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Abstrakt 

Smärta från bäcken och ländrygg är vanligt vid graviditet. Syftet med denna studie var att 

göra en kartläggning över vilka sjukgymnastiska behandlingsmetoder för behandling av 

graviditetsrelaterad smärta och funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg som finns 

dokumenterade samt dess effekter. Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

Litteratursökningen resulterade i elva artiklar med utvärdering av olika 

behandlingsmetoder. De behandlingsmetoder som förekom var: utprovning av bäckenbälte, 

akupunktur, stabiliseringsträning som hemträning respektive instruktörsledd träning, övrig 

fysisk träning som hemträning eller med instruktör, information och rådgivning, MET 

(muskelenergiteknik), vattengymnastik i grupp samt värmebehandling, massage och 

mjukdelsmobilisering. Någon enhetlig metod för identifiering av smärtan förekom inte. 

Försökspersonernas egen bedömning av smärtan samt smärtprovokationstester är metoder 

som återkommer. Flera behandlingsmetoder som utvärderades gav minskad smärta samt 

förbättrad funktion. Skattning av smärta på numeriska skalor samt provokationstester var 

utvärderingsmetoder som förekom. Effekterna av akupunktur och stabiliseringsträning som 

behandlingsmetod visade sig ha evidens. En gemensam standard för identifiering av smärta 

och utvärdering vid studier av dessa problem skulle underlätta jämförandet av metoder. 

 

Nyckelord: akupunktur, bäcken, evidensvärdering, funktionsnedsättning, graviditet, 

ländrygg, smärta, stabiliseringsträning 
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Smärta från bäcken och ländrygg är vanligt hos gravida kvinnor och anses vara normalt 

och oundvikligt vid graviditet. Prevalensen varierar mellan olika studier, från omkring 50 

% ända upp till cirka 80 % [1-5]. Skälen till den stora spridningen anses bland annat bero 

på bristen på en gemensam definition när det gäller klassifikation av denna typ av smärta 

[6]. Olika författare använder sig av olika definitioner. Smärtan definieras med 

utgångspunkt från smärtlokalisation i en studie [7], medan en annan studie använder sig av 

både smärtlokalisation och smärtduration som grund för definitionen [3]. Elden et al. 

förklarar graviditetsrelaterad bäckensmärta som en smärta som uppträder mellan SIPS och 

glutelvecken, framförallt i området av sacroiliaca-lederna. Den kan förekomma 

tillsammans med smärta över symfysen, men bäckensmärtan kan också uppträda enbart i 

symfysen. Smärtan kan stråla ner på baksidan av låret [7]. Mogren et al. definierar 

ländryggssmärta och bäckensmärta som återkommande eller ständig smärta i en vecka eller 

mer. Kvinnorna i studien skulle också ha markerat smärtans lokalisering inom ett visst 

område på en smärtteckning för att anses lida av graviditetsrelaterad bäcken- eller 

ländryggssmärta [3]. Bäcken- och ländryggsmärta varierar vanligtvis under dagen med 

minst intensitet på morgonen, försämring under dagen för att vara som svårast på kvällen 

[1]. Ett av problemen med avsaknaden av standardisering är att man inte alltid tar hänsyn 

till om smärtan kommer från ryggen eller om den kommer från bäckenet. Detta bör man 

dock skilja på eftersom prognos och behandling är olika beroende på varifrån smärtan 

härrör [7].  

 

Orsakerna till besvär från bäcken och ländrygg vid graviditet är inte helt klarlagda. Ökad 

ledrörlighet på grund av den förhöjda produktionen av hormonet relaxin är en förklaring. 

Relaxin ger bland annat en uppluckring av ligamenten i bäckenet. Detta är en naturlig 

process och en nödvändighet för att bäckenet ska kunna utvidgas under förlossningen, men 

anses även vara en orsak till smärta i bäckenregionen [3,8]. Förändringen av de 

biomekaniska förutsättningarna i ryggen och bäckenet är en annan återkommande 

förklaring till besvären. Tyngdpunkten i kroppen ändras, belastningen på ryggraden ökar 

och en ökad lordos i ländryggen ses ofta vid graviditet på grund av livmoderns ökade vikt 

[1,3,6]. Även minskad blodcirkulation på grund av livmoderns tryck på större blodkärl och 

ett ökat tryck på lumbosakrala nervrötter anses bidra till bäcken- och ländryggssmärta [4].  

 

Bäcken- och ländryggssmärta uppstår oftast i tredje trimestern men kan förekomma så 

tidigt som i den första. Vid fysisk belastning, vissa rörelser och fortskridande graviditet 
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ökar smärtan [4]. En riskfaktor för att drabbas av smärta under graviditeten är tidigare 

smärta i ländrygg och bäcken [1,3,4,7,9]. Yngre kvinnor drabbas oftare än äldre [4,9], och 

omföderskor oftare än förstföderskor [3,4]. Tungt arbete ger en ökad risk att drabbas 

[1,7,9]. För de flesta kvinnor som drabbas försvinner besvären kort efter avslutad 

graviditet, men hos sju procent av de drabbade kvarstår bäckensmärtan under längre tid 

[7]. 

 

För många gravida medför bäcken- och ländryggsbesvär försämrad förmåga att gå, stå, 

sitta och påverkar därigenom kvinnornas dagliga situation. Sömnstörningar är en annan 

negativ följd av besvären. Konsekvensen kan bli att kvinnorna får svårigheter att klara av 

sitt arbete. Omkring 70 procent av alla gravida är sjukskrivna någon gång under sin 

graviditet och den främsta orsaken till sjukskrivning är bäcken- och ländryggssmärta. Inget 

pekar på att sjukskrivningen i sig är någon bot mot bäcken- och ländryggsmärta [1,5]. 

Sjukskrivning är en stor kostnad och en minskning av denna skulle inte bara gynna 

individen utan även samhället. Forskning visar att sjukgymnastisk behandling vid 

graviditetsrelaterade besvär i bäcken och ländrygg, resulterat i minskad sjukskrivning [10]. 

 

Den sjukgymnastiska behandlingen vid bäcken- och ländryggsbesvär som uppstår i 

samband med graviditet kan bestå av information om ergonomi och rådgivning kring 

dagliga aktiviteter, stabiliseringsträning, vattengymnastik, mobilisering, akupunktur och 

användning av bäckenbälte [11]. En sammanfattning av vilka sjukgymnastiska 

behandlingar som visat sig vara effektiva för att minska konsekvenserna av 

graviditetsrelaterad smärta och funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg kan underlätta 

det sjukgymnastiska arbetet. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att göra en kartläggning över vilka sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder för behandling av graviditetsrelaterad smärta och 

funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg som finns dokumenterade samt dess effekt. 

 

 

Frågeställningar 

1. Vilka sjukgymnastiska metoder för behandling av graviditetsrelaterad smärta och 

funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg finns studerade? Hur är behandlingen 

upplagd? (innehåll, tidsperiod, antal tillfällen) 

2. Avser behandlingen att påverka smärta och funktionsnedsättning i bäcken eller 

ländrygg? 

3. Hur identifieras den behandlade smärtan? 

4. Vilka effekter erhålls? 

5. Vilka mätmetoder används för att utvärdera behandlingen? 

6. Finns evidens för behandlingseffekterna? 

 

 

 

Metod 

 

Studien har genomförts som en litteraturstudie. Artikelsökningen gjordes i databaserna 

Cinahl, MedLine och PEDro. Sökningen gjordes under januari till mars 2006. De sökord 

som användes var: low-back pain, pelvic pain, pregnancy, physical therapy och 

physiotherapy. Sökorden kombinerades på olika sätt (tabell 1). 

 

Inklusionskriterier: 

o Artiklar publicerade 1996 och framåt 

o Artiklar publicerade på svenska eller engelska. 

o Artiklar med utvärdering av sjukgymnastiska behandlingsmetoder för behandling 

av graviditetsrelaterad smärta och funktionsnedsättning i bäcken och ländrygg. 
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Exklusionskriterier: 

o Studier som utvärderar kvarstående smärta och funktionsnedsättning efter 

graviditet. 

 

 

Analyskriterier 

Studiens analyskriterier för respektive frågeställning var enligt nedan. 

1. Jämförelse av innehållet i de olika behandlingsmetoderna. 

Beskrivs behandlingens upplägg på ett reproducerbart sätt? 

2. Jämförelse av de smärtor som behandlas. 

3. Används valida och reliabla metoder för identifiering av smärtan? 

4. Jämförelse av behandlingsmetodernas effekter. 

Jämförelse av förekomst av biverkningar. 

