
Langvarige Underlivssmerter

Fysioterapeut Camilla Berg, Tasta Helseloft



 Tasta helseloft Fysioterapi, Tasta Senter 

 Tverrfaglig klinikk

 Avtalehjemmel (Kvinnehelse og pasienter med bekkenbunnsdysfunksjon)



- Driftsavtale

- Spesialkompetanse på bekkenbunnstrening ved dysfunksjon i bekkenbunnen

- Fokusområder: 

 Langvarige underlivssmerter

 Urininkontinens

 Analinkontinens

 Tømningsvansker

 Prolaps av underlivsorganer

 Smerter i bekkenbunnen ved samleie



Langvarig underlivssmerte

 Kronisk eller vedvarende smerte som oppfattes å stamme fra strukturer i 

tilknytning til bekkenet uten infeksjon eller annen påvist lokal patologi som 

kan forklare tilstanden

 Tilstanden er ofte assosiert med negative kognitive, atferdsmessige, seksuelle 

og følelsesmessige konsekvenser, og kan også sees i sammenheng med 

symptomer på dysfunksjon i ett eller flere organer lokalisert i bekkenet, 

Smertene skal ha vedvart i minst 6 måneder. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.practicalpainmanagement.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Fcontent-full%2Fimages%2F2018%2F02%2F07%2FScreen%2520Shot%25202018-02-07%2520at%25204.21.41%2520PM.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.practicalpainmanagement.com%2Fresources%2Fnews-and-research%2Fchronic-pelvic-pain-resolved-best-interdisciplinary-approach&docid=VVc0BDzlp2v73M&tbnid=SOwiq-YA5ThofM%3A&vet=10ahUKEwidoqb3j4DnAhVtzqYKHS9wD94QMwhcKA4wDg..i&w=690&h=405&bih=751&biw=1536&q=chronic%20pelvic%20pain&ved=0ahUKEwidoqb3j4DnAhVtzqYKHS9wD94QMwhcKA4wDg&iact=mrc&uact=8


Langvarig underlivssmerte

 Ofte flere problemstillinger:

- Tømningsvansker blære og tarm

- Hyppig vannlatning/ avføringstrang

- Anal/ urin inkontinens

- Problemer med å gjennomføre samleie

- Problemer med å sitte og/ eller bevege seg

- Opplevelse av UVI

- Obstipasjon

- Prolaps som ikke skal opereres

- Fissur

- Muskulære spenninger



Underlivssmerter- Menn

 Ofte smerter fra penis, testikler, endetarm og blære.

 Ulike Diagnoser: Prostatitt, spastisk bekkenbunn eller smertefull 

blæresyndrom (interstitiell cystitt)



Underlivssmerter- Kvinner

 Smerter fra skjedeåpning, blære, endetarm og livmor. 

 Ulike diagnoser: Dyspereuni, vestibulitt, vulvodyni, vaginisme, kronisk 

urinveisinfeksjon eller interstitiell cystitt. 



Langvarige underlivssmerter

 Normal funksjon i bekkenet

 Funksjonsforstyrrelse i bekkenet 



Konservativ behandling

MÅL: 

 Øke kroppskontakt

 Regulere spenninger

 Bedre funksjon

Ulike former for behandling

Tverrfaglig

Forventninger?

Vellykket behandling? 



Samarbeid

 Sexologisk rådgiver

 Psykiater

 Smertespesialist

 Hudlege

 Gyn/ Uro /gastro

 Uroterpeut/ stomisykepleier



Vulvodyni- terminologi

Moyal- Barraco et al. 2003

 « Vulvar discomfort, most often described as burning pain, 

occuring in the absence of relevant visible findings or a 

spesific, clinically identifiable, neurologic disorder»



Vulvodyni- Terminologi   

Jacob Bornstein et al 2016                                       

 2015 International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD), 

the International Society for the Study of Women`s Sexual Health 

(ISSWSH), and the Internationaø Pelvic Pain Society (IPPS) 

 «Vulvar pain of at least 3 months duration, without clear

identifiable cause, which may have potential associated

factors»



Vulvodyni- Paradigmeskifte

 Hovedforskjell fra 2003-2015 er at det er lagt til: potensielle tilknyttede 

faktorer»

 Behandling skal være utifra individet og ikke lenger «one size fits all» 

tilnærming

 Unprovoked endres til spontaneous



RCT, Morin et al 2015

 Randomized clinical trial of multimodal physiotherapy treatment compared to 

overnight lidocaine ointment in women with provoked vestibulodynia.

 212 kvinner 18-45 år

 Randomisert to grupper for behandling i 10 uker: Fysioterapi eller xylocain 5 

% over natt. 

 Fysioterapi bestod av: Informasjon vedr bekkenbunnens anatomi, manuelle 

teknikker bekkenbunnen, 20 min biofeedback. 

 Hjemmeøvelser

 Konklusjon: Fysioterapi mer effektivt enn xylocain. 77% som ble fulgt av 

fysioterapi var bedre, 38 % xylocaingruppen. 



Vulvodyni

Symptomer: 

 Vulvasmerter > 6 mnd

 Vaginisme?

 Redusert seksuell lyst

 Ofte stress og andre livsstil- belastningsplager

Funn: 

 Smerter ved palpasjon/ vattpinnetest

 Stram muskulatur i vaginalåpning/ bekkenvegger

 Redusert kontroll over bekkenbunnsmusklene



Vulvodyni

 Behandling: 

 Lokalbehandling: xylocain

 Fysioterapi

 Psykolog/ sexologisk rådgiver

 Generelle råd



Smertefult blæresyndrom (interstitiell 

cystitt)

 Ukjent årsak- viktig å utelukke andre sykdommer. 

