby muscle groups 16. 

In the present study we tried our best to avoid visible co-contractions of the gluteal, hip 

adductor and abdominal muscles and all participants had thorough instruction in how to 

perform the contractions before the assessments. Another limitation of the study was that 

there was no commercial assessment tool available for measurement of discomfort/pain in the 

vulvar vestibule in Norway. Hence, a new instrument was developed.  The technology used in 
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the Reggie q-tip test is the same as used in measuring vaginal pressure (Camtech AS, 

Sandvika Norway), which has been  found to be reliable and valid 17;18.  However, it is 

necessary to conduct test-retest intra- and inter observer reliability studies of this new 

measurement method.    

To the best of our knowledge, only one study addressing women with PVD has reported 

results on vaginal resting pressure 30. This recently published study found no significant 

differences between the symptomatic and the asymptomatic group in resting pressure, 

strength or endurance, while we found a significant difference in vaginal resting pressure. In 

the study of  Polpeta et al 30 the control group had a higher resting pressure, whereas sEMG 

was slightly higher in the Vulvodynia group which is opposite of our findings.  However, 

Polpeta et al 30 did not use blinded assessors and they also included parous women. The 

Polpeta study used another pressure device to assess PFM resting pressure, strength and 

endurance with a larger size. This may influence the results and the results are not directly 

comparable 26.  

Non-blinded studies using vaginal palpation compared to controls have found overactive PFM 

in women with PVD 2;11;31;32 . The responsiveness, reliability and validity of vaginal palpation 

of activation of the PFM have been discussed 33;34. Kavvadias et al 35  investigating PFM 

tenderness of healthy nulliparous young women showed poor reliability in muscular tone. In a 

study by Reissing et al 12 palpation almost perfect agreement  discriminating between PVD 

and healthy controls was found. Our study showed no significant differences in sEMG 

between women with PVD and controls in resting activity or in peak activity. This finding is 

contradictory to other studies 12;13;32;36, but in accordance with one study where no statistical 

difference between groups were found except for the lower values in the PVD group of 60 sec 

holding activity 31. Our study found a significant lower activity in 10 seconds holding time in 
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the PVD group, corresponding with the findings of Polpeta et al. 30.  The contradictory results 

between studies may be explained by methodological challenges with both palpation, pressure 

registration and sEMG measurements 26.   

A possible link between the significant findings of low muscular activity during sustained 

contraction and the elevated resting pressure in the PVD group, is that elevated resting 

pressure requires sustained muscular activity 37, which might lead to a muscular fatigue 38. 

This is indicated by the significant low activity measured during the 10 second holding time 

in our study. Despite this low muscle activity in the PVD group, endurance measured by the 

pressure device did not differ between the groups. The observed resting pressure could be 

linked to “the guarding response” described by Reissing et al. 12. 

Today there the hypothesis of associations between muscle overactivity and muscle pain is 

under debate. A recently published study comparing patients with Tension- Type Headache 

(TTH)  and controls found no difference between groups in the muscular activity of the neck 

muscles 39.  The results is supported by Schoenen et al. 40 who found no correlation between 

neck muscle activity and headache severity or anxiety. Engman et al questioned whether or 

not overactive PFM has another origin than elevated muscular activity. The results from our 

are in line with those of Engman et al 31.  

The clinical relevance of the statistically higher vaginal resting pressure in the PVD group 

might be relevant in the treatment of young women with PVD. More blinded studies are 

required in the future to investigate PFM function in women with PVD and randomized 

controlled trials are warranted to investigate the effect of different exercise regimens to treat 

PVD. 
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CONCLUSION  

Young, nulliparous women with PVD had significantly higher resting pressure measured by 

pressure transducer, but this finding was not confirmed by vaginal surface EMG. The PVD 

group had significantly lower activation measured by surface EMG during attempts of 

holding a PFM contraction, but their ability to hold for 10 seconds was not different measured 

by a pressure transducer. The present study questions that there is an association between 

PFM overactivity and PVD.  
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Tables and figures 

Table1. Background, health and SF-36 variables for the study sample (N=70) and for women 

with Provoked Vestibulodynia (PVD) and controls.  

Background variables for the 

participants. 

N=70 PVD N=35 Controls N=35 P value 

between 

groups 

Age 24.3(4.7) 24.5(4.7) 24.1(4.7) 0.706 

BMI 22.0(2.6) 21.84(2.9) 22.2(2.3) 0.561 

Sosial 

Singel 

Married/Cohabit 

Boyfriend 

   

8  

22  

5  

  

12  

12  

10  

0.459 

Education level 

student/>4years  

<4years 

 

 

 

 

30 

5 

 

33 

2 

0.114 

Work 

Full time students 

Work part time 

Work full time 

  

4 

20 

11 

 

10 

16 

8 

0.122 
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General exercise level 

No exercise 

once a week 

2-3 times weekly 

>3 times weekly 

  

5 

9 

13 

8 

 

2 

7 

15 

11 

0.165 

Used contraception 

none 

condom 

oral 

long-acting reversible 

contraception  

 

14 

11 

33 

11 

 

7 

9 

13 

6 

 

7 

2 

20 

5 

0.115 

performing PFM exercise 

yes 

no 

  

7 

28 

 

7 

28 

1.0 

Candida last 3 years 

yes 

no 

  

27 

8 

 

19 

15 

0.063 

Urinary infection last 3 years    0.341 
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yes 

no 

22 

13 

18 

17 

urinary incontinence 

yes 

no 

  

5 

30 

 

4 

31 

0.726 

Flatus/(anal) incontinence 

yes 

no 

  

6 

29 

 

2 

33 

0.138 

SF-36: Physical Functioning 

(PF) 

93.6(12.0) 91.1(15.0) 96.1(7.2) 0.081 

SF-36: Role Physical (RP) 75.7(35.6) 65.0(39.9) 86.4(24.5) 0.009 

SF-36: Bodily Pain (BP) 65.1(22.3) 53.6(17.8) 76.5(20.5) 0.000 

SF-36: General Health (GH) 72.1(21.4) 64.2(23.6) 80.1(15.5) 0.001 

SF-36: Vitality (VT) 52.3(21.4) 43.2(23.2) 61.4(14.9) 0.000 

SF-36: Social Functioning 

(SF) 

81.8(21.1) 75.0(24.4) 88.6(14.7) 0.007 

SF-36: Role Emotional (RE) 76.2(36.8) 65.7(42.4) 86.7(27.1) 0.017 

SF-36: Mental Health (MH) 71.7(17.4) 63.1(19.9) 80.3(8.2) 0.000 



59 
 

Means with standard deviations (SD) or numbers, PFM=pelvic floor muscle, SF-36: scores in 

each domain range from 0 to 100, with higher scores indicating better functioning. 

Role/physical: role of physical health problems in work or other daily activities), 

role/emotional: role of emotional problems in work or other daily activities.  
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Table 2.  Experienced pain of the vulvar vestibule and the force used to reach the limits of 

discomfort/pain and visual observation of the perineum in Provoked Vestibulodynia (PVD) 

and controls.  