5. Används valida och reliabla utvärderingsmetoder? 

6. Värdering av studiernas och effekternas evidens. 

 

 

Procedur 

Värdering av studiernas evidens 

För värderingen av evidens låg SBU:s kriterier till grund [12]. Enligt dessa delas 

bevisvärdet in i tre grupper: högt bevisvärde, medelhögt bevisvärde, lågt bevisvärde. 

 

För studier med utvärdering av behandlingseffekter gäller följande indelning: 

o Högt bevisvärde har stora studier av lämplig studietyp som är väl genomförda och 

analyserade. 

o Medelhögt bevisvärde har stora studier med kontroller från andra geografiska 

områden, matchade grupper eller liknande. 

o Lågt bevisvärde är studier med selekterade kontroller, stora bortfall eller andra 

osäkerheter. 

Studier som inte har någon kontrollgrupp anses sakna bevisvärde [12]. 
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Följande bör också beaktas vid värdering av studiers evidens och ge studierna ett högre 

bevisvärde: 

o Att randomiseringen är maskerad. 

o Att det inte är någon skillnad mellan försöksgrupperna i avseende på bakgrundsdata 

vid inklusionstillfället. 

o 80 % av försökspersonerna som inkluderats ska redovisas i resultatet. 

o Dubbelblindning. 

Det finns inga absoluta gränser för hur en studie ska värderas [12]. 

 

Värdering av effekternas evidens 

För att sedan värdera slutsatserna av en behandling användes tre olika graderingar, även de 

enligt SBU:s kriterier. 

o Evidensstyrka 1 - starkt vetenskapligt underlag har slutsatsen om den gjorts i minst 

två oberoende studier med högt bevisvärde.  

o Evidensstyrka 2 - måttligt stark evidensstyrka har slutsatser som gjorts i en studie 

med högt bevisvärde plus två studier med medelhögt bevisvärde. 

o Evidensstyrka 3 - begränsat vetenskapligt underlag fås om slutsatsen gjorts i minst 

två studier med medelhögt bevisvärde. 

Slutsatser som gjorts under denna nivå saknar evidensstyrka [12]. 
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Resultat 

Utfall av litteratursökning 

Utfallet av artikelsökningen redovisas i tabell 1. Efter att ha valt ut artiklarna som 

överensstämde med inklusions- och exklusionskriterierna återstod elva artiklar att 

analysera. En sammanfattning av analysen redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 1 Utfall av litteratursökning 
Sökord och databaser 
 

Träffar Relevanta Åter-
kommande 

Summa 
 

 
MedLine: 

    

 
low-back pain AND pregnancy  

 
135 

   

 
pelvic pain AND pregnancy  

 
378 

   

 
low-back pain AND pregnancy AND physical 
therapy OR physiotherapy 

 
 
24 

 
 
4 

 
 
0 4

 
pelvic pain AND pregnancy AND physical 
therapy OR physiotherapy   

 
 
20 

 
 
4 

 
 
1  3

 
Cinahl: 

   

 
low-back pain AND pregnancy  

 
78 

  

 
pelvic pain AND pregnancy 

 
208 

  

 
low-back pain AND pregnancy AND physical 
therapy OR physiotherapy  

 
 
44 

 
 
1   

 
 
0 1

 
pevic pain AND pregnancy AND physical 
therapy OR physiotherapy  

 
 
65 

 
 
5 

 
 
4 1

 
PEDro: 

   

 
low-back pain AND pregnancy  

 
2 

 
2   

 
1 1

 
pelvic pain AND pregnancy  

 
13 

 
6 

 
5 1

 
Antal användbara artiklar 

   
11
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Tabell 2 Sammanställning av artiklar inkluderade i studien 
Författare 

(år) 
Behandlingens 

innehåll 
Behandlad 

smärta 
Identifiering 

av smärta 
Antal 

tillfällen och 
tidsperiod 

Effekter Utvärderings- 
metoder 

Studiedesign 
och försöks- 

personer 
Carr, C. 
(2003) 
 

Utprovning av 
bäckenbälte, 
instruktioner i 
användandet. 
 

Ländryggsmärta Försökspersonernas 
egen bedömning 

Tillfällen: - 
 
Tidsperiod: 
2 v 

Signifikant färre dagar med smärta och 
färre timmar med smärta efter intervention 
med bäckenbälte. Fysisk aktivitet 
framkallade signifikant mindre smärta efter 
behandlingen. Hos kontrollgruppen var det 
ingen signifikant skillnad av smärta över 
tid. 
Biverkningar: Hudirritation från bältet. 
 

PIP+ före och efter 
behandling. Intervju 
om användandet av 
bältet efter 
behandling. 

Ej randomiserad, 
kontrollerad 
pilotstudie 
 
n= 40 (bortfall:2) 
I*: 30 (1) 
K**:10 (1) 
 

da Silva 
et al. 
(2004) 
 

I*: Akupunktur, 12 
nålar i medel. Ca 25 
min beh. 
K**: Behandling med 
paracetamol och 
hyoscine vid behov. 
 

Ländrygg- och 
bäckensmärta 

Försökspersonernas 
egen bedömning 

Tillfällen: 8-
12 
 
Tidsperiod: 
8 v 

Signifikant minskning av smärta i 
interventionsgrupp jämfört med 
kontrollgruppen. Signifikant förbättrad 
funktion i interventionsgruppen jämfört 
med kontrollgruppen. 
Biverkningar: Blåmärken vid stickstället, 
ökad smärta efter första behandlingen. 
 

NRS++ 0-10 (smärta 
och funktion) var 
14:e dag. 

RCT*** 
 
n= 61 (inga 
bortfall) 
I*: 27 
K**: 34 

Depledge 
et al. 
(2005) 

Grupp 1: Hemträning 
med stabilitetsträning 
för bäckenet. 
Information och 
rådgivning. 
Grupp 2: Samma som 
grupp 1 + elastiskt 
bälte. 
Grupp 3: Samma som 
grupp 1 + oelastiskt 
bälte. 
 

Främre 
bäckensmärta 
(symfyssmärta) 

Palpation av symfysen 
Positivt ASLR+++ 
Försökspersonernas 
egen bedömning av 
symfyssmärta. 

Tillfällen: 
16,5 ggr i 
genomsnitt 
 
Tidsperiod: 
1 v 
 

Signifikant förbättring av funktion i alla 
grupper. Signifikant minskning av 
genomsnittlig smärta i grupp 1 och grupp 3. 
Minskning av värsta smärtan i alla grupper, 
signifikant minskning i grupp 1. 
Biverkningar: Några klagade på att bältet 
var obekvämt. 
 

Modifierat Roland–
Morris 
frågeformulär. 
Patient-Specific 
Functional scale 0-
10. 
NRS++-101 (smärta) 

Randomiserad, 
jämförande 
 
n=90 (bortfall: 3) 
Grupp 1: 30 
Grupp 2: 30 (1) 
Grupp 3: 30 (2) 
 

* = interventionsgrupp 
** = kontrollgrupp 
***= Randomised controlled trial 
+ = Pain in pregnancy profile 
++ = Numeric Rating Scale 
+++ = Active Straight Leg Raise
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Författare 

(år) 
Behandlingens 

innehåll 
Behandlad 

smärta 
Identifiering 

av smärta 
Antal 

tillfällen 
och 

tidsperiod 

Effekter Utvärderings- 
metoder 

Studiedesign 
och försöks- 

personer 

Elden et 
al. 
(2005) 

Grupp 1: Standardbehandlning: 
Information och rådgivning, 
bäckenbälte, hemträningsprogram 
för stärkande av magmuskler och 
gluteer. 
Grupp 2: Samma som grupp 1 + 30 
minuters akupunkturbehandling 
med stimulering av nålarna var 
tionde minut. 
Grupp 3: Samma som grupp 1 + 
Stabiliseringsträning vid klinik. 
Övningar för att stärka transversus 
abd, multifider, bäckenbotten-
muskulatur. Cirkulationsträning för 
höftrotatorer. Stretching och 
massage. 
 

Bäckensmärta Posterior pelvic pain 
provocation test 
Patrick’s fabere test 
Modifierat 
Trendelenburg 
Lasegue 
palpation av 
symfysen 
Smärtritning 

Tillfällen: 
Grupp 1: Ej 
angivet 
 
Grupp 2: 12  
 
Grupp 3: Ej 
angivet 
 
Tidsperiod: 
6 v för alla 
grupper. 

