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HELSEPANELET
CATHARINA GJERDE
HÅKONSEN

Nå kan du få svar på dine spørsmål om kropp og helse av Romerikspostens
helsepanel. SEND EN EPOST MED DET DU LURER PÅ TIL:
helsepanel@romeriksposten.no eller send et brev til Romeriksposten,
Nittedalsgata 6, 2000 Lillestrøm. Du kan be om å være anonym!

SANDRA FURNES

Kiropraktor

Sandra er utdannet ved Syddansk
Universitet i Odense, Danmark.
Hun jobber til daglig som kiropraktor
ved Vollaklinikken- kiropraktikk
og fysioterapi i Lillestrøm. Pasienter
med nakkesmerter er et av Sandras
store interesseområder sammen
med idrettsskader og hodepine.

Kiropraktor

Catharina er utdannet ved
universitetet i Bournemouth,
England. Til daglig jobber hun ved
Vollaklinikkens avdeling i Fetsund i
lokalene til Fet legesenter. I hennes
daglige arbeid jobber hun mye med
plager fra kjeve, nakke og hodepine.

LASSE HÅKONSEN

Kiropraktor

Lasse er utdannet ved universitetet
i Bournemouth, England.
Han er daglig leder ved Vollaklinikken – kiropraktikk
og fysioterapi i Lillestrøm i tillegg
til å være primærkontakt i det
offentlige helsevesenet for
pasienter med muskelog skjelettlidelser.

Bekkensmerter
Jeg er gravid i 6 måned og har mye smerter
i nedre del av ryggen. Det er spesielt vondt
når jeg går og når jeg står for lenge. Da kan
det ile nedover beina og mot lysken. Hva
skal jeg gjøre? Jeg er litt redd for å gjøre
det verre.
– Kristine, 28 år
Catharina svarer:
Det er ikke uvanlig å kjenne smerte og ubehag med eller
uten gangvansker når man er gravid. Hele 50 prosent av
kvinner opplever på et tidspunkt smerte i rygg eller bekken
under graviditeten. Noen opplever dette tidlig i svangerskapet, noen opplever det senere mens andre ikke kjenner noe
som helst. Alt dette er normalt og stort sett ikke farlig.
BEKKENET
Bekkenet, eller pelvis som vi også
kaller det er et komplekst ledd, bestående av korsbenet og to hofteben
som omslutter bekkenorganene.
Bekkenet overfører belastningen fra
ryggsøylen til bena og er knutepunkt
for flere muskler- og leddbånd fester.
Disse er med på å rotere, bøye og
strekke ut beina samt bidra til stabilitet i korsryggen.
GRAVIDITETSRELATERTE
BEKKENSMERTER
Årsaken til graviditetsrelaterte bekkensmerter er uviss, men man tror at
stabilitetsendringer som en følge av
nedsatt muskelkontroll og endret
kroppsholdning i kombinasjon med
hormonelle endringer i kroppen er en
fornuftig hypotese. Magen blir større
og ryggsøylens tyngdepunkt forflyttes fremover og gir økt belastning
på bekkenleddene. Magemusklene
strekkes og fungerer mindre optimalt
og det blir større påkjenning på
korsrygg- og setemuskulatur. For at
bekkenet skal være smertefritt er vi
avhengig av synergi mellom leddbånd, støttevev og muskler. Bekkenets evne til å bære vekt gjennom en
skreddersydd leddkompresjon er
også avgjørende. Derfor tror vi at forstyrrelser i en eller flere av disse
komponentene vil ha en innvirkning
på en eventuell smerteopplevelse.