 PVD N=35 Controls 

N=35 

P-value between groups 

4 o’clock site 

Force in grams  

VAS 

 

64.9(46.0) 

5.5(2.5) 

 

95.1(44.5) 

3.1(2.1) 

 

0.007 

0.000 

6 o’clock site 

Force in grams  

VAS 

 

92.8(47.1) 

5.3(2.3) 

 

115.6(33.0) 

3.4(2.1) 

 

0.022 

0.001 

8 o’clock site 

Force in grams  

VAS 

 

60.7(37.9) 

4.9(2.7) 

 

80.7(41.4) 

2.9(2.0) 

 

0.042 

0.001 

Redness 

Swelling  

Contract position of 

perineum  

Contraction of the perineum  

14.3 % 

14.3 % 

54.3 % 

 

91.2 % 

20.0 % 

17.1 % 

54.3 % 

 

87.5 % 

 

Means with standard deviations (SD) or percentages (%) of each group size. 
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Table 3. Pelvic floor muscle pressure measurements. Vaginal resting pressure (VRP) before 

1.contraction, strength expressed as 3 maximum voluntary contractions (MVC) and endurance 

expressed as the ability to hold the contraction for 10 seconds. 

 N=70 

H2O(SD) 

PVD N=35 

H2O(SD) 

Controls 

N=35 

H2O(SD) 

P-value between 

groups 

VRP before 1.MVC  18.9(6.1) 20.6(7.1) 17.3(4.4) 0.022 

PFM strength 3X MVC 18.1(11.9) 17.2(13.2) 18.9(10.6) 0.571 

PFM endurance (10sec 

H2O) 

141.3(95.4) 126.8(96.9) 155.7(93.0) 0.208 

Means with standard deviations (SD). 
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Table 4. Pelvic floor activation measurements Means with standard deviations (SD); vaginal 

resting activity (VRA) before 1.contraction, peak activation expressed as 3 maximum 

voluntary contractions (MVC) and endurance expressed as the ability to hold the contraction 

for 10 seconds. 

 N=69 

µV(SD) 

PVD N=34 

µV(SD) 

Controls 

N=35 

µV(SD) 

P-value between 

groups 

VRA before 1.MVC  15.2(12.7) 13.5(7.1) 16.9(16.4) 0.277 

PFM peak activation 3X 

MVC 

52.7(24.3) 48.5(21.6) 56.8(26.4) 0.153 

PFM holding time (10sec 

µV) 

529.0(256.4) 465.2(218.4) 591.1(277.7) 0.040 

Means with standard deviations (SD). 
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Figure 1 

The Camtech balloon catheter and the Reggie q-tip test device. 
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Figure 2 

The NeuroTrac ETS 
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Figure 3 

Anuform™ anal probe 
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Figure 4 

Blinding of the assessors 

  



67 
 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Spørreskjema for bakgrunnsvariabler 

Vedlegg 2: Skjema for registrering av målevariabler 

Vedlegg 3: SF-36, Spørreskjema om helse 

Vedlegg 4: Norsk spørreskjema for smertemåling og manual for skåringen  

                   (Melzack Pain Questionnaire, MPQ) 

Vedlegg 5: Spørreskjemaet: Smerte, fysisk aktivitet og jobb  

                   (Fear-Avoidance-Beliefs-Questionnaire, FABQ) 

Vedlegg 6: Standardisert Mensendieck Test, skjema og manual 

Vedlegg 7: Godkjenning fra Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, 

Sør-Øst D 

Vedlegg 8: Informasjonsskriv om studien og samtykkeerklæring 

                   til pasienter 

                   til kontrollgruppen  

                   til foresatte 

Vedlegg 9: Forespørsel til friske kontroller 

  



68 
 

Prosjektleder: PhD Kari Bø, NIH  
Spørreskjeamet er en del av en masteroppgave på Avd. for Helsefagvitenskap, UiO. 
Student: Ingrid Næss 
 
 
Spørreskjema til masteroppgaven: 
 

Er det forskjell i funksjon i bekkenbunnen hos kvinner med 

provosert vestibulodyni og friske kontroller? 

Utarbeidet av Ingrid Næss, med utgangspunkt i spørreskjema til Vulvaklinikken. 

 
ID nr………     Dato………………………….. 
 
 
1. Hva er din nåværende sivilstatus: 
□ bor hjemme    
□ singel 
□ gift/samboer 
□ skilt/separert 
□ har kjæreste, men bor ikke sammen 
  
 
2. Har du født barn 
□ nei 
□ ja, hvor mange fødsler ? ………………… 
 
 
3. BMI 
□ høyde ……………………….. 
□ vekt  ………………… 
 
4. Menstruasjon 
□ ca alder ved første menstruasjon …………………….. 
□ regelmessig menstruasjon, antall dager fra 1.dag til 1.dag? ………….. 
□ uregelmessig menstruasjon, antall dager fra 1.dag til 1.dag? ………….. 
 
5. Utdanning   
□ grunnskoleutdanning 
□ høgskole 3 år  
□ høyere utdanning, antall år……………………………………………. 
□ studerer nå  
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6. Arbeid  
□ jobber ikke 
□ deltid  
□ fulltid 
 
7. Generelle treningsvaner: 
□ trener ikke   
□ trener 1gang pr uke 
□ trener 2-3 ganger pr uke 
□ trener mer enn 3 ganger pr uke 
 
8. Har du blitt behandlet for underlivssopp (candida) i løpet av de siste tre 
årene? 
□ ja   
□ nei 
 
9. Hvem ga deg diagnosen underlivssopp (candida)? 
□ du selv 
□ lege 
□ apotekpersonal 
□ jordmor, sykepleier 
□ andre, hvem? ……………………………………… 
 
10. Hvordan ble du behandlet mot underlivssopp (candida) i løpet av de siste tre 
årene? 
□ med kremer 
□ med stikkpiller 
□ tabletter, type …………………………………… 
□ annet, hva? ……………………………………… 
 
11. Hvis ja, antall kurer med ”soppmidler” krem, stikkpiller i løpet de siste tre 
årene? 
□ 1-10   
□ 11-20 
□ flere 
□ får konstant behandling 
 
12. Hvis ja, antall tablettkurer mot sopp, i løpet av de siste tre årene? 
□ 1-10   
□ 11-20 
□ flere 
□ får konstant behandling 
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13. Har du hatt urinveisinfeksjon?  
□ ja   
□ nei 
 
14. Hvis ja, antall kurer mot urinveisinfeksjon, de siste tre årene? 
□ 1-10   
□ 11-20 
□ flere 
□ får konstant behandling 
 
15. Lekker du urin? 
□ ja   
□ nei 
 
16. Lekker du luft/avføring? 
□ ja   
□ nei 
 
17. Hvilken type prevensjon bruker du nå? 
□ ingen   
□ p-piller 
□ p-ring   
□ p-sprøyte 
□ pessar   
□ kondom 
□ noe annet, hva………………………….. 
 
18. Hvilken type prevensjon har du brukt de tre siste årene? 
□ ingen   
□ p-piller 
□ p-ring   
□ p-sprøyte 
□ pessar   
□ kondom 
□ noe annet, hva………………………….. 
 
 
19. Trener du bekkenbunnsmuskulaturen: 
□ ja   
□ nei 
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20. Hvor ofte trener du bekkenbunnsmuskulaturen: 
□ trener ikke 
□ trener 1 X pr uke 
□ trener 2 X pr uke 
□ trener 3 eller flere X pr uke 
 
21. Hvordan lærte du å trene bekkenbunnsmuskulaturen: 
□ kan ikke 
□ av familie 
□ av helsepersonell 
□ via media 
 
22. Er det spørsmål du mener mangler i skjemaet, og som du mener det burde 
vært spurt om? 
 
□ ……………………………………………………………….. 
 