Akupunktur respektive 
stabiliseringsträning gav 
signifikant minskning av smärta, 
varav akupunktur visade ett bättre 
resultat. Enbart 
standardbehandling gav ingen 
minskning av smärtan. 
Inga biverkningar. 

VAS+ 0-100 (smärta 
relaterat till rörelse) 
varje morgon och kväll. 
Bedömning av 
kvinnornas status av 
oberoende person.  

Randomiserad 
jämförande 
 
n=386 
(bortfall: 55) 
Grupp 1: 130 
(22) 
Grupp 2: 125 
(18) 
Grupp 3: 131 
(25) 
 

Garshasbi 
et al. 
(2005) 

I*: Träning vid klinik 60 min. 
K**: Uppvärmning, övningar för att 
stärka magmuskler, hamstrings och 
övningar för att öka rörlighet i 
iliopsoas och paravertebrala 
muskler. 
 

Ländryggsmärta Försökspersonernas 
egen skattning 

Tillfällen: 
36 
 
Tidsperiod: 
12 v 

Minskning av smärtans intensitet 
i interventionsgruppen. Ökning 
av smärtan i kontrollgruppen. 
Inga biverkningar. 

Femgradig skattning på 
frågeformulär med 
fokus på 
ländryggssmärta.  

RCT*** 
 
n= 212 
I*: 107 
K**: 105 
 

Hall et al. 
(2005) 

MET++ för bäcken och sakral 
region. 
Stabiliseringsträning 
 

Bäcken- och 
ländryggsmärta 
 

Posterior pelvic pain 
provocation test  
ASLR+++ 
 

Tillfällen: 5 
 
Tidsperiod: 
51 dagar 

Signifikant förbättrad funktion. 
Signifikant minskning av 
nuvarande och värsta smärta. 
Centralisering av symtom på 
smärtteckning. 
Inga biverkningar. 
 

NPRS’ 0-10 (smärta)  
ODI’’0-5 (aktivitet) 
FABQ’’’ (aktivitet) 
Smärtteckning 

Fallstudie 
n=1 

* = interventionsgrupp 
** = kontrollgrupp 
***= Randomised controlled trial 
+= Visual Analogue Scale 
++= Muskelenergiteknik 
+++= Active Straight Leg Raise 

’= Numeric Pain Rating Scale 
’’= Oswestry Disability Index 
’’’= Fear-Avoidance Beliefs         
Questionnaire
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Författare 

(år) 
Behandlingens 

innehåll 
Behandlad 

smärta 
Identifiering 

av smärta 
Antal tillfällen 

och 
tidsperiod 

Effekter Utvärderings- 
metoder 

Studiedesign 
och 

 försöks- 
personer 

Kilstrand 
et al. 
(1999) 

I*: Övningar i 
tempererat vatten, 
testade för gravida av 
sjukgymnast, 60 
minuter. 
K**: ingen behandling 
 

Rygg- och 
ländryggsmärta 

Försökspersonernas 
egen skattning 

Tillfällen 17-20 ggr 
 
Tidsperiod: 17-20 v 

Varje-dag-skattad smärta ökade i 
båda grupperna men mindre 
ökning i interventionsgruppen. 
Värsta smärta var mindre i 
interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen vid uppföljning.  
Inga biverkningar. 
 

VAS+ 0-10 (värsta, 
milnsta och nuvarande 
smärta).  
Skattning av smärta 0-
10 varje dag. 
 

RCT*** 
 
n=258 (bortfall: 
17) 
I*: 129 (7) 
K**: 129 (10) 
 

Kvorning 
et al. 
(2004) 

I*: Akupunktur 4-8 
punkter 
K**: ingen behandling 
 

Bäcken- och/eller 
ländryggsmärta 
 

Försökspersonernas 
egen skattning 

2 ggr/vecka i 2 v. sedan 
1gr/vecka. Behandling 
från gaviditetsvecka 24-
37 och fram till 
förlossning eller tills 
besvären försvann. 
 

60 % minskning av smärtintensitet 
i interventionsgrupp jämfört med 
14 % i kontrollgrupp. 
43 % minskning av smärta i 
samband med fysisk aktivitet i 
interventionsgrupp jämfört med 9 
% i kontrollgrupp. 
Biverkningar: Lokal smärta, 
svettning, lokal blödning, trötthet, 
illamående, svaghet. 
 

VAS+ (max och min 
smärta) en gång/vecka. 
Skattning av smärta en 
gång/vecka på tregradig 
skala vid åtta olika 
fysiska aktiviteter.  

RCT*** 
 
n=100 (bortfall: 
28) 
I*: 50 (13) 
K**: 50 (15) 

Nilsson-
Wikmar 
et al.  
(2005) 

Grupp 1: information 
och rådgivning + 
bäckenbälte. 
Grupp 2: samma som 
grupp 1 + instruktion 
hemtränings-program: 
tre stab.övningar för 
bäckenet, stretching. 
Grupp 3: samma som 
grupp 1 + fyra 
stärkande och 
stabiliserande 
övningar. Individuell 
instruktörsledd 
träning. 
 

Bäckensmärta, 
utan samtidig 
ländryggsmärta 

Palpation av symfysen 
Gapping-test 
Iliaca-kompression 
Patricks test 
Posterior pelvic pain 
provocation test 
Symfysis pubis 
pressure test 
Sacral apex pressure 
test 
Positiv SLR++ 
Ländryggsprovkation 
 
  

Grupp 1:  
Tillfällen: - 
Tidsperiod: 10 v i 
medel 
 
Grupp 2:  
Tillfällen: - 
Tidsperiod: 14 v i 
medel 
 
Grupp 3: 
Tillfällen: 2 ggr/v till gv 
39, 16 ggr i medel. 
Tidsperiod: 16 v i 
medel 
 

Ingen skillnad mellan grupperna i 
avseende på nuvarande smärta. 
Grupp 2 angav större område med 
smärta på smärtritning jämfört 
med de andra grupperna. 
Funktionen försämrades i alla 
grupper under graviditeten. Det 
var ingen skillnad mellan 
grupperna. 
Biverkningar: Ej dokumenterat. 

VAS+ 0-100 (smärta). 
DRI+++ 0-100 
(aktivitetsförmåga)  
Smärtteckning 

Randomiserad 
jämförande 
 
n=118 (bortfall: 
15 vid första 
uppföljningen) 
 
Grupp 1: 40 (3) 
Grupp 2: 41 (5) 
Grupp 3: 37 (7) 
 

* = interventionsgrupp 
** = kontrollgrupp 

***= Randomised controlled trial 
+= Visual Analogue Scale 

++= Straight Leg Rise 
+++=Disability Rating Index 
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Författare 

(år) 
Behandlingens 

innehåll 
Behandlad 

smärta 
Identifiering 

av smärta 
Antal 

tillfällen 
och 

tidsperiod 

Effekter Utvärderings- 
metoder 

Studiedesign 
och 

 försöks- 
personer 

Suputtitada 
et al. 
(2002) 

I*: ”Sitting pelvic tilt exercise” 
Instruktörsledd träning 2 
dagar/vecka, i övrigt hemträning. 
K**: ingen behandling 
 

Rygg- och 
ländryggsmärta 

Försökspersonernas 
egen skattning 
 

Tillfällen: 
80 
 
Tidsperiod: 
8 v 
 

Minskning av genomsnittlig smärta i 
interventionsgruppen efter 
behandlingen. I kontrollgruppen var 
det ingen skillnad. Hos 90.6 % i 
interventionsgruppen minskade 
smärtintensiteten under behandlingen 
jämfört med 0 % i kontrollgruppen. 
Inga biverkningar. 
 

VAS+, 0-10 för 
skattning av smärta. 

RCT*** 
 
n=74 (bortfall: 
7) 
Vid 
uppföljning: 
I*: 32 
K**: 35 
 

Wedenberg 
et al. 
(2000) 

Grupp 1: Akupunktur 30 min 
behandling. Två-tio nålar. 
Behandlingen startade med 
öronakupunktur  
Grupp 2: Sjukgymnastik 50 min 
behandling. Information och 
rådgivning, instruktion av 
hemträningsprogram, 
vattengymnastik 1 ggr/v samt 
individuella åtgärder såsom 
bäckenbälte, massage, värme och  
mjukdelsmobilisering osv. 
 

Bäcken- och/ 
eller 
ländryggsmärta 

Smärtteckning. 
Provocationstest av 
bäcken. 

