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• Linköpings utveckling:
• Forum pelvicum 1993- colorektalkirurger, gynekolog, tarmterapeuter. 

psykolog
• Fekal inkontinens, tömningssvårigheter
• Varannan vecka behandlingskonferens, remisshantering

• Forum pelvicum special 2013-Gyn , urolog, gastroenterolog, smärtläkare, 
neurorehab, gastroenterolog,  gynonkolog, fysioterapeuter, psykologer

• Svåra fall som kräver kompetens från flera specialiteter
• En gång per månad behandlingskonferens, remisshantering

Bäckensmärtenheten 2017 fysioterapeuter, psykolog, FPS ”verkstad”



Inom gynekologin är vi duktiga på att 
behandla akut nociceptiv smärta!
• Men vi är inte bra på att 

behandla patienter med benign 
långvarig smärta

• Våra behandlingsstrategier för 
akut smärta är fel när smärtan 
blir långvarig- opiater stör ut 
patientens egen 
smärthanteringssystem i 
perieakveduktala gråa 
subsansen, PAG

• Otillräcklig effekt- dosökning-
beroende 



Nociception är inte smärta

1. Nociception är en signal- endast information
• Visuell information passerar också neuronala signaler

2. Upplevelsen av smärta klär signalen med mening
• Smärtupplevelsen signalerar beslutet att signalen verkligen är farlig
• Hjärnans nätverks beslut överrider inkommande signaler





Neurobiologisk mekanism visceral smärta

• Dubbel innervation
• Splanchnicus (nociception)
• Vagal/ pelvicus (homeostas)



Neurobiologisk mekanism

• Initialt svårlokaliserad, medellinje
• Stimulering på referensområdet upplevs som hyperalgesi
• Intensiv visceral stimulering- helkropps motorsvar, starkt autonomt 

svar, starkt affektivt svar



Kriterier för central sensitering

• Smärtan står inte i proportion till skadan
• Oförutsägbart mönster, oproportionerlig förvärring/förbättring
• Diffus/ej anatomiskt korrelerad yta för smärta eller palpömhet
• Psykosociala faktorer som negativa känslor, låg självkänsla, 

katastroftänkande, maladaptiva tankar, rädsla och undvikande 
beteende

• Smith et al 2012



Perifer sensitering:

• Nedsatt excitationströskel
• Ökad magnitud på nervimpulser
• Ektopiska foci avfyrar
• Wind-up- ju mer det känns ju mer fyrar det av
• Latenta nociceptorer aktiveras



Inlärning- smärta är ett 
minne av rädsla

• Involverar amygdala, mediala 
prefrontalcortex, basala ganglier

• Där processas känslor, belöning, vakenhet
• Alla minnen kan modifieras genom rekonsolidering

åt båda håll
Förstärkning
försvagning



Katastroftänkande

• Potentierar smärtupplevelsen
• Vad är det värsta som kan hända…
• Psykolog med smärtutbildning kan hjälpa till med tankeredskap



Olika hastighet i systemen



Sensiteringens karakteristika

Perifer
• Ändrad tröskel
• Allodyni
• Hyperalgesi
• Spontan smärta

• Tops, nudda

Spinal Hjärna
• Wind-up över tid Smärta före beröring

• Hyperalgesi för temperatur ångest
• Efter-smärta ökad smärta vid stress
• Ändrad känsel i andra Ökad stress vid smärta

• dermatom



Höna/ ägg

• Om  alla dessa varierande patologiska processer underbygger  hur 
smärta börjar och fortsätter…

• Är det inte så viktigt vad som startade smärtan utifrån hur den yttrar 
sig när den väl har blivit kronisk….