□ ……………………………………………………………….. 
 
23. Diagnose – provsert vestibulodyni/vestibulitt 
□ har ingen diagnose – avslutt spørreskjema her 
□ med primær vaginisme 
□ med sekundær vaginisme 
□ med partiell vaginisme    
□ ingen av delene    
    
24. Dato for diagnose……………………………………………. 
 
25. Hvem stilte diagnosen? 
□ du selv 
□ lege 
□ fysioterapeut 
□ jordmor 
□ sexologisk rådgiver 
□ andre, hvem? ……………………………………… 
 
26. Kan du huske når plagene startet?................................................................... 
 
 
27. Kan du huske hvordan plagene 
startet?................................................................... 

Vedlegg 1 



72 
 

 
 
 
28. Har du gjort deg noen tanker om årsaken til at plagene  
 
startet?...................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................. 
 
 
29. Hva vet du om diagnosen vestibulitt/ provosert vestibulodyni (PVD)? 
□ ingenting 
□ litt 
□ mye 
 
 
30. Er det kvinner du vet om som har denne diagnosen/disse plagene? 
□ ja, i nær familie (mor/søster/tante) 
□ venninne 
□ kjenner ingen 
□ fra media 
 
 
31. Når har du vondt? 
□ kun ved forsøk på penetrasjon    
□ ved berøring 
□ periodevis med smertefrie perioder innimellom  
□ hele tiden 
 
32. Hva eller hvem av aktivitetene under gir smerte? 
□ ingen av delene 
□ å bruke trange bukser    
□ å bruke g-streng   
□ barbering 
□ voksing 
□ sykling 
□ ridning 
□ bruke tampong 
 
33. Under samleie, hvor lenge varer smertene? 
□ det gjør ikke vondt under samleie  
□ 0-1 minutt   
□ 1-5 minutter  
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□ gjør så vondt at samleie må avbrytes 
 
 
 
34. Dersom du har samleie, hvor lenge har du vondt etterpå? 
□ det gjør ikke vondt etterpå 
□ 1-5 minutter    
□ 5 minutter – 3 timer 
□ 3timer – 1 døgn 
□ 1-3 døgn 
□ mer enn 3 døgn 
 
35. Hvilke typer behandling har du fått/forsøkt mot dine plager? 
□ ingen 
□ melkesyreprodukter    
□ xylocain 
□ massasje med olje 
□ sarotex 
□ sexologisk rådgivning 
□ fysioterapi 
□ bekkenbunnstrening 
□ annen behandling……………………………………………….. 
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Prosjektleder: PhD Kari Bø, NIH  

Skjema for utfylling av måleverdier  tilhører en masteroppgave på Avd. for 
Helsefagvitenskap, UiO. Student: Ingrid Næss 

 

Skjema for utfylling av måleverdier  

ID nr. _________________________________________ 

 

Dato _________________________________________ 

Endret litt 25.5.2012 etter innledende undersøkelser, fjerne bildet som verdier kan 

tegnes inn på (det var ikke til nytte) + endret på vurderingen av pkt. 4.9.3. 

 

4.4. Prosedyre - klippet fra prosjektplanen 

Deltagerne i undersøkelsen møtes av meg og informeres om studien, skriver under på 

samtykkeerklæring og svarer på spørreskjema. Mine kollegaer Jenny Toftner og Jeanette 

Wangberg, begge med erfaring fra denne pasientgruppen undersøker blindet deltagerne i 

studien. Jeg tar opp anamnese og går gjennom spørreskjemaene med deltagerne. Kollegaene 

undersøker, først SMT, deretter de kliniske undersøkelsene. Blindingen som er nødvendig for 

å sikre at registrering og fortolkning ikke påvirkes av subjektive antakelser vil jeg forsøke å 

oppnå ved å bruke et forheng foran overkroppen. Fysioterapeutene vil få en skrevet plan over 

instruksjonene de skal gi deltagerne. Når undersøkelsen er ferdig snakker jeg med deltageren 

og gjør eventuelle avtaler for videre oppfølging/takker for deltagelsen. Estimert tid er 1 time 

og 15 minutter pr deltager. 

 

4.5. Målefrekvens 

Målevariablene registreres ved 1.gangs undersøkelse på forsøkspersonene og ”matchede” 

friske kontroller.  
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4.6 Spørreskjemaer – fyll ut på egne ark 

• Eget laget med utgangspunkt i spørreskjemaet fra Vulvaklinikken. 

• McGill Pain Questionaire – norsk oversettelse er vedlagt. 

• SF 36  

• Fear avoidance 

 

4.7 Observert kroppsbevisstbet Denne testen flyttes til slutt. 

Kroppsbevissthet målt med SMT- fyll ut eget skjema 

 

 

4.8 Kliniske tester av funksjon i bekkenbunnen  

Observasjon 

5. posisjon (kontrahert – ikke kontrahert) (16)  

Kontrahert 0 

ikke kontrahert 1 

 

6. farge (hissig rød – normal)  

hissig rød 0 

Normal 1 

 

7. hevelse (ja, nei) 

Ja 0 

Nei 1 

 

8. evne til kontraksjon av bekkenbunnen  (24) obs endrer rekkefølgen! 

a. korrekt kontraksjon (innover, oppover bevegelse)  
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b. kan ikke kontrahere (ingen kontraksjon)  

c. bare ved hjelp av hjelpemuskulatur 

d. presser utover  

presser utover 0 

kan ikke kontrahere (ingen kontraksjon) 1 

bare ved hjelp av hjelpemuskulatur 2 

korrekt kontraksjon (innover, oppover bevegelse) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Palpasjon 

1. Korrekt kontraksjon (palperes med en finger) 

Ikke korrekt kontraksjon/kan ikke 0 

korrekt kontraksjon med og uten hjelpemuskler 1 

Oxford – ikke med i studien  

Oxford IN – ikke med i studien  
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2.  Evne til avspenning (palperes med en finger) 

Slipper ikke kontraksjonen voluntært 0 

Slipper kontaksjonen voluntært 1 

Slipper bare litt og litt 2 

 

3. Hos mine PVD pasienter palperer jeg som regel noe som jeg kaller noe så upresist som 

”vestibulittrufs”. Dette er smertefulle områder med en rufsete overflate i vagina. 

Områdene varierer i størrelse. Det er disse områdene i vagina i tilegg til smertene i 

introitus som kvinnene angir som plagsomme.  

Semi-kvantifiseres til: obs endrer rekkefølgen! 

a. ikke tilstede = glatt 

b. lite = struktur 

c. mye = struktur 

d. (og evt.bi/unilateralt?) kutter ut pkt. d, for spesifikt 

her endrer vi litt på prosedyren og ber om vurdering av slimhinnen til 

a. glatt 

b. struktur 

Mye/struktur 0 

Lite/struktur 0 

ikke tilstede/glatt 1 

 

Smerte ved palpasjonen måles med VAS - skala (0-10, 10=værst tenkelig) og angis på tre 

steder kl. 4, 6 og 8 i introitus. – dette måles med Q-tipstrykkmåleren, pkt. 4.11.2 

4.10 Måling av styrke, hvileverdier og muskel aktivering  
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Vaginalt måles to ganger rett etter hverandre, først med manometer (Camtec AS, Sandvika, 

Norge, deretter med overflate emg vaginalt (nevrotrac). 