Grupp 1: 
Tillfällen: 
10 ggr 
Längd: 
1månad 
 
Grupp 2: 
Tillfällen: 
10 ggr 
Tidsperiod: 
6-8 v 
 

Signifikant minskning av genomsnittlig 
smärta och förbättrad funktion vid 
intervention med akupunktur jämfört 
med innan behandlingen samt jämfört 
med intervention med sjukgymnastik. 
Efter sjukgymnastik hade endast 
skattningen av smärta på kvällen 
minskat. 
Inga biverkningar. 

VAS+ 0-10 (smärta) 
DRI++  0-10 
(aktivitetsförmåga).  
Skattning med VAS 
morgon och kväll. 

Randomiserad 
jämförande 
 
n=60 (bortfall: 
14) 
Grupp 1: 30 
(2) 
Grupp 2: 30 
(12) 

* = interventionsgrupp 
** = kontrollgrupp 
***= Randomised controlled trial 
+= Visual Analogue Scale 
++= Disability Rating Index 
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Behandlingsmetoder och behandlingsupplägg 

De behandlingsmetoder som förekom i de elva studierna var: information och rådgivning, 

utprovning av bäckenbälte, stabiliseringsträning i form av hemträning eller instruktörsledd 

träning, fysisk träning som hemträning eller instruktörsledd träning, akupunktur, MET 

(muskelenergiteknik), vattengymnastik i grupp samt massage, värmebehandling och 

mjukdelsmobilisering. Antalet behandlingstillfällen varierar från ett till 80 och 

behandlingsperiodens längd mellan en och 20 veckor i de olika studierna. Behandlingarna 

presenteras nedan i fyra olika kategorier med avseende på hur behandlingen genomfördes. 

Den första gruppen bestod av behandlingar som beskrev insatser som enskilt inte krävde 

några besök på mottagning annat än för inskrivning och uppföljning. Behandlingarna i den 

andra gruppen var träning av olika slag med det gemensamt att försökspersonerna utförde 

dem på egen hand. Den tredje gruppen av behandlingsmetoder bestod av träning som 

genomfördes på en mottagning under ledning eller med stöd av instruktör. Passiv 

behandling var den grupp behandlingar där terapeuten utförde behandlingarna medan 

försökspersonerna var mindre aktiva. Behandlingarna förekom var för sig eller i 

kombination med varandra. 

 

Utprovning av bäckenbälte, information och rådgivning 

Utprovning av bäckenbälte studerades av Carr. Efter instruktion i användandet hade 

kvinnorna bäckenbältet under två veckor med uppföljning därefter [13]. Information och 

rådgivning tillsammans med utprovning av bäckenbälte ingick i tre behandlingar som 

jämfördes i en studie av Nilsson-Wikmar et al. Två av behandlingarna kombinerades med 

instruktörsledd behandling respektive hemträning. Behandlingsperioden var tio veckor 

[11]. I Depledge et al:s studie fick alla tre interventionsgrupper information och 

rådgivning. Utprovning av bäckenbälte ingick dessutom för två av grupperna. 

Behandlingsperioden var en vecka [14]. Under sex veckor gav Elden et al. tre 

interventionsgrupper så kallad standardbehandling som bestod av bland annat råd och 

information och bäckenbälte. Akupunktur respektive stabiliseringsträning ingick dessutom 

för två av interventionsgrupperna [7]. I en av behandlingarna som jämfördes i studien av 

Wedenberg et al. ingick både utprovning av bäckenbälte och information och rådgivning i 

kombination med massage, värmebehandling och mjukdelsmobilisering efter individuellt 

behov. Dessa behandlingar som tillsammans med hemträning och vattengymnastik gick 
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under benämningen sjukgymnastik utfördes vid tio tillfällen under sex till åtta veckor [1]. 

Det som beskrevs som information och rådgivning innehöll i dessa studier information om 

anatomi och ergonomi, råd kring fysisk aktivitet och aktiviteter som man eventuellt bör 

undvika [1,7,11,14]. 

 

Hemträning  

Hemträning bestående av fem övningar med syfte att öka stabiliteten i bäckenet ingick som 

behandling i tre interventionsgrupper som studerades av Depledge et al. I studien fördes 

dagbok över hemträningen. Antalet övningstillfällen var i genomsnitt 16,5 under en vecka 

[14]. Styrketräning av magmuskler och gluteer som hemträning ingick i en så kallad 

standardbehandling för tre interventionsgrupper i studien av Elden et al. Enbart 

standardbehandling gavs till en interventionsgrupp, standardbehandling tillsammans med 

stabiliseringsträning till en andra grupp och standardbehandling i kombination med 

akupunktur till en tredje. Behandlingsperioden var sex veckor [7]. Egenträning bestående 

av tre olika övningar för stabilisering av bäckenet samt stretching av hamstrings, 

höftflexorer och vadmuskulatur gavs till en av tre interventionsgrupper i en jämförande 

studie av Nilsson-Wikmar et al. Träningen varade mellan tio och 16 veckor för de olika 

grupperna [11]. För kvinnorna med interventionen sjukgymnastik som Wedenberg et al. 

studerade ingick ett hemträningsprogram i sex till åtta veckor utan närmare beskrivet 

innehåll eller dokumentation av hur många gånger det genomfördes [1]. ”The sitting pelvic 

tilt exercise” som Suputtitada et al. instruerade sina försökspersoner i utfördes både som 

hemträning och som träning med instruktör. Övningen anpassades till gravida av 

författaren till studien efter en liknande övning som användes på icke-gravida med 

ländryggsbesvär. De kvinnor som utförde ”the sitting pelvic tilt exercise” övade två gånger 

per dag fem dagar i veckan under åtta veckor [15].  

 

Träning med instruktör 

Vattengymnastik bestående av ett 30 minuters program följt av 30 minuters avslappning i 

varmtempererat vatten studerades av Kihlstrand et al. Under träningsperioden användes två 

program. Det ena var anpassat för gravida omkring graviditetsvecka 20 till 30 och det 

andra för gravida i de sista tio graviditetsveckorna. Vattengymnastiken utfördes en gång i 

veckan i 17 till 20 veckor [16]. Vattengymnastik utan någon beskrivning ingick i 
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interventionen med sjukgymnastik som Wedenberg et al. studerade. Sjukgymnastiken 

genomfördes tio gånger under sex till åtta veckor [1]. Ett 60 minuter långt träningsprogram 

innehållande övningar för att stärka magmuskler och hamstrings samt för att öka 

rörligheten i iliopsoas och paravertebrala muskler genomfördes vid mottagningen av 

försökspersonerna i studien av Garshasbi et al. Kvinnorna deltog i träningen 36 gånger 

under tolv veckor [17]. Stabiliseringsträning vid sjukgymnastikklinik ingick i behandlingen 

i studien av Hall et al. Övningarna som gjordes var bland annat kontroll och aktivering av 

transversus abdominis och multifider och isometrisk träning för höftabduktorer och 

höftadduktorer. Träningen utfördes vid fem tillfällen under sju veckor [19]. Liknande 

övningar med aktivering av djupa mag- och ryggmuskler ingick i stabiliseringsträningen i 

Elden et al:s studie. Dessutom ingick cirkulationsträning och stretching av höftrotatorer 

samt massage av höftextensorer och höftrotatorer i programmet. Förutom 

stabiliseringsträning ingick dessutom så kallad standardbehandling innehållande 

bäckenbälte, information och råd samt hemträning för denna interventionsgrupp. 

Stabiliseringsträningen genomfördes sammanlagt i sex timmar under en sexveckorsperiod 

[7]. Träningen i Nilsson-Wikmar et al. studie bestod av fyra övningar för styrka och 

stabilisering: latsdrag, stående benpress, sittande rodd och curl-ups. Som uppvärmning 

användes motionscykel. Övningarna utfördes 3x15 gånger. Det genomsnittliga antalet 

träningstillfällen var 16 och interventionen pågick i genomsnitt 16 veckor [11]. ”The 

sitting pelvic tilt exercise” som beskrevs av Suputtitada et al. och utfördes som hemträning 

genomfördes även som instruktörsledd träning. Antalet övningstillfällen var tio gånger i 

veckan under åtta veckor [15]. 

 

Passiv behandling 

Vid interventionen med akupunktur i studien av da Silva et al. användes i genomsnitt tolv 

nålar som fick sitta kvar ungefär 25 minuter. Behandlingsperiodens längd var åtta veckor 

med en till två behandlingar i veckan [4]. Akupunktur som intervention som studerats av 

Elden et al. varade i 30 minuter med stimulering av nålarna var tionde minut. Punkterna 

bestämdes individuellt och totalt användes 17 olika akupunkturpunkter. 