 Smerter/ ubehag i blæren som kan øke når blæren fylles. Ofte midlertidig  

smertelette i etterkant av vannlatning. 

 Kan føre til vaginale smerter hos kvinner. Dyspareuni. 

 Smerter i penis, testikler og perineum hos menn

 Økt vannlatningstrang og hyppige vannlatninger (natt og dag)



Fysioterapi 

 God tid: 60 minutter

 Anamnese

 Undersøkelse 

 Behandling/ videre plan 



Anamnese

 Når startet smertene/ varighet / variasjon (døgn) / lokalisasjon /utløsende 

faktorer

 Andre smertetilstander

 Seksualliv

 stressituasjon

 Hvilke behandlinger forsøkt tidligere?

 Dovaner

 Aktivitetsnivå

 Sosiale forhold

 Forventninger til behandlingen? 



Undersøkelse

 Observasjon/ Palpasjon (forsiktig)

 (Trykktest med vattpinne)

 Kontraksjon

 Evne til avspenning

 Øvrig kroppsundersøkelse

Konkrete funn: Spent bekkenbunn



Behandlingstiltak kan bestå av

 Individuelt tilpasset program

 Tverrfaglig tilnærming

 Generelle råd 

 Informasjon og bevisstgjøring av bekkenbunns-muskulatur

 Bekkenbunnstrening med fokus på avspenning

 Pust- og avspenningsøvelser

 Tøyning av bekkenbunns-muskulaturen

 Triggerpunktbehandling av bekkenbunnen

 Desensitivisering (dilator)

 Biofeedback/elektrostimulering (ETS/Myoplus)

 Xylocain

 Generelle øvelser



Oppfølging

 Poliklinisk oppfølging

 Individuelt tilpasset hver pasient

 Hjemmetrenings- program

 Ofte langvarig behandlingsforløp

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsoundrecoverysolutions.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Flong-winding-road.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsoundrecoverysolutions.com%2Fcategory%2Frecovery-after-treatment%2Fpage%2F2%2F&docid=YiAemG2vO1grTM&tbnid=lWaxI2ho61SmeM%3A&vet=10ahUKEwjehZe6woPnAhVr1qYKHYOgDI8QMwhcKA4wDg..i&w=2048&h=1365&itg=1&bih=751&biw=1536&q=long%20treatment%20road&ved=0ahUKEwjehZe6woPnAhVr1qYKHYOgDI8QMwhcKA4wDg&iact=mrc&uact=8




«Doregler» for god tissekvalitet

 Sitt framoverbøyd med albuene på knærne og slipp hodet forover.

 I denne stillingen:

 Kjenn om hodet kan være tungt, og du kan gi slipp i nakken

 Kjenn om du kan slippe tennene fra hverandre, hvile kjevene og la tunga hvile 
midt i munnen

 Kjenn om du kan slippe spenninger i magen og la den få lov til i henge ned mot 
lårene. Når du puster inn merker du kanskje at magen utvidere seg i retninga av 
lårene, og når du slipper pusten ut synker magen inn igjen

 Kjenn om du klarer å slippe alle spenninger i bekkenbunnen og la alle åpninger stå 
åpne. Som å «åpne alle sluser» og la det begynne å "sildretisse". Da tar det litt 
lengre tid å tisse. Når det har sluttet å renne skal du bli sittende litt og vente på 
en eventuell restskvett.

 Dette bør gjøres ved hver vannlating for å øve på å slippe spenninger i 
bekkenbunnen.

”Læringsnøkkelen” Britt Fadnes og Kirsti Leira, 2010. 



Desensitivisering 



Biofeedback/elektrostimulering

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fquintet.no%2Fmedia%2Fbilder%2Fprodukter%2FMyoPlusPro_WEB.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fquintet.no%2Fblogg%2F1%2Fblogg%2F376%2Fsexolog-siv-gamnes-evaluerer-nytten-av-myoplus-pro-i-sin-praksis&docid=bbAERWgOj1-PpM&tbnid=3J7kFR65D3QoRM%3A&vet=10ahUKEwiatavQj4DnAhVQ0aYKHaHfAd4QMwhGKAMwAw..i&w=1125&h=632&bih=751&biw=1536&q=myoplus%20pro%20apparat&ved=0ahUKEwiatavQj4DnAhVQ0aYKHaHfAd4QMwhGKAMwAw&iact=mrc&uact=8


Biofeedback/elektrostimulering

 Avspenning P01

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdocplayer.me%2Fdocs-images%2F100%2F144141499%2Fimages%2F11-0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdocplayer.me%2F144141499-Behandling-av-inkontinens-med-biofeedback-og-elektrostimulering.html&docid=P-hRYX8P9m_m6M&tbnid=DbaN0eBdL2JOWM%3A&vet=10ahUKEwih2djm7ILnAhVy_CoKHcyVC1oQMwhoKBMwEw..i&w=501&h=285&bih=751&biw=1536&q=myoplus%20pro%20apparat&ved=0ahUKEwih2djm7ILnAhVy_CoKHcyVC1oQMwhoKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fveritymedical.co.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fmyoplus-pro-008.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fveritymedical.co.uk%2Fproduct%2Fmyoplus-pro%2F&docid=qx7gMi5jWgA-TM&tbnid=sJIoWhZLqRImkM%3A&vet=10ahUKEwjUzuKA7YLnAhUixosKHQviB4oQMwhIKAQwBA..i&w=1595&h=1200&bih=751&biw=1536&q=myoplus%20pro%20pIN&ved=0ahUKEwjUzuKA7YLnAhUixosKHQviB4oQMwhIKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Tibialisstimulering



TENS