Farmakologisk behandling

• ASA, NSAID, paracetamol
• Antidepressiva ( TCA, SSRI, SNRI)
• Antiepileptika ( gabapentin, pregabalin, topiramat)
• Lokalanestetika
• Klonidin
• Smuskelavslappandande( baklofen, diazepam)
• Centralstimulatiantia ( Ritalin)
• Marijuana
• Opioider
• sedativa



Lokalbehandling

• Capsicain
• Lokalanestetika

• Stort på kontinenten, kombinationspreparat



Invasiva behandlingsmetoder

• Injektioner av Botulinumtoxin
• Intraarticulöra sterioiinjektioner
• Nervblockader
• Epiduralanastesi
• Radiofrekvensbehandling- termokoagulation
• Intrathekal farmakologisk behandling



Nervblockader

• Genitofemoralis
• Ileoinguinalis
• Pudendus
• Cluneu
• Obturatorious
• Nervrot
• Piriformis
• Obturatorius
• Plexus coeliacus
• Splanchnicus
• Ganglion impar



Neuromodulering

• Tibialis posterior
• DBS deep brain stimulation
• Sacral neuromodulering
• Pudendal neuromodulering
• Vagusnervsstimulering
• TENS



Pain. 2012 Changes in regional gray matter volume 
in women with chronic pelvic pain: a voxel-based 
morphometry study.
• As-Sanie S1, Harris RE, Napadow V, Kim J, Neshewat G, Kairys A, Williams D, Clauw DJ, Schmidt-

Wilcke T.
• Chronic pelvic pain (CPP) is a highly prevalent pain condition, estimated to affect 15%-20% of 

women in the United States. Endometriosis is often associated with CPP, however, other factors, 
such as preexisting or concomitant changes of the central pain system, might contribute to the 
development of chronic pain. We applied voxel-based morphometry to determine whether 
women with CPP with and without endometriosis display changes in brain morphology in regions 
known to be involved in pain processing. Four subgroups of women participated: 17 with 
endometriosis and CPP, 15 with endometriosis without CPP, 6 with CPP without endometriosis, 
and 23 healthy controls. All patients with endometriosis and/or CPP were surgically confirmed. 
Relative to controls, women with endometriosis-associated CPP displayed decreased gray matter 
volume in brain regions involved in pain perception, including the left thalamus, left cingulate 
gyrus, right putamen, and right insula. Women with CPP without endometriosis also showed 
decreases in gray matter volume in the left thalamus. Such decreases were not observed in 
patients with endometriosis who had no CPP. We conclude that CPP is associated with changes in 
regional gray matter volume within the central pain system. Although endometriosis may be an 
important risk factor for the development of CPP, acting as a cyclic source of peripheral 
nociceptive input, our data support the notion that changes in the central pain system also play 
an important role in the development of chronic pain, regardless of the presence of 
endometriosis.
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J Pain. 2016 Functional Connectivity is Associated 
With Altered Brain Chemistry in Women With 
Endometriosis-Associated Chronic Pelvic Pain.

• As-Sanie S1, Kim J2, Schmidt-Wilcke T3, Sundgren PC4, Clauw DJ3, Napadow V2, Harris RE3.
• Abstract
• In contrast to women with relatively asymptomatic endometriosis, women with endometriosis-associated chronic pelvic pain (CPP) exhibit 

nonpelvic hyperalgesia and decreased gray matter volume in key neural pain processing regions. Although these findings suggest 
central pain amplification in endometriosis-associated CPP, the underlying changes in brain chemistry and function associated with 
central pain amplification remain unknown. We performed proton spectroscopy and seed-based resting functional connectivity magnetic 
resonance imaging to determine whether women with endometriosis display differences in insula excitatory neurotransmitter 
concentrations or intrinsic brain connectivity to other pain-related brain regions. Relative to age-matched pain-free controls, women with 
endometriosis-associated CPP displayed increased levels of combined glutamine-glutamate (Glx) within the anterior insula and greater 
anterior insula connectivity to the medial prefrontal cortex (mPFC). Increased connectivity between these regions was positively 
correlated with anterior insula Glx concentrations (r = .87), as well as clinical anxiety (r = .61, P = .02), depression (r = .60, P = .03), 
and pain intensity (r = .55, P = .05). There were no significant differences in insula metabolite levels or resting-state connectivity in 
endometriosis patients without CPP versus controls. We conclude that enhanced anterior insula glutamatergic neurotransmission and 
connectivity with the mPFC, key regions of the salience and default mode networks, may play a role in the pathophysiology of CPP 
independent of the presence of endometriosis.