Akupunkturbehandlingen gavs två gånger i veckan i sex veckor. I denna studie 

kombinerades akupunktur med så kallad standardbehandling innehållande bäckenbälte, 

information och råd samt hemträning [7]. En interventionsgrupp som fick akupunktur 

jämfördes med en kontrollgrupp utan behandling i studien av Kvorning et al. Fyra till åtta 
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akupunkturpunkter användes på kvinnorna [18]. Artikeln beskriver vagt antalet 

behandlingstillfällen, men det tycks handla om mellan cirka fem och 20 tillfällen [18]. I en 

studie av Wedenberg et al. jämfördes intervention med akupunktur med intervention med 

sjukgymnastik. Akupunkturbehandlingen varade i 30 minuter, med stimulering av nålarna 

efter halva tiden. Den bestod av tio behandlingstillfällen och pågick i en månad. I 

sjukgymnastikbehandlingen i samma studie ingick massage, värmebehandling och 

mjukdelsmobilisering beroende på vad försökspersonerna ansågs behöva [1]. Behandling 

av bäckenet med MET utfördes i studien av Hall et al. och pågick vid fem tillfällen under 

51 dagar [19]. 

 

Analyskriterium - jämförelse av behandlingsmetoder och behandlingsuppläggets 

reproducerbarhet 

Instruktion för användande av bäckenbälte studerades i fem artiklar [1,7,11,13,14]. 

Information och råd gavs i fyra av studierna [1,7,11,14]. Stabiliseringsträning förekom i 

fem studier, både som träning med instruktör och som hemträningsprogram 

[7,11,14,15,19]. Övrig fysisk träning genomfördes i fyra studier [1,7,16,17] varav två 

innehöll vattengymnastik [1,16]. Vid fyra av studierna användes akupunktur som 

behandling [1,4,7,18]. MET utfördes i en studie [19]. I fem av studierna gavs 

behandlingarna i kombination med varandra [1, 7,11,14,19]. 

 

Behandlingarnas upplägg beskrevs i sex studier så väl att det skulle gå att genomföra dem 

på ett liknande sätt igen [4,13-15,18,19]. Tre träningsprogram beskrevs inte i detalj, 

däremot syftet med övningarna [11,16,17]. Wedenberg et al. och Elden et al. som båda 

studerade akupunktur redogjorde väl för akupunkturbehandlingarna men inte för den 

jämförande behandlingen [1,7]. 

 

 

Behandlad smärta 

Behandling av enbart bäckensmärta studerades av Elden et al., Depledge et al. och Nilsson-

Wikmar et al. [7,11,14]. I studien av Depledge et al. avsågs främre bäckensmärta 

(symfyssmärta) [14]. Behandling av bäcken- och ländryggsmärta i kombination studerades 

av da Silva et al. och Hall et al. [4,19]. Behandling av enbart ländryggsmärta studerades av 



 19

Carr och Garshasbi et al. [13,17]. I två studier, Suputtitada et al. och Kihlstrand et al., 

studerades behandling av rygg och ländryggsmärta [15,16]. Behandling av bäcken- 

och/eller ländryggsmärta studerades av Wedenberg et al och Kvorning et al. [1,18]. 

 

Analyskriterium – behandlad smärta 

Smärtorna som behandlas avser i samtliga studier bäcken- eller ländryggsmärta, antingen 

var för sig eller i kombination med varandra. 

 

 

Identifiering av smärtan 

Försökspersonernas egen bedömning 

Försökspersonerna själva identifierade vilken smärta de led av i studierna av da Silva et al., 

Carr, Suputtitada et al., Kihlstrand et al., Garshasbi et al. och Kvorning et al. [4,13,15-18]. 

I studierna av Carr, Suputtitada et al., Kihlstrand et al. och Garshasbi et al. angav man att 

den studerade smärtan var rygg- eller ländryggsmärta [13,15-17]. I studien av Kvorning et 

al. var den behandlade smärtan bäcken- och/eller ländryggsmärta [18]. Da Silva et al. 

kommenterade i sin studie svårigheten med att skilja ländryggsmärta och bäckensmärta 

från varandra och konstaterade sedan att man i sin studie inte skiljt dessa åt [4]. I två 

studier användes smärtritning för att identifiera kvinnornas smärta [1,7]. 

 

Smärtprovokationstester 

ASLR (Active Straigt Leg Raise), SLR (Straigt Leg Raise) eller Lasegue användes i fyra 

av studierna för att fastställa bäckensmärta [7,11,14,19]. Posterior pelvic pain provocation 

test (P4) användes i tre studier [7,11,19]. Andra provokationstester som användes var 

Patrick’s fabere test [7,11] och modifierat Trendelenburg [7]. Palpation av symfysen 

gjordes i tre studier [7,11,14]. Nilsson-Wikmar et al. använde sig även av palpation av SI-

leden och ytterligare tre tester för bäckenlederna och ett provokationstest för ländryggen 

[11]. Wedenberg et al. undersökte bäckenet men preciserade inte vilka provokationstest de 

genomförde i sin studie [1].  
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Analyskriterium - identifieringens validitet och reliabilitet 

Identifieringen av smärta byggde inte på en vetenskaplig grund i alla studier. I de flesta av 

de analyserade studierna gjordes inga tester för att fastställa smärtans lokalisering. De olika 

smärttillstånden identifierades på olika sätt av de olika författarna. I sex studier gjordes 

inga provokationstester utan det var patienternas egen uppfattning som fastställde smärtan. 

Andra genomförde undersökningar med provokationstest och palpation för att fastställa 

varifrån smärtan härrörde. I studien av Nilsson-Wikmar et al. använde man sig av flest 

tester [11]. Lasegue, P4, Patrick’s fabere test, Trendelenburg och palpation av symfysen 

för fastställande av bäckensmärta vid graviditet har testats för inter-reliabilitet med resultat 

från betydande till nära perfekt överensstämmelse [20]. De kombinationer av 

identifieringsmetoder som beskrivs återkom inte i de olika artiklarna. Vissa 

provokationstest återkom var för sig i flera studier.  

 

 

Behandlingseffekt 

De behandlingseffekter som beskrivs är effekt på fysisk funktion och effekt på smärta. I 

två studier utvärderas så kallad total eller global effekt [1,19]. En sammanfattning av 

behandlingsmetodernas effekter kan ses i tabell 3. 

 

Effekt på smärta 

Carr et al. visade i sin studie att de kvinnor som använde bäckenbälte upplevde smärta 

signifikant färre timmar på dygnet och färre dagar efter behandlingsperioden. I 

kontrollgruppen fanns ingen signifikant skillnad över tid när det gällde smärtvariablerna 

Användandet av bäckenbälte medförde att försökspersonerna var signifikant mindre 

påverkade av smärta vid fysisk aktivitet efter behandlingen jämfört med kontrollgruppen i 

tre av sju studerade aktiviteter [13]. För de kvinnor som behandlats med akupunktur i da 

Silva et al:s studie hade smärtan minskat signifikant vid uppföljningen jämfört med 

kontrollgruppen [4]. I studien av Depledge et al. förbättrades försökspersonerna i alla tre 

interventionsgrupperna (träningsgrupp, träning och elastiskt bälte, samt träning och 

oelastiskt bälte) signifikant när det gällde värsta smärta. I de två interventionsgrupperna 

som tränade respektive tränade samt använde oelastiskt bälte hade den genomsnittliga 

smärtan minskat signifikant efter behandlingsperioden [14]. Både behandling med 
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akupunktur och stabiliseringsträning som genomfördes i Elden et al:s studie gav minskad 

rörelsesmärta morgon och kväll jämfört med standardbehandling innehållande råd och 

information samt bäckenbälte. Effekten var bättre för den interventionsgrupp som fått 

akupunktur [7]. Intervention med träning i studien av Garshasbi et al. ledde till signifikant 

minskning av smärtintensitet medan kontrollgruppen skattade ökning av smärtan [17]. 

