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sjukgymnaster och fysioterapeuter 
 
Har kvinnor med generell ledöverrörlighet en ökad risk att  
drabbas av bäckensmärta under graviditet? 

Annika Bring: Hej och varmt välkomna till höstterminens första FoUU-Talk. Jag heter Annika Bring 

och är koordinator för APC Forskning och Forskning Funktionshinder. Idag är det jag som är 

moderator. Innan vi startar upp vill jag påminna om att vi spelar in presentationen. Det är därför 

viktigt att ni stänger av kamera och mikrofon. Efter föredraget finns det tid för frågor, då spelar vi 

inte in. Ni får gärna sätta på kameran när ni ställer er fråga. Det går också bra att skriva frågor i 

chatten. Dagens presentatör arbetar vid APC Utveckling och hennes projekt är bland annat 

finansierat at FoU-medel för den nära vården. Projektet handlar om ledrörlighet och bäckensmärta 

vid graviditet. Vi hälsar Kerstin Ahlqvist varmt välkommen. 

Kerstin Ahlqvist: Då säger jag stort tack, det känns jättekul att få komma hit och berätta lite om den 

forskning som jag håller på med på halvtid utifrån att jag är doktorand vid institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap här vid Uppsala universitet. I botten är jag sjukgymnast. Du kan få lägga ut 

bilderna. 

Ny bild: Vi kan ta nästa bild. 

Ny bild: Det övergripande syftet som jag har för mina studier är studera sambandet mellan generell 

ledöverrörlighet och bäckensmärta under graviditet. Jag ingår i en forskargrupp som studerar risk- 

och friskfaktorer under graviditeten. 

Ny bild: om vi börjar med att titta på det här med överrörlighet i leder så finns det lite olika 

definitioner, ingen enhetlig dock men man brukar säga att det är ledens förmåga att antingen aktivt 

eller passivt röra sig utöver de normala gränserna, utifrån ålder. För det är så att vi är rörligare när vi 

är yngre, så stelnar vi med åldern. Kvinnor är rörligare än män, och sen har man sett i studier att det 

etniska ursprunget spelar roll. Vi som räknas som kaukasier, vi är lite stelare på gruppnivå än vad 

man är i till exempel Asien eller i Afrika. Man räknar med att förekomsten av den generella 

ledrörligheten i västvärlden ligger på ungefär 10%. Jag ska säga också att överrörligheten kan både 

vara förvärvad, det vill säga att vi har tillförskaffat oss en för att vi behöver det för en idrottsutövning 

exempelvis, eller att den är medfödd. Vi ska titta på nästa bild,  

Ny bild: lite indelningar, dels den generella överrörligheten man pratar om när man är överrörlig i 

flera av våra leder. Den är oftast ärftlig. Sen pratar man om lokal överrörlighet när den finns i en eller 

ett par leder. Perifert, då sitter det i händer eller i fötter, eller i både och, och sen har man på senare 

tid poängterat att man ska tänka på historiskt – har vi varit överrörliga tidigare i och med att vi 

stelnar med åldern. Det som är viktigt att tänka på det är att om man är överrörlig så behöver man 

inte ha några problem utav det, den kan alltså vara helt asymtomatisk, du har din överrörlighet men 

du har inga besvär av den. Däremot så har man sett att man har en ökad risk för att exempelvis bli 

skadad under idrottsaktivitet och det finns ett samband med ledöverrörlighet och smärta, och 

naturligtvis är det den gruppen vi ser, vi som jobbar inom vården. Under min långa karriär som 

sjukgymnast har jag träffat väldigt många patienter med problem utifrån sin överrörlighet.  

Ny bild: En annan stor patientgrupp som jag har träffat och har jobbat mycket med är gravida 

kvinnor som ofta drabbas av bäckens- och ländryggsmärta under sin graviditet. Det finns en väldigt 



vid prevalens, alltså förekomst, och det naturligtvis att göra med hur de olika studierna är gjorda, 

men summa summarum så är det drygt varannan kvinna som drabbas av ländrygg- eller 

bäckensmärta under graviditeten. Prognosen är jättegod, de flesta återhämtar sig snabbt efter 

förlossning men tyvärr ser vi att för 5 till 7% kvarstår den här bäckensmärtan och jag har träffat 

patienter som kanske har en smärtduration i 30 år och det började när de var gravida, och det har 

naturligtvis ställt till det för de här kvinnorna. 