 

4.10.1 Vaginalt manometer, med Camtec  (23). Apparatet måler hviletrykk og trykkøkning 

under sammentrekning med en liten ballong på størrelse med en tampong. Ballongen er 6,7 

cm lang og plasseres med midten av ballongen 3,5 cm inn i skjeden fra introitus. Bø et al har 

funnet denne målingen reliabel (23) . Samtidig observasjon av ballongkateterets bevegelse 

validerer en korrekt kontraksjon (24).  

a. Hviletrykk (verdi) 

b. MVC (maksimal voluntær kontraksjon) (verdi) 

c. Avspenningstrykk etter kontraksjon (verdi H2O) 

d. Eventuelle verdier i trykkmålingen som kan være lavere enn opprinnelig 

hviletrykk før 1. kontraksjon. 

 

 

Hviletrykk (verdi H2O)  

MVC (maksimal voluntær kontraksjon) (verdi H2O)  

Avspenningstrykk etter kontraksjon (verdi H2O)  

Eventuelle verdier i trykkmålingen som kan være lavere enn  

opprinnelig hviletrykk før 1. kontraksjon. (verdi H2O) 

 

 

4.10.2 EMG 

Nevrotrac ETS måler muskelaktivitet vaginalt med overflate-elektroder (sEMG). Nevrotrac 

ETS har en anal probe som kan egne seg å bruke i skjeden for denne pasientgruppen. Den blir 

plassert like innenfor introitus. 
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a. Hvilespenning/aktivitet (verdi) 

b. Spenning/aktivitet ved maks kontraksjon (verdi) 

c. Verdi etter kontraksjon,  

 

 

Hvilespenning/aktivitet (verdi)  

Spenning/aktivitet ved MVC (verdi)  

Verdi etter MVC  

 

4.11 Smertemåling 

4.11.1 Visuell analog skala. 0=ingen smerte 10=verst tenkelige smerte VAS skåren gjelder  

 

a. når trykkballongen plasseres, før voluntær kontraksjon 

 

0______________________________5_____________________________________10 

 

b. ved maksimal kontraksjon 

 

0______________________________5_____________________________________10 

 

 

4.11.2 Vulvalgesiometer utviklet av Caroline Pukall  egner seg til objektivt å måle 

trykksensitivitet., det er blitt brukt i flere studier, senest i den kanadiske studien fra 2010(34). 

Vulvalgesiometer er et mekanisk apparat som gir kompresjonstrykk varierende fra 3 til 950 
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gram. Flatene som tester grad av trykkømhet mot hud har påmontert bomullspinner. 

Bomullspinnene har en større overflate enn von Frey filamentene, som bare har noen få 

millimeters berøringsflate.  

Vulvalgesiometer lot seg ikke kjøpe.. Se e-post fra Pucall. ”Thanks for your message. we 

currently are unable to sell the vulvalgesiometer due to liability issues, but I have attached a paper to 

this message that describes how to make it. if you can find someone to make it (it is not difficult!), 

then you should be fine! if you have any questions during the process, let me know and I can be in 

touch with the engineer with whom I work and we can give you advice.” 

 

Utvikleren av Camtech trykkmåler, Bjørn Gjersøe, fikk tilsendt beskrivelsen fra Pucall, og så 

fort at dette ble svært kostbart å lage. I og med at det meget presise trykkmålerapparatet var 

innkjøpt til studien, ønsket han å forsøke å videreutvikle trykkmålerapparatet til å måle 

overflatetrykk i gram. Det ble vellykket og funksjonelt. Til å trykke mot huden brukes q-tips, 

på samme måte som i Pucall sitt apparat. Q-tipstrykkmåleren (foreløpig navnløs, det jobber 

med å finne et godt beskrivende navn…) er kalibrert og vil tas i bruk for 1.gang i denne 

studien. Etter å ha forsøkt prototypen på pasienter er det ikke behov for å måle trykk opp mot 

1kg, men vi valgte å stoppe målingen ved trykk på 500gr. Svakheten ved Q-tipstrykkmåleren 

er at den ikke blir presis ved trykk på under 3 gram. 

 

Q-tipstrykkmåleren 

Trykk kl. 16.00 VAS Gram 

Trykk kl. 18.00 VAS Gram 

Trykk kl. 20.00 VAS Gram 

 

 

4.12 Observert kroppsbevisstbet Denne testen er flyttet fra starten til slutt, og 

har endret nummer. 

Kroppsbevissthet målt med SMT- fyll ut eget skjema 
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Standardisert Mensendieck test 

ID………..       Dato……. 

 

Kroppsholdning  Score Kommentar  

Helhet/tyngdelinje   

Ankelstilling    

Knestilling   

Bekkenstilling    

Ryggstilling    

Skulderstilling    

Nakkestilling    

Gjennomsnitt    

 

Gange  Score Kommentar  

Helhetsinntrykk    

Fotavvikling    

Fraspark    

Bekkenrotasjon    

Gjennomsnitt    

 

Bevegelse Score Kommentar  

Helhetsinntrykk    

Armløft (horisontal)   

Armløft (vertikal)   

Koordinasjon (parallell)   

Koordinasjon (diagonal)   
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Balanse på ett ben   

Gjennomsnitt    

 

Respirasjon Score Kommentar  

Helhetinntrykk    

Armløft    

Bekkenløft    

Gjennomsnitt    

 

Sittestilling  Score Kommentar  

Helhetsinntrykk    

Understøttelsesflate    

Bekkenstilling    

Ryggstilling    

Gjennomsnitt    

 

Manual for the Mensendieck test 

Haugstad et al./Physiotherapy Theory and Practice 22 (2006) 189_205 Physiother Theory Pract Downloaded from informahealthcare.com 

by Universitetet I Oslo on 10/24/10 

For personal use only. 

 

1) Standing posture 

a) Global=line of gravity 

i) Description: ‘‘The body is built around an imaginary line of gravity that passes through the foot just in front 

of the ankle joint, from the mastoid process, through the major trochanter, and just in front of the lateral 

malleolus’’ (translated from Kendall, Creary, and Provance, 1993). ‘‘At the ankle, . . . .the line of gravity passes 

approximately through the apex of the arch, designated laterally by the calcaneo-cuboid joint’’ (Mensendieck, 

1937). 
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(1) 7-6 points: The subject stands in the optimal line of gravity. There should be symmetry between the two 

sides of the body, and there is balance between agonists and antagonists at the front and the back of the body. 

 

(2) 5-4 points: The subject stands slightly in front of or behind the optimal line of gravity. There may be a slight 

asymmetry between the two sides of the body, and there may be a slight imbalance between agonists and 

antagonists at the front and the back of the body. 

 

(3) 3-2 points: The subject stands markedly in front of or behind the optimal line of gravity. There is a marked 

asymmetry between the two sides of the body, and there is a marked imbalance between agonists and 

antagonists at the front and the back of the body. 

 

(4) 1-0 point: The subject stands very markedly in front of or behind the optimal line of gravity. There is a very 

marked asymmetry between the two sides of the body, and there is a verymarked imbalance between agonists 

and antagonists at the front and the back of the body. 

 

b) Position of the ankle 

i) Description: ‘‘Dorsiflexion at the ankle with the knee straight is normally about 10_. This means that standing 

barefoot with feet nearly parallel the lower leg does not sway forward more that about 10_’’ (Kendall, Creary, 

and Provance, 1993). 