ofte gitt til gravide kvinner som opplever smerte i bekken og rygg. Begrepet «bekkenløsning» kan sies å være
et uheldig valg av ord da det antyder
at bekkenet er løst. For gravide kvinner med smerter kan dette medføre
frykt for å bevege seg normalt på
grunn av redsel for å skade det allerede «løse» bekkenet. Det finnes ingen forskning som viser at bekkenleddene blir ustabile og frykten for
dette er derfor grunnløs. Det man vet
er at visse hormonelle endringer under svangerskapet har en rolle i forhold til struktur og funksjon i leddbånd som holder på bekkenleddene,
og dette har også en logisk forklaring
i at bekkenet nødvendigvis må være
mer tøyelig under fødsel slik at hodet
til babyen kan passere en ellers rigid
bekkenutgang. Dette fenomenet har
nok bidratt til bruk av ordet bekkenløsning, men det er økende grad av
enighet i fagmiljøene om at dette begrepet er utdatert og heller uheldig å
bruke. Graviditetsrelaterte bekkensmerter er mer beskrivende og mindre
fryktskapende. Det er dog ingen tvil
om at mange opplever sterke smerter i rygg og bekken som er både psykisk og fysisk hemmende, noe jeg ser
daglig i min praksis. Det kan derfor
være gunstig å få dette grundig undersøkt av en fysioterapeut eller kiropraktor slik at riktige tiltak kan bli
igangsatt.

«BEKKENLØSNING»
Bekkenløsning er en hyppig brukt diagnose blant helsepersonell og blir

«BEKKENLÅSNING»
Som bekkenløsning er også bekkenlåsning en hyppig brukt diagnose. Di-

agnosen er også misvisende og antyder at bekkenet på noe vis er låst.
Dette stemmer ikke da bekkenet fysiologisk sett ikke kan låse seg. Når
man snakker om begrepet låsning
kan det relateres til at bekkenet «føles låst og vondt» ved bevegelse. Det
vil si at bevegelse i bekkenområdet
vanskeligere lar seg utføres på grunn
av smerte, derav begrepet «bekkenlåsning». Dette antas ofte å være
muskulært betinget og kan behandles av en kiropraktor eller fysioterapeut i kombinasjon med hjemmeøvelser.
Hele 50 prosent av gravide kvinner
opplever smerter i rygg og eller bekken i løpet av svangerskapet. Av disse tilfellene viser det seg at ni prosent
har alvorlige smerter og syv prosent
fortsetter å ha smerter selv en stund
etter fødselen. Årsaken til at noen
opplever smerter er uklar, men man
ser en sammenheng med kvinner
som har vært igjennom tidligere
svangerskap, kvinner som tidligere
har hatt ryggplager og belastede arbeidsstillinger. Smerten er som oftest
ikke farlig og det finnes hjelp å få.
TILTAK/BEHANDLING
Stabilitetstrening, generell styrketrening og hjemmeøvelser kan redusere
smerte og bedre bevegelsesfunksjon
hos gravide. Øvelsene og treningen
bør da være skreddersydd den individuelle etter en klinisk undersøkelse
utført av en kiropraktor eller fysioterapeut.
Gravide som får sterke smerter

opplever ofte symptomlindring ved
bruk av et bekkenbelte. Belte gir støtte til bekkenet slik at musklene kan
slappe av. Dette bør dog brukes med
forsiktighet og helst i korte perioder.
Det er per dags dato ingen god
forskning som har undersøkt bruk av
bekkenbelte som et eneste behandlingsalternativ.
Noen opplever også lindring ved
bruk av is- og varmepakning samt
spesielle pusteteknikker. Det er også
noen studier som viser at vanngymnastikk kan være smertelindrende.
Hvile og reduksjon av smertetriggen-

de aktiviteter er ofte gunstig. Min erfaring er at gravide er flinke til å lytte
til kroppen og gjør dette helt naturlig.
Stress på foster og mor er selvfølgelig ikke ønskelig.
Hos en kiropraktor eller fysioterapeut blir du grundig undersøkt og
sammen finner frem til riktig tiltak eller behandling for nettopp din kropp.
Behandlingsmetoder som da ofte utføres er triggerpunktbehandling,
strekk av muskulatur, leddmobilisering og eller leddmanipulasjon mm
samt et individualisert trenings-/
øvelsesopplegg.