Ny bild: När vi pratar bäckensmärta ska jag också säga, nu ser vi de här bilderna framifrån men de 

två ringarna där bak det är de bakre bäckenlederna mellan korsben och tarmben, och smärtan 

brukar förlägga sig runt på baksidan där, runt lederna, de kan gå ut höftbenskammarna som vi säger, 

kristakanterna, och även gå ner över rumpan i glutealområdetsom vi säger, ner mot gluteala delen i 

bäckenet, och smärtan kan även stråla ut på baksidan av låret. Man kan också ha ont antingen både 

fram- och baksida eller bara på framsidan och då är det lokaliserat den här lilla ringen ni ser i fram 

där, över symfysen. Då kan smärtan antingen sitta centralt där över eller så sprider den sig ut mot 

ljumskarna.  

Ny bild: Det här konsekvenser som ni kan se, framför allt att kvinnan drabbas av belastningsrelaterad 

smärta. Som ni ser, det påverkar hennes dagliga liv, kan även påverka sömn, och vi har också sett i 

studier att aktivitetsnivån går ju ner under graviditet, och för personer som drabbas av mycket 

smärta så går naturligtvis också livskvaliteten ner och bäckensmärtan och ländryggssmärtan under 

graviditet är den största anledningen till att kvinnorna är sjukskrivna.  

Ny bild: Naturligtvis finns det inte en enskild faktor till att kvinnor drabbas av bäckensmärtan, det är 

en kombination av hormonella faktorer, biomekaniska, man blir tyngre, psykosociala, 

beteendemedicinska, men det här är i alla fall några av riskfaktorerna som brukar rapporteras i 

studier. Jag ha satt den sista punkten, ledöverrörlighet med frågetecken det är för att det är väldigt 

få studier gjorda, det är en handfull. Det som är med dem det är att de visar olika resultat. Det är ett 

par studier som säger att det kan finnas ett samband, att det är en riskfaktor och så finns det studier 

som säger att det är det inte. För mig som gammal kliniker känns det fantastiskt att få mixa ihop de 

här två patientgrupperna som jag har jobbat med för att se de här kvinnorna, är man i en ökad risk 

att drabbas av bäckensmärta om man är överrörlig. 

Ny bild: Jag ställde mig frågan, hur ska jag mäta generell ledöverrörlighet, för jag måste känna mig 

säker i hur jag ska mäta, var ska jag mäta, på vilket sätt. 

Ny bild: Det allra vanligaste sättet att mäta generell ledöverrörlighet, det gör man med 

Beightonskalan, som säkert ni kliniker som har kommit i kontakt med de här patienterna känner till. 

Den är också absolut mest överlägset använd även i studier. Som ni kan se ska man föra lillfingret 

bakåt över 90 grader, försöka få in tummen mot underarmens, om vi säger, framsida eller undersida. 

C: där är det armbågen som ska se om den kan översträckas över 10 grader. Detsamma för knäleden, 

och sen att böja sig framåt med raka ben, det vill säga knäna ska vara sträckta, och sätta 

handflatorna i golvet. Då får man ett poäng för varje positivt test, maxpoängen blir nio, och då säger 

man att för vuxna, har man 5, så sägs man vara generellt överrörlig. Då började jag och en annan 

doktorandkollega som också var intresserad av överrörlighet att titta på varför är det just de här 

lederna? Vi saknade lite leder, exempelvis kullederna som finns i höften och i axeln är ju inte med. 

Finns det någon anledning till att man har valt just de här lederna? Vi sökte men vi fick inga svar, vi 

var också intresserade av varför man har satt just det här gränsvärdet? Det fick vi heller inget svar 

på. När vi tittade runt på hur man hade mätt Beighton så var det inte riktigt stringent det heller. Man 

hade lite olika utgångsläge som kan påverka rörligheten i leden. Vi saknade helt enkelt en 

standardiserad mätmetod, vi behövde helt enkelt ett schema att gå efter.  



Ny bild: Då blev det första studien. Det var inte alls tänkt att det skulle bli så. Första studien 

handlade om att studera tillförlitligheten i att mäta ledrörlighet. Inter står för att vi skulle kolla hur 

pålitligt det här var när vi mätte samma patienter mellan varandra, och när vi själva hade 

patienterna med upprepade mätningar. Då inkluderade vi inte bara Beighton, vi hittade två led 

instrument till som inte är lika använda men finns med i några studier som har andra leder. Sen 

skapade vi ett standardiserat protokoll och 50 personer ingick i första studien. 