 

(1) 7-6 points: The position of the ankle is optimal as described above. The feet are parallel, and tibia is 

approximately 10_ anterior to the vertical position on talus. 

(2) 5-4 points: The position of the ankle is slightly in valgus or varus, or has a slightly greater or less angle of 

flexion than 10_. 

(3) 3-2 points: The position of the ankle is markedly in valgus or varus, or has a markedly greater or less angle 

of flexion than 10_. 

(4) 1-0 point: The position of the ankle is very markedly in valgus or varus, or has a very markedly greater or 

less angle of flexion than 10_. 

 

c) Position of the knee joint 

i) Description: ‘‘When we stand up, the face of the joints on the tibial condyles are approximately in the 

horizontal plane, and the shaft of femur makes an open angle of approximately to the lateral side with the 

longitudinal axis of tibia. This physiological angle of abduction is normally smaller in females than in males’’ 

(Dahl and Rinvik, 1996). 

 

(1) 7-6 points: The position of the knee is optimal as described above with the longitudinal axes of the femur 

and tibia forming a laterally open angle of approximately 170_. The knee should be fully extended ant the 

patella free. 

 

(2) 5-4 points: The angle of abduction is slightly larger or smaller than approximately 170_, or the knee is 
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slightly flexed or extended. 

 

(3) 3-2 points: The angle of abduction is markedly larger or smaller than approximately 170_, or the knee is 

markedly flexed or extended. 

 

(4) 1-0 point: The angle of abduction is very markedly larger or smaller than approximately 170_, or the knee is 

very markedly flexed or extended. 

 

d) Position of the pelvis. 

i) Description: ‘‘In the normally aligned pelvis, the anterior superior iliac spines of the pelvis lie on a horizontal 

line with the posterior superior iliac spines and on a vertical line with the symphysis pubis (Norkin and 

Levangie, 1992). 

 

(1) 7-6 points: The position of the pelvic is optimal as described above if the anterior superior iliac spines of the 

pelvis lie on a horizontal line with the posterior superior iliac spines on a vertical line with the symphysis pubis. 

 

(2) 5-4 points: The position of the pelvis is slightly antevert or retrovert compared to the optimal position. 

 

(3) 3-2 points: The position of the pelvis is markedly antevert or retrovert compared to the optimal position. 

 

(4) 1-0 point: The position of the pelvis is very markedly antevert or retrovert compared to the optimal 

position. 

 

e) Position of the spinal column (back) 

i) Description: ‘‘In the standing position, the spinal column is curved with an anterior cervical and lumbar 

convexity (lordosis), and a posterior thoracic and pelvic convexity (kyphosis)’’ (Norkin and Levangie, 1992). 

 

(1) 7-6 points: The position of the spinal column is optimal as described above with an anterior cervical and 

lumbar convexity and a posterior thoracic and pelvic convexity. 

(2) 5-4 points: Either of the cervical or lumbar lordosis or the thoracic kyposis is slightly increased or decreased, 

or the column has a slight lateral deviation. 

(3) 3-2 points: Either of the cervical or lumbar lordosis or the thoracic kyposis is markedly increased or 

decreased, or the column has a marked lateral deviation. 

(4) 1-0 point: Either of the cervical or lumbar lordosis or the thoracic kyposis is very markedly increased or 

decreased, or the column has a very marked lateral deviation. 

 

f) Position of the shoulder 

Vedlegg 6 



93 
 

i) Description: ‘‘Normally, the scapula is said to rest at a position on the posterior thorax approximately 2 in 

from the midline, between the second through seventh ribs’’ (Norkin and Levangie, 1992). 

 

(1) 7-6 points: The position of the shoulder is optimal as described above with the scapula rest at the position 

on the posterior thorax approximately 2 inches from the midline, between the second through seventh ribs.The 

clavicle should rest on the first rib. 

(2) 5-4 points: The inferior angle of the scapular wing a slight distance from the thoracic wall, or the humeral 

head is drawn slightly forward or upward, compared to optimal position. 

(3) 3-2 points: The inferior angle of the scapular wing has a marked distance from the thoracic wall, or the 

humeral head is drawn markedly forward or upward, compared to optimal position. 

(4) 1-0 point: The inferior angle of the scapular wing has a very marked distance from the thoracic wall, or the 

humeral head is very markedly forward or upward, compare to optimal position. 

 

g) Position of the neck 

i) Description: ‘‘The line of gravity relative to the head passes through the external auditory meatus posterior 

to the coronal suture and through the odontoid process. The line of gravity falls anterior to the transverse axis 

of rotation for flexion and extension of the head and creates a flexion moment. The gravitational moment, 

which tends to tilt the head forward, is counteracted by tension in the ligamentum nuchae and tectorial 

membrane, and by activity of the neck extensors. When a postural analysis is being performed, the gravity line 

should pass though the lobe of the ear’’ (Norkin and Levangie, 1992, p. 431_432). 

 

(1) 7-6 points: The position of the head is in the midline, with a cervical lordosis. 

(2) 5-4 points: The head is slightly out of position in the frontal plane or for rotation, or there is a slightly 

increased or diminished cervical lordosis. 

(3) 3-2 points: The head is markedly out of position in the frontal plane or for rotation, or there is a markedly 

increased or diminished cervical lordosis. 

(4) 1-0 point: The head is very markedly out of position in the frontal plane or for rotation, or there is a very 

markedly increased or diminished cervical lordosis. 

 
 
2) Movement 

 

a) Global impression 

i) Description: The movement should be performed with the body well balanced with respect to gravitational 

forces, with good stability in the postural control, and symmetrically with respect to the right and left body 

halves. 
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(1) 7-6 points: The movement test is performed well balanced, with good stability, and with symmetry in 

movements. 

(2) 5-4 points: The movement test is performed slightly imbalanced, with slight instability or asymmetry. 

(3) 3-2 points: The movement test is performed markedly imbalanced, with marked instability or asymmetry. 

(4) 1-0 point: The movement test is performed very markedly imbalanced, with very marked instability or 

asymmetry. 

 

b) Frontal arm lift 

i) Description: The arms, extended at the elbow joints, are lifted in the sagittal plane to shoulder height and 

allowed to fall down. 

 

(1) 7-6 points: When the movement is performed with good balance and stability of the trunk, and the arms 

are allowed to fall down in a relaxed manner. 

(2) 5-4 points: When the movement is performed with a slight imbalance or instability of the trunk, or there is 

a slight muscular tension preventing a relaxed falling of the arms. 

(3) 3-2 points: When the movement is in marked imbalance and instability and there is a marked muscular 

tension preventing a relaxed falling of the arms. 

(4) 1-0 point: When the movement is in very marked imbalance and instability and there is a very marked 

muscular tension preventing a relaxed falling of the arms. 

 

 

 

 

c) Vertical arm lift 

i) Description: The arms, extended at the elbow joints, are lifted in the sagittal plane to the height of the ears 

and allowed to drop down. 

 

(1) 7-6 points: When the movement is performed with good balance and stability of the trunk, and the arms 

are allowed to drop down in a relaxed manner. 

(2) 5-4 points: When the movement is performed with a slight imbalance or instability of the trunk, or there is 

a slight muscular tension preventing a relaxed dropping of the arms. 

(3) 3-2 points: When the movement is in marked imbalance and instability and there is a marked muscular 

tension preventing a relaxed dropping of the arms. 
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(4) 1-0 point: When the movement is in very marked imbalance and instability and there is a very marked 

muscular tension preventing a relaxed dropping of the arms. 