• PERSPECTIVE:
• Similar to other chronic pain conditions, endometriosis-associated pelvic pain is associated with altered brain chemistry and function 

in pain processing regions. These findings support central pain amplification as a mechanism of chronic pelvic pain, and clinicians should 
consider the use of adjunctive therapies that target central pain dysfunction in these women
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Smärtsamma blåsans syndrom: sensoriska och 
motoriska delar konvergerar i hjärnan sett med MR



Muskuloskeletal smärta i bäckenet, evidens

• Kvinnor med långvarig bäckensmärta har 
• mer muskulosketala besvär ( Tu 2008)
• Högre känslighet för tryck på muskler och leder ( Tu 2007)
• 87% av kvinnor med blåssmärta har smärta i bäckenmuskler  ( Peters, Basaly

2011)
• Låg korrelation mellan sjukdomsspecifika formulär och symptom skattning



Fysioterapi och bäckenbottensmärta
EAU guidelines 2014

• Fysioterapi ska vara i första linjen vid bäckensmärta
• Finns triggerpunkter ska pressur eller nålbehandling användas först
• Biofeedback förbättrar utfallet av träning/ avslappning



Fysioterapi, mål

• Minska smärta genom manuella tekniker, hållningkorrektion
• Kombinera behandling med lokalbehandling, 
• Identifiera behandlingrefraktära områden, blockad? Botox?
• Ingen träning förrrän man är säker på att det går att slappna av
• Undervisa



Patientundervisning

• Vad är det som gör ont, visa musklerna
• Hur man står, går andas, sitter, tränar
• Hur man kissar och bajsar
• Vad man äter och dricker
• Hur man har sex, masserar, smörjer, onanerar, använder hjälpmedel
• Hur man tränar bäckenbotten OCH SLAPPNAR AV
• Hur man tänker/hanterar skov/ förebygger katastroftänkande
• Strävar mot självständighet



Sömnrubbningar-amitriptylin



Behandla alltid förstoppning



Att komma ihåg

• Ursprungsorganets status förklarar inte smärtan
• Vad som startade smärtan behöver inte vara samma sak som 

underhåller den
• Inlärning ( neuroplasticitet) bygger om hjärnans funktion och struktur
• Diagnostiska algoritmer som kombinerar patientens upplevelse med 

sensorisk testning kan ge vägledning till individualiserad behandling



Framgångsrik behandling av långvarig smärta

• Fokuserar inte på etiologiska faktorer som kan vara borta sen länge
• Värderar respektive betydelse av perifera, spinala och centrala 

mekanismer
• Vägleds av vilka individspecifika faktorer som upprätthåller smärtan
• Kräver inlärning av nya förmågor: smärtupplevelse, rörlighet, 

hanteringsstrategier etc



Ett behöver ett nytt sätt att arbeta

• Tidig patientinformation
• Tidig information om egenvård
• Tidig behandling med syfte amenorré
• Tidig kontakt med sjukgymnast
• Tidig kontakt med psykosocialt team
• Undvik opiater i möjligaste mån (även efter operation)
• Rutinmässigt användning av Lyrica eller gabapentin perioperativt



Framtiden

• Tidig information om smärtmekanismer
• Hur informera så att patienten inte känner sig misstänkliggjord?
• Tidig teamintervention
• Samarbete i Sverige för att ge jämlik möjlighet till vård



Kronisk smärta är frånvaro av 
njutning.
Den bästa behandlingen 
(är vad som helst som) 
återger patienten  förmågan att 
njuta av livet.
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