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Två grundpelare i att vi ska kunna överleva: 

 

Rörelse 

Fortplantning 
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Bäckenets funktioner 

 

 

 

Stabilitet Stöd Slutar/sfinkterfunktion Sexuell funktion 
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Hjulet 

Definition långvarig bäckensmärta 
Konstant eller återkommande smärta i bäckenstrukturer i 
minst sex månader, när det inte finns någon bevislig sjukdom 

eller malignitet i kroppen och när det finns tecken på central 
sensitisering.  

Ofta finns det samband med negativa kognitiva, 

beteendemässiga, sexuella och emotionella konsekvenser.  

 

(Fall et al., 2010, Chaitow & Lovegrove Jones, 2012) 
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Varför blir det långvarig bäckensmärta? 
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Myofasciell/fasciell spänning 
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Exempel refererad smärta (bilder Travell & Simons, 1992, 1999)  

Myofasciell/fasciell spänning 

Vanliga muskler som är engagerade: 
o EXTERNA: quadratus lumborum, rectus abdominus, obliquus 

externus och internus, transversus abdominus, diafragma, 

erector spinae, multifider, gluteus maximus/medius/minimus, 

iliacus (psoas major), obturator externus och internus, gracilis, 
pectineus, adductor magnus/longus/brevis, tensor fascia 

latae, semitendinosus/memranosus, rectus femoris, soleus, 

(gastrocnemius).  

o INTERNA: Superficiell och djup transversus perineii, 

ischiocavernosus, bulbocavernosus/spongiosus och externa 

analsfinktern (EAS), levator ani, obturator internus, 

ischiococcygeus.  
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Myofasciell/fasciell spänning 

Ytlig och djup fascia 
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UNDERSÖKNING & BEHANDLING 

 

 

 

Vägen ur långvarig smärta är lång,  

ingen är den andre lik,  

vi kan inte veta vilka svängar den kan ta. 
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UNDERSÖKNING & BEHANDLING 

Mål  

Hjälpa patienten att hitta en förklaring till 

smärtan, förståelse för uppkomst och 

utveckling av långvarig smärta, ge verktyg 

för och stöd i självbehandling och 

smärthantering.  
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UNDERSÖKNING – FYSIO/TEAM 

Anamnes  

Smärtbeskrivning, bäckenfunktioner 

(miktion, tarmtömning, samliv), tidigare 

sjukdomar, trauman och skador, andra 

smärtor eller besvär, medicinering, 

operationer, fysisk aktivitet, kost, sömn, 

socialt, sysselsättning, liknande besvär i 

familjen mm. 
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UNDERSÖKNING – FYSIO 

Generell undersökning 
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UNDERSÖKNING – FYSIO 

Vaginal/rektal undersökning 
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BEHANDLING – FYSIO, individuell 
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BEHANDLING – Bäckenskola 

 

1. Det funktionella bäckenet 

2. Långvarig smärta 

3. Smärtans påverkan (psykolog) 

4. Funktionell rörelse 

 

Samt praktiska moment vid varje tillfälle med 
hållning, andning, avspänning, enkla rörelser. 
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 Vi jobbar inte med organ, eller med 
isolerade muskler eller ett isolerat 
bäcken. Vi jobbar med komplexa 
människor som lever i komplexa 
sammanhang. Långvarig bäckensmärta 
är ett oerhört komplext syndrom som 
kräver en bred förståelse av kroppen 
som del av en biopsykospirituosocial 
individ i ett specifikt socialt och kulturellt 
sammanhang. 
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 Allt i kroppen hänger ihop, och 

händelser från många år tillbaka kan ha 

relevans. 

 Lång väg ur långvarig smärta. Kräver 

självinsikt och självansvar. Tänka nytt 

inom hälso- sjukvården?! 

 Vi kan inte jobba själva. Vi behöver 

varandra, både kompetensmässigt och 

stödmässigt.  
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