 

 

c) Hip flexion 

i) Description: From the bipedal standing position, one leg is raised by hip flexion to approximately 90_, and is 

held for 10 seconds, with the lower leg relaxed. 

 

(1) 7-6 points: When the movement is performed with balance and stability. 

(2) 5-4 points: When the movement is performed with slight imbalance or instability. 

(3) 3-2 points: When the movement is performed with marked imbalance or instability. 

(4) 1-0 point: When the movement is performed with very marked imbalance or instability. 

 

 

d) Sagittal arm swing 

i) Description: Sagittal arm swing in combination with knee flexion. 

 

(1) 7-6 points: When the movement is performed with balance and coordination. 

(2) 5-4 points: When the movement is performed with slight imbalance or slight incoordination. 

(3) 3-2 points: When the movement is performed with marked imbalance or with marked incoordination.  

(4) 1-0 point: When the movement is performed with very marked imbalance or with very marked 

incoordination. 

 

 

e) Diagonal arm swing 

i) Description: Diagonal arm swing in combination with knee flexion. 

(1) 7-6 points: When the movement is performed with balance and coordination. 

(2) 5-4 points: When the movement is performed with slight imbalance or slight incoordination. 

(3) 3-2 points: When the movement is performed with marked imbalance or with marked incoordination. 

(4) 1-0 point: When the movement is performed with very marked imbalance or with very marked 

incoordination. 
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3) The gait 

a) Global impression 

i) Description: In the optimal gait the foot is rolling, the hip joint is in full extension in the propulsion phase, and 

there is an optimal rotation in the pelvis. 

1) 7-6 points: The feet roll optimal, the hip is in optimal extension, and the rotation in the pelvis is optimal. 

2) 5-4 points: The feet have a slightly impaired rolling, or the hip has a slightly reduced extension, or the pelvic 

rotation is slightly reduced. 

3) 3-4 points: The feet have a markedly impaired rolling, or the hip has a markedly reduced extension, or the 

pelvic-rotation is markedly reduced. 

4) 1-0 points: The feet have a very markedly impaired foot rolling, or the hip has very markedly reduced 

extension, or the pelvicrotation is very markedly reduced. 

 

 

b) Foot roll 

i) Description: The foot is rolling from the heel to the 1.methatars. 

(1) 7-6 points: The foot rolling is optimal. 

(2) 5-4 points: The foot rollingis slightly reduced. 

(3) 3-2 points: The foot rolling is markedly reduced.  

(4) 1-0 point: The foot rolling is very markedly reduced. 

 

 

c) Propulsion 

i) Description: The extension in the hip joint is about 15_ during the propulsion phase. 

(1) 7-6 points: The extension in the hip joint is optimal. 

(2) 5-4 points: The extension in the hip joint is slightly reduced. 

(3) 3-2 points: The extension in the hip joint is markedly reduced. 

(4) 1-0 point: The extension in the hip joint is very markedly reduced. 
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d) Rotation of the pelvis 

i) Description: The pelvis rotates around the longitudinal axis of the spine and around a sagittal axis in the 

frontal plane. 

(1) 7-6 points: The rotation of the pelvis is optimal. 

(2) 5-4 points: The rotation of the pelvis is slightly reduced. 

(3) 3-2 points: The rotation of the pelvis is markedly reduced. 

(4) 1-0 point: The rotation of the pelvis is very markedly reduced. 

 

4) Sitting posture 

 

a) Global impression 

i) Description: The ideal sitting posture is achieved when: the ischial tuberosities provide the major base of 

support, the upper thighs add to the sitting base without placing undue pressure on the back of the knee joint, 

the lumbar spine is in midflexion, the entire spine is supported via backrest with slight backward inclination 

from perpendicular, the weight of the legs is transferred to supporting surface of the feet. 

 

(1) 7-6 points: Sitting in balance with bilateral symmetry. 

(2) 5-4 points: Balance and symmetry slightly reduced. 

(3) 3-2 points: Balance and symmetry markedly reduced.  

(4) 1-0 point: Balance and symmetry very markedly reduced. 

 

b) Support 

i) Description: The ischial tuberosities provide the major base of support, the upper thighs add to the sitting 

base without placing undue pressure on the back of the knee joint. 

 

(1) 7-6 points: Both feet are on the floor and both the tuberosities ischial have the major base of support. 

(2) 5-4 points: The feet are slightly in floor and both the ischial both the ischial tuberosities have slightly the 

base of support. 

(3) 3-4 points: The feet have markedly reduced support with the floor and both the ischial tuberosities have 

markedly reduced base of support. 
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(4) 1-0 point: The feet have very markedly reduced support with the floor and both the ischial tuberosities have 

very markedly reduced base of support 

 

c) Pelvis 

i) Description. The weight is equal on both tuberositaes tibia, and the lumbar lordosis is optimal. 

 

(1) 7-6 points: The weight is equal on both tuberositaes tibia, and the lumbar lordosis is optimal. 

(2) 5-4 points: The weight is slightly unequal on both the tuberositaes tibia, and the lumbar lordosis is slightly 

reduced. 

(3) 3-4 points: The weight is markedly unequal on both the tuberositaes tibia, and the lumbar lordosis is 

markedly reduced. 

(4) 1-0 point: The weight is very markedly unequal on both the tuberositaes tibia, and the lumbar lordosis is 

very markedly reduced. 

 

d) Back 

i) Description. The column has the optimal curvatures. 

 

(1) 7-6 points: The column has the optimal curvatures. 

(2) 5-4 points: The column has slightly reduced curvatures. 

(3) 3-4 points: The column has markedly reduced curvatures. 

(4) 1-0 point: The column has very markedly reduced curvatures 

 

5) The respiration 

 

a) Global impression 

i) Description: With the patient in the supine position and the arms extended alongside the body, the 

respiration is observed to expand and retract the thorax and the abdomen with good rhythmicity. 

 

(1) 7-6 points: There is an optimal and rhythmic expansion and retraction of the thorax and the abdomen 

during the respiration cycle. 

(2) 5-4 points: The expansion of the thorax or abdomen is slightly reduced, or the rhythm of the respiration is 

slightly impaired. 
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(3) 3-2 points: The expansion of the thorax or abdomen is markedly reduced, or the rhythm of the respiration is 

markedly impaired. 

(4) 1-0 point: The expansion of the thorax or abdomen is very markedly reduced, or the rhythm of the 

respiration is very markedly impaired. 

 

b) Arm lift 

i) Description: With the patient in the supine position, the respiration is observed to expand the thorax and the 

abdomen when the arms are lifted in the sagittal plane and placed over the head. The same expansion is 

observed when the arms are lifted again in the sagittal plane and placed along the body on the bench. 

 

(1) 7-6 points: The respiration is optimal when the arms are lifted up in the sagittal plane and placed over the 

head, and when the arms are lifted again and placed on the bench. 

(2) 5-4 points: The respiration is slightly reduced when the arms are lifted. 

(3) 3-2 points: The respiration is markedly reduced when the arms are lifted. 

(4) 1-0 point: The respiration is very markedly reduced when the arms are lifted. 

 

c) Pelvic lift 

i) Description: The pelvis is lifted up from supine position with the knee flexed and the hip joint reaches 

approximately 180_. From this position, the trunk is lowered and the pelvis again allowed to rest on the bench. 

The respiration response to this should be an expansion of the thorax and the abdomen. 