Kvinnan som behandlades med MET och stabiliseringsträning i studien av Hall et al. 

skattade sin nuvarande och värsta smärta signifikant lägre efter behandlingen [19]. För de 

kvinnor som deltog i vattengymnastik ökade smärtan under behandlingsperioden men 

ökningen var mindre än för dem i kontrollgruppen. Skillnaden var signifikant mellan 

graviditetsvecka 33 och 38. I den grupp som tränat vattengymnastik skattades även värsta 

smärtan lägre jämfört med kontrollgruppen [16]. Akupunktur gav 60 % minskning av 

smärtintensiteten jämfört med 14 % minskning i kontrollgruppen. Behandlingen 

resulterade också i minskad smärta i samband med fysisk aktivitet med 43 %. Skillnaden 

mellan resultatet för akupunkturgruppen och kontrollgruppen var signifikant [18]. Med 

hjälp av ”the sitting pelvic tilt exercise” minskades smärtan hos 90.6 % av de behandlade 

kvinnorna medan smärtan inte minskade alls för kvinnorna i kontrollgruppen [15]. För 

kvinnorna som deltog i en akupunkturbehandling i studien av Wedenberg et al. minskade 

smärtan morgon och kväll signifikant jämfört med innan behandlingen och jämfört med 

dem som fick sjukgymnastik. Sjukgymnastikbehandlingen ledde till signifikant minskad 

smärta på kvällen jämfört med före behandlingen [1]. 

 

Effekt på fysisk förmåga 

Alla tre interventionsgrupperna, det vill säga träningsgruppen, gruppen med elastiskt bälte 

och träning samt gruppen med oelastiskt bälte och träning, i Depledge et al:s studie 

förbättrades signifikant när det gällde funktion [14]. Behandlingen med MET och 

stabiliseringsträning i Hall et al:s studie gav en förbättrad funktion men den var inte 

signifikant [19]. Intervention med akupunktur i Wedenberg et al:s studie resulterade i 

signifikant mindre påverkan på funktion jämfört med innan behandlingen och jämfört med 

intervention med sjukgymnastik [1]. De försökspersoner som behandlades med akupunktur 

i da Silva et al:s studie förbättrades signifikant mer än kontrollgruppen i avseende på 

funktion efter behandlingen [4]. I studien av Nilsson-Wikmar et al. försämrades funktionen 

i alla tre interventionsgrupperna [11]. 
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Totaleffekt 

Kvinnan i Hall et al:s studie skattade sin globala förändring som klar förbättring efter 

behandlingsperioden [19]. En majoritet av kvinnorna i både akupunkturgruppen (27 av 28) 

och i sjukgymnastikgruppen (14 av 18) i studien av Wedenberg et al. ansåg att 

behandlingen gett dem god eller mycket god hjälp [1]. 

 

Biverkningar 

Lindrigare biverkningar fanns dokumenterade i två av studierna som innehöll akupunktur 

samt i två studier med bäckenbälte. Biverkningarna som förekom vid akupunktur var 

blåmärken på stickstället på en eller två punkter, ökad smärta efter första behandlingen [4], 

svettning, lokal blödning, lokal smärta, trötthet, illamående och svaghet [18]. Vid 

utprovning av bäckenbälte som studerades av Carr respektive Depledge et al. förekom det 

att kvinnorna klagade på att bältena gav irritation på huden och var obekväma [13,14]. 

 

Analyskriterium – jämförelse av effekter och biverkningar 

Alla studier utvärderade effekt på smärta. 13 interventioner i nio studier hade signifikant 

förbättrande effekt när det gällde smärtvariabeln: fyra akupunkturbehandlingar, två 

behandlingar med stabiliseringsträning, en behandling med enbart bäckenbälte, två 

behandlingar med bäckenbälte i kombination med stabiliseringsträning, behandling med 

fysisk träning, behandling med ”the sitting pelvic tilt exercise”, behandling med 

sjukgymnastik samt behandling med MET och stabiliseringsträning [1,4,7,13-15,17-19]. 

För fem interventionsgrupper i tre olika studier sågs ingen effekt på smärtan; intervention 

med standardbehandlingen i Elden et al:s studie, alla tre interventionsgrupperna i studien 

av Nilsson-Wikmar et al. samt intervention med vattengymnastik i Kihlstrand et al:s studie 

[7,11,16]. 

 

Fem studier analyserade behandlingarnas effekt på fysisk funktion [1,4,11,14,19]. För fem 

interventionsgrupper i tre olika studier; två behandlingar med akupunktur, 

stabiliseringsträning samt två behandlingar med stabiliseringsträning i kombination med 

bäckenbälte gav behandlingarna signifikant förbättrad funktion [1,4,14]. MET och 

stabiliseringsträning i Hall et al:s studie samt intervention med sjukgymnastik i studien av 
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Wedenberg et al. gav ingen signifikant förbättring [1,19]. De tre interventionsgrupperna i 

Nilsson-Wikmar et al:s studie hade försämrats i avseende på fysisk funktion [11]. 

 

Båda studierna som bedömde total upplevelse eller global effekt redovisade en god effekt 

av behandlingarna [1,19]. 

 

I fem av behandlingarna som jämfördes med en kontrollgrupp utan behandling: utprovning 

av bäckenbälte, fysisk träning, ”the sitting pelvic tilt exercise” samt två 

akupunkturbehandlingar förbättrades försökspersonerna signifikant i ett eller flera 

avseende jämfört med respektive kontrollgrupp [4,13,15,17]. Vid behandlingen med 

vattengymnastik skedde en försämring efter behandling. Försämringen var dock signifikant 

mindre än i kontrollgruppen [16]. Inga allvarliga biverkningar finns dokumenterade i 

någon av studierna. 

 

 

Utvärderingsmetoder 

Instrument för utvärdering av fysisk funktion 

DRI (Disability Rating Index) används för skattning av aktivitetsförmåga vid tolv dagliga 

aktiviteter i studien av Wedenberg et al. samt Nilsson-Wikmar et al. [1,11]. Da Silva et al.  

använde NRS för skattning av funktion [4]. Ett modifierat Roland-Morris frågeformulär 

användes i studien av Depledge et al. för att mäta funktion. I samma studie användes också 

Patient-Specific Functional Scale för att mäta svårighetsgraden på de tre aktiviteter som 

försökspersonerna ansåg vara de besvärligaste [14]. Fear-Aviodance Beliefs Questionnaire 

användes av Hall et al. för att få ett mått på aktiviteter som undveks av försökspersonen. 

Ett modifierat Oswestry Disability Index användes i samma studie för att mäta 

funktionsnedsättning [19].  

 

Instrument för utvärdering av smärta 

VAS (Visual Analogue Scale) användes för skattning av smärta av Wedenberg et al., Elden 

et al., Nilsson-Wikmar et al., Suputtitada et al., Kihlstrand et al. samt Kvorning et al. 

[1,7,11,15,16,18]. Skattning av nuvarande, värsta och minsta smärta samt genomsnittlig 
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smärta förekommer i studierna av Wedenberg et al., Nilsson-Wikmar et al., Kihlstrand et 

al. samt Kvorning et al. [1,11,16,18]. Skattning av aktuell smärta morgon och kväll under 

hela behandlingsperioden användes av Wedenberg et al., Elden et al. samt Kihlstrand et al. 

[1,7,16,]. VAS-skalan som använts var 0-10 i studierna av Wedenberg et al, Suputtitada et 

al. och Kihlstrand et al. [1,15,16] samt 0-100 i studierna av Elden et al. och Nilsson-

Wikmar et al. [7,11]. I Kvorning et al:s studie anges inte detta [18]. NRS (Numeric Rating 

Scale) används för skattning av smärta av Depledge et al. och da Silva et al. [4,14]. 

Depledge et al. använde skala 0-100 [14] och da Silva et al. skala 0-10 [4]. NPRS 

(Numeric Pain Rating Scale) används i Hall et al:s studie [19]. Smärtprovokationstester i 

form av Lasegue, Posterior pelvic pain provocation test, Patrick’s fabere test, 

Trendelenburg samt palpation av symfysen genomfördes efter behandlingen i studien av 

Elden et al. för att bedöma effekterna av behandlingen [7]. Smärtritning användes för 

utvärdering i Nilsson-Wikmar et al:s studie [11]. Pain in pregnancy profile som 

utvecklades från ett frågeformulär för icke-cancersmärta för att passa graviditetssmärta 

användes i Carrs studie. Formuläret innehöll frågor om smärta och dess påverkan på 

dagliga aktiviteter. Svaren angavs på en numerisk skala [13]. Frågeformulär med skattning 

av ländryggsmärta användes i studien av Garshasbi et al. Formuläret bestod av 25 frågor 

med fokus på ländryggsmärta. Frågorna besvarades på en femgradig skala [17].  