Ny bild: Det här standardiserade protokollet som vi gjorde har vi skrivit tydligt i text och fotograferat, 

angivit utgångspositioner och optimerade läge för ledrörligheten när man startar så att det inte är 

att man är stram i en muskel som hindrar ledrörligheten för den leden. Goniometern, hur den skulle 

placeras. Det som var jätteviktigt som vi inte såg någonstans det var det här med stabilisering av 

intilliggande leder. Det är jätteviktigt att stabilisera annars får du de intilliggande lederna med och då 

kan det bli falskt positivt. Vi mätte 12 leder gånger två i absoluta gradtal och vi använde oss av 

plaststickan som ni ser där, det är en goniometer och använder vi idag i kliniken. Vi ville se hur 

tillförlitligt är det att mäta med den goniometer som vi använder idag i kliniken. Vi satte absoluta 

gradtal för de 12 gånger två lederna och delade in totalpoängen så som det ska var. 

Ny bild: Det är våra bilder, nu har jag inte tagit med texten för Beighton men i vårt testprotokoll som 

följer med som en bilaga i studie ett har vi skrivit väldigt utförligt hur vi gjorde, förklarat. 

Ny bild: Då kommer Contompasis score. Den är som Beighton men man har lagt till hältippningen. 

Det som också är en fördel med Contompasis är att den är graderad. Det är inte som Beighton att 

det är antingen eller utan här får du poäng utifrån hur pass rörlig du är.  

Ny bild: Den sista är Hospital del Mar. Förutom att den har tre leder från Beighton så testar man 

också axelleden, stortåleden, fotleden och så ser ni liggande, där testar vi höftleden. Längst ner 

skjuter vi knäskålen inåt och utåt, och sista testet är knäflextionen, hälen mot rumpan. De här 

lederna ingick också och vi la även till höftrotationen. 

Ny bild: Metoden: vi var två bedömare, två sjukgymnaster, och när vi bedömde patienterna för att se 

hur tillförlitligt det var mellan oss, undersökte vi försökspersonerna samma dag, förmiddag eller 

eftermiddag, och så skiftade vi. När vi skulle göra våra egna upprepade mätningar då träffade vi 

försökspersonerna efter två veckor. Att vi är blinda det betyder att vi såg inte varandras resultat, 

eller när jag undersökte samma patient efter två veckor som såg jag inte det resultat som hon eller 

han hade fått två veckor tidigare. Vi behöver inte fördjupa oss så mycket i statistiken, jag tog med 

det om någon var intressera. Vi tittade via intra-class correlation på reliabiliteten, hur tillförlitligt var 

det här, och vi använde kappa för att titta på vår överensstämmelse. Vi tittade också på 

medelmätfelet på varje led och även skillnaden emellan oss och emellan oss själva i medelvärde för 

uppmätta grader. Så vi mätte och mätte och mätte.  

Ny bild: Resultatet blev att vi kunde känna att vi kunde lita på våra mätningar. Vi fick en bra 

överensstämmelse och när det gäller ICC, intra class correlation, säger man att om man ligger man 

över 60 då räknas det som bra, och ligger man på 0,75 då är det exellent. 

Ny bild: Vi hade ett par leder som vi hade lite problem med, bland annat höften där man behövde 

stabilisera den bättre, men i de stora hela var de här instrumenten pålitliga i mätninen.  

Ny bild: Då kunde vi börja med en klinisk studie, Uppsala Pelvic Pain Study som vi har bedrivit här i 

Uppsala och vi har haft ett gäng i Borlänge med läkare, barnmorskor och sjukgymnaster. Jag säger 

sjukgymnaster för de är utbildade tidigare, annars är fysioterapeut samma yrke, men vi som har varit 

i branschen länge är sjukgymnaster. 



Ny bild: Alla ni som har hållit på med kliniska studier vet att det tar väldigt lång tid, och det har den 

här Uppsala Pelvic Pain Study också gjort. Vi har hållit på med den i flera år. I väntan på det hade jag 

förmånen att få vara med på ett redan insamlat material. Det som var så fantastiskt med den var att 

där ingick det 2217 gravida kvinnor och i det här sammanhanget är det en stor studie, och det 

kändes som en present att få vara med. Där var syftet att studera sambandet mellan rapporterad 

generell ledöverrörlighet och bäckensmärta under graviditet. I den studien hade man använt sig av 

enkäter i tidig och sen graviditet, och varje gång hade deltagarna fått fyllt i en smärtteckning.  

Ny bild: då kan se, exponering var den självrapporterade överrörligheten, Five part questionnaire, 

jag kommer att visa det alldeles strax. Bäckensmärta, det var om de hade fyllt i någonstans inom 

området på smärtteckningen. Den här röda mallen såg inte patienten utan det var ett raster vi la på 

efteråt för att säga om det hade bäckensmärta eller inte.  