 

2) 7-6 points: The respiration response is optimal when the pelvis is rested on the bench again. 

3) 5-4 points: The respiration response is slightly reduced when the pelvis is rested on the bench again. 

4) 3-2 points: The respiration is markedly reduced when the pelvis is rested on the bench again. 

5) 1-0 point: The respiration is very markedly reduced when the pelvis is lifted up from dorsal position, and 

when the pelvis is rested on the bench again. 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Er det forskjell i funksjon i bekkenbunnen hos kvinner med 

provosert vestibulodyni (vestibulitt) og friske kontroller?” 

 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å finne ut om det er forskjeller 
i funksjon hos de som har smerter i skjeden og friske. Lidelsen provosert vestibulodyni 
(PVD), kanskje mer kjent under navnet vestibulitt, rammer unge kvinner, og man vet ikke så 
mye om årsakene til at plagene oppstår. For å kunne sammenligne syke og friske er det minst 
like viktig å undersøke deg som er frisk! Studien skal lede frem til en masteroppgave ved 
Universitetet i Oslo, Helsefagvitenskap.  

 

Hva innebærer studien? 

Studien innbærer at du 

• må sette av ca 1 time 15 min 
• må svare på tre spørreskjemaer 
• blir bedt om å gjøre en kort generell funksjonsundersøkelse der du utfører enkle 

bevegelser 
• får en kort vaginal undersøkelse hvor fysioterapeuten bruker en finger i skjeden (ikke 

spekel) for å sjekke evne til å bruke bekkenbunnsmusklene 
• får testet muskelfunksjon i bekkenbunnen med en liten myk ”ballong” som måler 

trykket 
• får testet muskelaktivitet vaginalt med en elektrode (ikke strøm)  
• får undersøkt grad av ømhet tre steder i skjedeinngangen med en bomullspinne 

 

Ingen av undersøkelsene innbærer at skjedeåpningen settes på strekk. Diameteren på 
måleinstrumentene er ca. 1,5- 2 cm.  

 

Mulige fordeler og ulemper 

Deltagelse i studien vil gi deg tilbakemelding på hvordan din bekkenbunn fungerer og du vil 
lære å trekke sammen bekkenbunnsmusklene på riktig måte. Du som har lidelsen vil få tilbud 
om behandling etter endt undersøkelse. 
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Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 
gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger og prøver gjennom en 
navneliste 

Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som 
kan finne tilbake til deg. Disse har taushetsplikt. Når studien er ferdig vil all informasjon om 
deg slettes.   

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.  

 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 
samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din eventuelle videre 
behandling. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på siste side. 
Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte Ingrid 
Næss, mobil 924 35 331  
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Til deg som har fått diagnosen provosert vestibulodyni (PVD)/vestibulitt,  

Utdypende forklaring av min bakgrunn for studien og hva den innebærer. 

 

• Takk for at du overveier å bli med i studien, jeg ber om at du leser gjennom informasjonen 
under. 

 

• Bakgrunnen for studien:  
Gjennom de seneste årene har jeg behandlet unge kvinner i alderen 16-38 år, med 
diagnosen PVD. Mine erfaringer er at perineum observeres hos nesten samtlige kvinner i 
en stilling som indikerer at bekkenbunnen holdes kontrahert, og dette bekreftes som regel 
ved palpasjon. Kvinnene har ikke kroppslig egenerfaring med hvordan de kan redusere 
anspentheten, de fleste kjenner ikke bekkenbunnsmuskulaturens funksjon og de har et 
”ikke-forhold” til eget underliv fordi det har vært forbundet med plager, for eksempel fra 
første gang de skulle bruke tampong. Ofte er dette unge jenter som ikke har født barn, og 
som er i startgropen for et seksuelt forhold. Konsekvensene av smertene er ofte at jentene 
ikke tør innlede parforhold, eller at de føler sterk skyld dersom de er i et forhold. De fleste 
tror de er alene om å ha dette problemet og de opplever at smertene, og alt de fører med 
seg styrer livet deres. Pasientgruppen har redusert livskvalitet med et invalidisert 
seksualliv. De forteller ofte at de møter lite kunnskap om lidelsen blant helsepersonell. 
Smertene har ofte vart lenge før de får hjelp (fra 1-8 år i min praksis). Min behandling 
består primært av øvelser med bekkenbunnsmuskulaturen, og målet er at kvinnene skal:  

- Lære bekkenbunnsmuskulaturens funksjon (bevissthet om egen 
bekkenbunnsmuskulatur)  

- Oppøve evnen til å kontrahere det som oppleves som anspent muskulatur 

- Oppøve evnen til å spenne av etter en muskelkontraksjon  

Behandlingen kan også inneholde generelle Mensendieckøvelser individuelt og i gruppe. 
Målet er da å øke pasientens bevissthet om kroppsholdning, gange og respirasjon.  

 

 

• Om deltageren i studien ikke ønsker å la seg undersøke, vil hun få tilbud om oppstart av 
behandling på lik linje med pasienter som ikke deltar i studien. 

 

• Deltagerne svarer på spørreskjema, deretter gjøres en kort funksjonsundersøkelse. Videre 
undersøkes deltagerne vaginalt, først med trykk (camtec), deretter med overfladisk emg 
vaginalt (nevrotrac). 
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• Jeg møter og går gjennom spørreskjemaene med deltagerne. Mine kollegaer Jenny Toftner 
og Jeanette Wangberg, begge med erfaring fra denne pasientgruppen undersøker blindet 
deltagerne i studien.  

 

• Undersøkelsene vil foregå forløpende i 2011 
 

• Fordeler ved deltagelse: Alle som deltar får en funksjonsvurdering av bekkenbunnen. 
 

• Det er ingen kjente bivirkninger 
 

• Studiedeltakerens ansvar er å gi korrekte opplysninger 
 

• Det ytes ingen kompensasjon til dekning av utgifter for deltakere 
 

 

Personvern 

Opplysninger som registreres om deg er anonyme talldata. Spørreskjemaene vil bli låst inn. 

Det vil kun være veileder og jeg som får innsyn, vi har taushetsplikt.  

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg. 

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 
registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede 
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 
vitenskapelige publikasjoner.  

 

Økonomi 

Studien er en masteroppgave som i hovedsak er egenfinansiert. Norske fysioterapeuters 
forbund har bevilget et studiestipend. 

 
Forsikring 
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Fysioterapeutene som utfører undersøkelsene er dekket gjennom Norsk Pasientskade 
Erstatning NPE 

 

Informasjon om utfallet av studien 

Deltakerne har rett til å få informasjon om resultatet av studien.  

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt muntlig og skriftlig informasjon om studien og samtykker i å delta i studien  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 
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Til deg som er frisk (i kontrollgruppen) og som vil bidra til å øke kunnskap om 

diagnosen provosert vestibulodyni (PVD)/vestibulitt. 

 

Utdypende forklaring av min bakgrunn for studien og hva den innebærer. 

 

• Jeg ber om at du leser gjennom informasjonen under. 
 