 

Analyskriterium – utvärderingsmetodernas validitet och reliabilitet 

Utvärderingsmetoderna var vetenskapliga i de flesta studier. Referenser till metoderna och 

reliabilitets- och validitetstest redovisades. De var väl beskrivna och samma typ av 

utvärdering skulle kunna upprepas genom att man tog del av studierna eller dess referenser. 

Endast Garshasbi et al. redovisade inte sin utvärderingsmetod utan bara nämnde den med 

en förkortning utan förklaring. 

 

Skattning med NRS har visat sig vara reliabel och valid vid mätning av ryggsmärta [14] 

liksom skattning med NPRS vid ländryggsmärta [19]. Mätmetoden DRI har hög reliabilitet 

och validitet [11]. Det ursprungliga Roland-Morris frågeformuläret har testats för 

reliabilitet och validitet för mätning av nedsatt funktion vid ländryggsmärta. Före 

användandet i det modifierade frågeformuläret i den aktuella studien testades det i en 

pilotstudie. Även Patient-Specific Functional Scale reliabilitet och validitet har testats [14]. 

Lasegue, Posterior pelvic pain provocation test, Patrick’s fabere test, Trendelenburg och 
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palpation av symfysen har testats för inter-reliabilitet vid fastställandet av bäckensmärta i 

samband med graviditet [20]. Fear-Aviodance Beliefs Questionnaire och Oswestry 

Disability Index har visat sig ha hög test-retest reliabilitet [19]. Studier har visat att den 

form av frågor som förekom i Pain in pregnancy profile och som täcker både smärta och 

smärtans effekt på aktivitet är användbara vid kvantifiering av smärta [13]. 

 

 

Evidensvärde 

Analyskriterium – studiernas evidens 

Studier med högt bevisvärde. Fyra studier i analysen värderades till hög evidens; Elden et 

al:s studie med utvärdering av akupunktur, stabiliseringsträning och standardbehandling 

[7], Garshasbi et al:s studie med fysisk träning som intervention [17], Kihlstrand et al:s 

studie med intervention med vattengymnastik [16] samt Nilsson-Wikmar et al:s studie där 

man jämförde tre olika interventioner med sjukgymnastik innehållande utprovning av 

bäckenbälte och stabiliseringsträning i olika kombinationer [11]. De var alla stora (mer än 

100 försökspersoner) randomiserade studier. I studierna av Garshasbi et al. och Kihlstrand 

et al. jämfördes försöksgruppen med en kontrollgrupp [16,17]. Både i studien av Elden et 

al. samt i studien Nilsson-Wikmar et al. jämfördes tre olika behandlingar med varandra 

[7,11]. Ingen av studierna var dubbelblindad. 

 

Studier med medelhögt bevisvärde. Medelhögt bevisvärde tilldelades fem studier; studierna 

av Wedenberg et al., da Silva et al. och Kvorning et al. som utvärderade intervention med 

akupunktur [1,4,18], studien av Suputtitada et al. med utvärdering av ”the sitting pelvic tilt 

exercise” [15] och studien av Depledge et al. med interventioner med användning av 

bäckenbälte och stabiliseringsträning [14]. Alla studierna var randomiserade studier och 

hade mellan 50 och 100 försökspersoner. I studierna av Suputtitada et al. och Kvorning et 

al. jämfördes försöksgruppen med en kontrollgrupp [15,18]. I Wedenberg et al:s studie 

jämfördes två [1] och i Depledge et al:s studie jämfördes tre interventionsgrupper med 

varandra [14]. Wedenberg et al. samt Kvorning et al:s studier hade ett högt bortfall [1,18]. 

 

Studier med lågt eller utan bevisvärde. Carrs studie genomfördes som en pilotstudie och 

tilldelades lågt bevisvärde. Interventionsgruppen jämfördes med en kontrollgrupp som inte 
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var randomiserad utan utvald. Studien hade 40 försökspersoner[13]. Fallstudien som 

gjordes av Hall et al. med utvärdering av MET och stabiliseringsträning saknade 

bevisvärde [19]. 

 

En sammanställning av värderingen av studiernas och effekternas evidens ses i tabell 3. 

 

Analyskriterium – effekternas evidens 

Ingen av de analyserade behandlingsmetoderna hade den högsta evidensstyrkan. 

Akupunktur och stabiliseringsträning hade medelhög evidensstyrka. Utprovning av 

bäckenbälte, information och rådgivning, fysisk träning i form av hemträning eller med 

instruktör, MET, vattengymnastik i grupp samt massage, värme och mjukdelsmobilisering 

saknade alla evidensstyrka. 
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Tabell 3 Värdering av studiers och effekters evidens 
Författare Randomiserad Storlek* Lika 

grupper 
vid 
inklusion 

80 % av de 
Inkluderade 
representerade 
vid 
utvärdering 

Blindning Studiens 
bevisvärde 

Behandling Effekt på 
fysisk 
aktivitet/ 
smärta 

Biverkningar 

Carr, C. 
 

NEJ liten JA JA nej lågt Bäckenbälte 
 

+/+ 
 

JA 
 

da Silva et al. 
 

JA** medel JA JA Enkelblindning medelhögt Akupunktur 
 

+/+ 
 

JA 
 

Depledge et al. 
 

JA medel JA JA Enkelblindning medelhögt Stabiliseringsträning  
Stabiliseringsträning elastiskt bälte 
Stabiliseringsträning och oelastiskt 
bälte 
 

+/+ 
+/+ 
+/+ 

NEJ 
JA 
JA 

Elden et al. 
 

JA  stor JA JA Enkelblindning högt Akupunktur 
Stabiliseringsträning 
Standardbehandling 
 

?/+ 
?/+ 
?/0 

NEJ 
NEJ 
NEJ 

Garshasbi et al.  JA** stor JA JA Framgår ej högt Fysisk träning ?/+ 
 

NEJ 
 

Hall et al. 
 

- liten - - - - MET och stabiliseringsträning 0/+ 
 

NEJ 
 

Kilstrand et al. JA** stor JA JA Framgår ej högt Vattengymnastik ? /–  
 

NEJ 
 

Kvorning et al. JA** medel JA NEJ Enkelblindning medelhögt Akupunktur ?/+ 
 

JA 
 

Nilsson-Wikmar 
et al. 

JA stor JA JA Enkelblindning högt Information och bäckenbälte 
Stabiliseringsträning  
Stabiliseringsträning 
 

–/0 
–/0 
–/0 

NEJ 
NEJ 
NEJ 

Suputtitada et al. JA** medel JA JA Framgår ej medelhögt ”The sitting pelvic tilt exercise” ?/+ 
 

NEJ 
 

Wedenberg et al. JA medel JA NEJ Framgår ej medelhögt Akupunktur  
Sjukgymnastik 

+/+ 
0/+ 

NEJ 
NEJ 

 
*= I denna analys definierades stor studie som en studie med fler än  
100 försökspersoner och medelstor studie som en studie med 50-100 
försökspersoner. 
**= studien har kontrollgrupp 

+ = signifikant förbättring för en eller flera variabler 
0 = ingen signifikant skillnad 
– = försämring 
? = ej utvärderat 



 28

Metoddiskussion 

Ingen begränsning gjordes vid sökningen när det gäller studiedesign vilket resulterade i 

flera mindre studier. Om en begränsning till randomiserade studier hade gjorts skulle två 

av de inkluderade studierna inte vara med. MET som behandlingsmetod skulle inte vara 

representerad. Behandlingsmetoderna stabiliseringsträning och utprovning av bäckenbälte 

skulle båda förekomma en gång färre. Evidensvärderingen påverkas inte eftersom dessa 

båda studier har lågt evidensvärde eller helt saknar evidensvärde. Fallstudien som är med i 

analysen innehåller två fall varav det ena har exkluderats på grund av att det inte uppfyller 

denna litteraturstudies kriterier. Kvinnan som deltog i studien behandlades inte bara under 

graviditeten utan även flera veckor efter [19]. 

 

I denna studie redovisas behandlingsmetoderna i fyra grupper med liknande 

behandlingsupplägg: information och råd och utprovning av bäckenbälte, hemträning, 

träning med instruktör samt passiv behandling. Det är dock inte det enda sättet att dela in 

behandlingarna. Resultatet skulle också kunna presenteras med ett kapitel för varje 

behandling. En annan uppdelning kan vara kombinerade behandlingar respektive 

behandlingar som endast innehåller en metod. Det slutliga resultatet påverkas inte av det 

sätt som grupperingen görs. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

Behandlingsmetoder och behandlingsupplägg 

Sex av de tio behandlingsmetoderna som finns representerade, det vill säga utprovning av 

bäckenbälte, fysisk träning, stabiliseringsträning, akupunktur, information och rådgivning 

samt vattengymnastik återkommer som åtgärd i flera studier och verkar vara vedertagna för 

denna typ av smärta.  