Ny bild: Five part questionnaire, det är det mest använda frågeformuläret när det gäller generell 

ledöverrörlighet. jag ska vara tyst en stund så får ni läsa igenom frågorna lite snabbt. Det här är tittat 

på, det har en god reproducerbarhet, och man har tittat på sensitivitet och sensibilitet, det vill säga 

hur väl man identifierar sant positiva och även de som inte är överrörliga. Personligen känner jag mig 

lite tveksam, jag tycker det finns mycket felkällor i det här materialet, men det var vad vi hade.  

Ny bild: Resultatet, nu står det GJH och det står för general joint hypermobility, alltså generell 

ledöverrörlighet. Det vi kunde se var att det var en större andel kvinnor som rapporterar 

bäckensmärta under graviditeten. Men, det lite mer spännande blev när vi delade in graviditeten i 

trimestrar, alltså i tredjedelar så såg vi att kvinnorna med generell överrörlighet gick in tidigare med 

bäckensmärta. Där har vi alltså en skillnad i andel på 10% att nästan en tredjedel av kvinnorna med 

generell överrörlighet som rapporterade smärta kontra knappt en fjärdedel, lite drygt en femtedel 

av kvinnor som är normalrörliga. Vi justerade för ålder och etniskt ursprung och såg att skillnaderna 

kvarstod för totala graviditeten och för första trimestern men inte i trimester två och tre. Det är väl 

lite förväntat också med tanke på att förekomsten av smärtan ökar ju längre in i graviditeten man 

går.  

Ny bild: Konklusionen blev att vi såg att kvinnor som hade självrapporterad generell överrörlighet 

hade högre odds att drabbas av bäckensmärta, framför allt i början av graviditeten. Vi såg också att 

vid ökad antalet positiva svar på Five part questionnaire så fick vi också en större andel kvinnor. Som 

jag, jag är lite schalur på Five part questionnaire och jag är rädd för att det kan missklassificera en del 

individer som generellt överrörliga fast de kanske inte är det.  Det har bland annat min kollega tittat 

på och gjort en validering. 

Ny bild: Efter den här studien stod jag kvar med en del obesvarade frågor. Skulle resultatet påverkas 

om vi mäter den generella ledöverrörligheten istället för att man rapporterar in upplever jag mig 

överrörlig eller inte. Att vi också verifierar bäckensmärta med teckning med kliniska test. Sedan hade 

vi inte heller fått svar på hur det såg ut just för en graviditetsinducerad bäckensmärt, det vill säga 

bäckensmärta som hade startat under den aktuella graviditeten, vi visste bara att de har smärta men 

vi har ingen aning om, i det tidigare materialet, när det hade startat. Sedan var jag också intresserad 

av att ta reda på hur det ser ut med smärtintensitet, är den högre hos kvinnor med generell 

överrörlighet, hur ser det ut med smärtutbredningen, är det någon skillnad där? Jag kommer i studie 

fyra att titta på påverkan fysisk förmåga, om funktionen ser annorlunda ut mellan kvinnor med och 

utan generell överrörlighet.  

Ny bild: Nu har vi hållit på med Uppsala Pelvic Pain Study, vi har lämnat ut frågeformulär i senast 

graviditetsvecka 15, i graviditetsvecka 36 och nio veckor efter förlossning. Kvinnorna har fått fylla i 



smärtteckning varje gång. Första besöket mätte vi ledrörligheten, då var vi blindade igen, det vill 

säga att vi som mätte, antingen jag eller min sjukgymnastkollega, vi visste inte hur 

smärtteckningarna såg ut eller hur frågeformulären hade besvarats. De gick direkt in i en databas, 

försökspersonerna satt vid datorn och besvarade frågorna. Vi gjorde också varje gång kliniska 

undersökningar, vi gjorde bäckentesterna och även screenade av för neurologi och ryggbesvär för att 

vi skulle kunna differentiera mellan ländrygg- oh bäckensmärta bland annat. Vid varje gång togs det 

blodprov. Vi kommer att titta på det här om det kan finnas några markörer som sticker ut för de här 

kvinnorna som har smärta, om det kan ha att göra med inflammation eller om det är hormonella 

markörer. Det ska också bli spännande men de ligger utanför min forskning just nu. 

Ny bild: All data är nu äntligen insamlad för studier tre och fyra, det vi precis nu håller på med är 

dataanalyser och manusskrivning för trean, det ska bli en artikel nu till hösten. 

Ny bild: Där var det framme och det blev en väldigt bra bild, för jag har faktiskt fått en sån där 

present, för ungefär fem timmar sedan blev jag farmor, så det var ju som på beställning att den där 

bilden fanns där. Stort tack. 

Slut på transkribering 

 

Länk till den filmade föreläsningen 

https://play.quickchannel.com/play/jk47ap4  

 

https://play.quickchannel.com/play/jk47ap4