• Bakgrunnen for studien:  
Gjennom de seneste årene har jeg behandlet unge kvinner i alderen 16-38 år, med 
diagnosen PVD. Mine erfaringer er at perineum observeres hos nesten samtlige kvinner i 
en stilling som indikerer at bekkenbunnen holdes kontrahert, og dette bekreftes som regel 
ved palpasjon. Kvinnene har ikke kroppslig egenerfaring med hvordan de kan redusere 
anspentheten, de fleste kjenner ikke bekkenbunnsmuskulaturens funksjon og de har et 
”ikke-forhold” til eget underliv fordi det har vært forbundet med plager, for eksempel fra 
første gang de skulle bruke tampong. Ofte er dette unge jenter som ikke har født barn, og 
som er i startgropen for et seksuelt forhold. Konsekvensene av smertene er ofte at jentene 
ikke tør innlede parforhold, eller at de føler sterk skyld dersom de er i et forhold. De fleste 
tror de er alene om å ha dette problemet og de opplever at smertene, og alt de fører med 
seg styrer livet deres. Pasientgruppen har redusert livskvalitet med et invalidisert 
seksualliv. De forteller ofte at de møter lite kunnskap om lidelsen blant helsepersonell. 
Smertene har ofte vart lenge før de får hjelp (fra 1-8 år i min praksis). Min behandling 
består primært av øvelser med bekkenbunnsmuskulaturen, og målet er at kvinnene skal:  

- Lære bekkenbunnsmuskulaturens funksjon (bevissthet om egen 
bekkenbunnsmuskulatur)  

- Oppøve evnen til å kontrahere det som oppleves som anspent muskulatur 

- Oppøve evnen til å spenne av etter en muskelkontraksjon  

Behandlingen kan også inneholde generelle Mensendieckøvelser individuelt og i gruppe. 
Målet er da å øke pasientens bevissthet om kroppsholdning, gange og respirasjon.  

 

• Du svarer på spørreskjema, deretter gjøres en kort funksjonsundersøkelse. Videre 
undersøkes du vaginalt, først med trykk (camtec), deretter med overfladisk emg vaginalt 
(nevrotrac).  

 

• Jeg møter og går gjennom spørreskjemaene med deltagerne. Mine kollegaer Jenny Toftner 
og Jeanette Wangberg, begge med erfaring fra denne pasientgruppen undersøker blindet 
deltagerne i studien.  
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• Undersøkelsene vil foregå våren og forsommeren 2012 
 

• Fordeler ved deltagelse: Alle som deltar får en funksjonsvurdering av bekkenbunnen. 
 

• Det er ingen kjente bivirkninger 
 

• Studiedeltakerens ansvar er å gi korrekte opplysninger 
 

• Det ytes ingen kompensasjon til dekning av utgifter for deltakere 
 

 

Personvern 

Opplysninger som registreres om deg er anonyme talldata. Spørreskjemaene vil bli låst inn. 

Det vil kun være veileder og jeg som får innsyn, vi har taushetsplikt.  

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg. 

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 
registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede 
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 
vitenskapelige publikasjoner.  

 

Økonomi 

Studien er en masteroppgave som i hovedsak er egenfinansiert. Norske fysioterapeuters 
forbund har bevilget et studiestipend. 

 
Forsikring 

Fysioterapeutene som utfører undersøkelsene er dekket gjennom Norsk Pasientskade 
Erstatning NPE 
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Informasjon om utfallet av studien 

Deltakerne har rett til å få informasjon om resultatet av studien.  

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt muntlig og skriftlig informasjon om studien og samtykker i å delta i studien  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato) 
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Til foresatte,  

Utdypende forklaring av min bakgrunn for studien og hva den innebærer. 

 

• Det er ofte svært unge kvinner som får lidelsen, og når ungdom under 18 år skal delta i en 
studie må foresatte samtykke til deltagelsen. Jeg ber derfor om at dere leser gjennom 
informasjonen under. 

 

• Bakgrunnen for studien:  
Gjennom de seneste årene har jeg behandlet unge kvinner i alderen 16-38 år, med 
diagnosen PVD. Mine erfaringer er at perineum observeres hos nesten samtlige kvinner i 
en stilling som indikerer at bekkenbunnen holdes kontrahert, og dette bekreftes som regel 
ved palpasjon. Kvinnene har ikke kroppslig egenerfaring med hvordan de kan redusere 
anspentheten, de fleste kjenner ikke bekkenbunnsmuskulaturens funksjon og de har et 
”ikke-forhold” til eget underliv fordi det har vært forbundet med plager, for eksempel fra 
første gang de skulle bruke tampong. Ofte er dette unge jenter som ikke har født barn, og 
som er i startgropen for et seksuelt forhold. Konsekvensene av smertene er ofte at jentene 
ikke tør innlede parforhold, eller at de føler sterk skyld dersom de er i et forhold. De fleste 
tror de er alene om å ha dette problemet og de opplever at smertene, og alt de fører med 
seg styrer livet deres. Pasientgruppen har redusert livskvalitet med et invalidisert 
seksualliv. De forteller ofte at de møter lite kunnskap om lidelsen blant helsepersonell. 
Smertene har ofte vart lenge før de får hjelp (fra 1-8 år i min praksis). Min behandling 
består primært av øvelser med bekkenbunnsmuskulaturen, og målet er at kvinnene skal:  

- Lære bekkenbunnsmuskulaturens funksjon (bevissthet om egen 
bekkenbunnsmuskulatur)  

- Oppøve evnen til å kontrahere det som oppleves som anspent muskulatur 

- Oppøve evnen til å spenne av etter en muskelkontraksjon  

Behandlingen kan også inneholde generelle Mensendieckøvelser individuelt og i gruppe. 
Målet er da å øke pasientens bevissthet om kroppsholdning, gange og respirasjon.  

 

 

• Om deltageren i studien ikke ønsker å la seg undersøke, vil hun få tilbud om oppstart av 
behandling på lik linje med pasienter som ikke deltar i studien. 

 

• Deltagerne svarer på spørreskjema, deretter gjøres en kort funksjonsundersøkelse. Videre 
undersøkes deltagerne vaginalt, først med trykk (camtec), deretter med overfladisk emg 
vaginalt (nevrotrac). 
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• Jeg møter og går gjennom spørreskjemaene med deltagerne. Mine kollegaer Jenny Toftner 
og Jeanette Wangberg, begge med erfaring fra denne pasientgruppen undersøker blindet 
deltagerne i studien.  

 

• Undersøkelsene vil foregå forløpende i 2011 
 

• Fordeler ved deltagelse: Alle som deltar får en funksjonsvurdering av bekkenbunnen. 
 

• Det er ingen kjente bivirkninger 
 

• Studiedeltakerens ansvar er å gi korrekte opplysninger 
 

• Det ytes ingen kompensasjon til dekning av utgifter for deltakere 
 

 

Personvern 

Opplysninger som registreres om deg er anonyme talldata. Spørreskjemaene vil bli låst inn. 

Det vil kun være veileder og jeg som får innsyn, vi har taushetsplikt.  

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg. 

Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 
registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 
registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede 
opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 
vitenskapelige publikasjoner.  

 

Økonomi 

Studien er en masteroppgave som i hovedsak er egenfinansiert. Norske fysioterapeuters 
forbund har bevilget et studiestipend. 

 
Forsikring 
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Fysioterapeutene som utfører undersøkelsene er dekket gjennom Norsk Pasientskade 
Erstatning NPE 

 

Informasjon om utfallet av studien 

Deltakerne har rett til å få informasjon om resultatet av studien.  

 

Samtykke til å la min datter delta i studien 

 

Jeg har mottatt muntlig og skriftlig informasjon om studien og samtykker til at min datter kan 
delta i studien  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker og foresatt, dato) 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert, rolle i studien, dato 
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