 
Stabiliseringsträning för bäcken och ländrygg förekommer både som egenträning och som 

träning med instruktör. Det som kallas stabiliseringsträning innehåller liknande övningar i 

de fall där dessa preciserats [7,11,14,19]. Fokus ligger på kontroll av djupa rygg- och 
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magmuskler, samt bäckenbotten. Dessa studier har även det gemensamt att de behandlar 

någon form av bäckensmärta, utan annan smärta eller i kombination med ländryggsmärta. 

”The sitting pelvic tilt exercise” är också stabiliseringsträning med samma princip som 

ovanstående övningar men i detta fall är det rygg och ländryggsbesvär som behandlas [15].  

 

Akupunktur som behandling förekommer fyra gånger. Behandlingsperioderna är ungefär 

lika långa och innehåller liknande antal behandlingar. Akupunktur är den 

behandlingsmetod som enskilt förekommer flest gånger i de elva artiklarna. En förklaring 

till detta kan vara att studierna som inkluderades i analysen är publicerade från 1996 och 

framåt. Akupunktur är en relativt ny behandlingsmetod inom detta område och studierna 

har blivit fler de senaste åren, medan andra metoder studerats i större utsträckning tidigare 

år. Om begränsningen när det gäller publiceringsår utökades vid sökningen kan man tänka 

sig att fördelningen mellan olika behandlingsmetoder blir annorlunda. 

 

En brist i flera studier är avsaknaden av dokumentation och upplägg när det gäller 

hemträning. De studier som har haft intentionen att utvärdera just hemträningen har 

beskrivit övningarna och dokumenterat behandlingsperioden ganska väl. I flera studier 

finns dock denna träning med i en kombinerad behandling och saknar närmare beskrivning 

när det gäller upplägg och dokumentation. Dessutom förekommer kombinationer av 

behandlingar som kallas standardbehandling och sjukgymnastik vilket enligt min 

uppfattning är en stor brist. De behandlingar som utvärderas kan förvisso kombineras men 

bör beskrivas noga var för sig och inte sammanfattas under en tveksam benämning. 

 
Den här studien utvärderar sjukgymnastiska behandlingsmetoder men det är inte alltid 

sjukgymnaster som utför behandlingarna. I sex av studierna är det enbart sjukgymnaster 

eller sjukgymnaster tillsammans med barnmorskor som ger eller instruerar behandlingarna. 

Akupunktör är en yrkeskategori som också förekommer. I fyra studier framgår inte vem 

som ger behandlingarna. Resultatet av en behandling kan påverkas av vem det är som 

behandlar. En yrkesutövare med lång praktik har troligtvis en större chans att uppvisa god 

effekt av sin behandling än en person som varit yrkesverksam kortare period. Flera av 

författarna framhåller att de personer som instruerar eller ger behandlingarna har lång 

yrkeserfarenhet.   
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Behandlad smärta och identifiering av smärtan 

Bristen på en gemensam standard när det gäller definition och klassifikation av 

graviditetsrelaterad smärta kommenteras av flera författare [4,6,11]. Detta framgår även i 

resultaten av denna studie. Ett problem som redan nämnts flera gånger är att de studerade 

artiklarna inte behandlar samma smärta. Bland de studier vars syfte var att behandla 

bäckensmärta har de flesta med undantag av två studier [4,18] gjort tester för att fastställa 

smärtan. Endast i en studie har bäckensmärta differentieras från ländryggsmärta på ett 

tillfredställande sätt [11]. Ett av inklusionskriterierna för deltagande i studien var att 

provokation av bäckenet skulle vara positivt medan ländryggsprovokation skulle vara 

negativ. De provokationstest som används i studierna är vetenskapligt testade [11]. I de 

studier där ryggsmärta studerats har provokationstester inte använts. Man har istället 

använt sig av försökspersonernas egen uppfattning om varifrån smärtan kommer.  

Avsaknaden av standardiserad smärtidentifiering medför att det är svårt att jämföra 

resultaten med varandra. I flera studier är bäckensmärta och ländryggsmärta behandlade 

tillsammans som en smärta vilket gör det ännu mer komplext. Eftersom dessa smärtor ofta 

förekommer i kombination kan man tycka att de inte ska skiljas åt. Vid studier och 

utvärderingar av behandlingseffekter anser jag dock att smärtorna ska särskiljas så att 

resultaten kan jämföras med varandra. När man sedan kommer i kontakt med 

graviditetsrelaterade bäcken- och ländryggsmärtor i klinik får man försöka fastställa vad 

som orsakar mest besvär och utgå från det. 

 
 

Behandlingseffekt 

Studierna som analyserats utvärderar i första hand effekten på smärta och fysisk förmåga. 

Endast två studier bedömer värdet av den totala upplevelsen [1,18]. I Wedenberg et al:s 

studie bedömer 41 av 45 kvinnor att de har fått god eller mycket god hjälp av 

behandlingarna (akupunktur respektive sjukgymnastik). Detta trots att skattningen av 

smärta och fysisk förmåga inte visar samma resultat [1]. Några slutsatser kan inte dras av 

detta men jag anser att man ändå bör ta hänsyn till upplevelseaspekten. Deltagande i 

gruppaktivitet kan ge en samhörighetskänsla och en positiv erfarenhet av att möta andra i 

liknande situation. Trots att funktionen försämras kan man genom att delta i behandling 

eller aktivitet ändå känna att man gör något för att behålla sin fysiska aktivitet under 

graviditeten. Graviditeten är en period i livet när förväntningar och glädje bör ta en stor 
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plats. Jag tror dock inte att smärta och fysisk förmåga är de enda faktorerna som avgör den 

totala upplevelsen. 

 

 

Evidensvärde 

Analysen av de elva artiklarna som ingår i litteraturstudien visar att det finns medelhög 

evidens för behandling med akupunktur och för stabiliseringsträning vid 

graviditetsrelaterade bäcken- och ländryggsbesvär. Dessa behandlingar får den evidensen 

tack vare att det finns stora kontrollerade eller jämförande studier som uppvisar effekt. 

Resterande behandlingar som utvärderats saknar evidens. Det beror framförallt på att det 

finns för få studier som visar på metodernas effekt. 

 

Stabiliseringsträning förekommer i två stora studier, i två medelstora studier och i en 

fallstudie. Behandlingen har effekt i alla dessa studier utom en [11]. Evidensen för 

stabiliseringsträning som behandling värderas till medelhög. Det finns dock 

omständigheter som kan tala emot denna värdering. Kvinnorna i de olika studierna 

behandlas inte för samma smärta och stabiliseringsträningen kombineras med andra 

behandlingar på olika sätt. Dessutom skiljer sig träningsuppläggen från varandra när det 

gäller frekvens och duration. 

 

När det gäller min evidensvärdering av resultaten från akupunkturbehandlingarna finns 

också en del tveksamheter. Två akupunkturbehandlingar jämförs med kontrollgrupper 

[4,18] medan två jämförs med andra behandlingar [1,7]. Tre av studierna behandlade sina 

försöksgrupper med enbart akupunktur [1,4,18] medan akupunkturbehandlingen i den 

fjärde studien kombinerades med så kallad standardbehandling [7]. Alla fyra har behandlat 

bäckensmärta av något slag, men ingen har identifierat den på samma sätt. Nämnas ska 

också att två av studierna hade stort bortfall [1,18]. 
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Rekommendationer till fortsatta studier 

o Studier som utvärderar behandlingsmetoders effekt på kvinnors upplevelse vid 

bäcken- och ländryggsbesvär. 

o Fler kontrollerade studier med klar definition av den behandlade smärtan samt med 

utvärdering av enskilda behandlingsmetoder 

 

 

 

Slutsatser 

o Flera metoder för att behandla bäcken- och ländryggsbesvär vid graviditet som 

utvärderades gav en minskning av smärta samt förbättring av funktion. 

o Behandlingarna är ofta en kombination av flera olika behandlingsmetoder vilket 

medför svårighet att jämföra effekter av enskilda behandlingar. 

o En gemensam standard för identifiering av smärta och utvärdering vid studier av 

dessa besvär skulle underlätta jämförandet av effekter.  

o Evidens finns för akupunktur och stabiliseringsträning som behandling. 

o Fler studier på området behövs för att värdering av effekternas evidens ska kunna 

göras.  
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