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Breiviks inndeling av kronisk smerte (IASP 2008)

Perifere nociceptive Neuropathic Central 
non-nociceptive

inflammation/periferal
mechanic tissue damage

Damage or affection of
periferal/central nerve 
tissue

Central disturbance in 
pain processing in CNS 
(allodynia/hyperalgesia)

NSAID/opioid response Responds to both
periferal and central
farmacological treatment

TCA and neurodrugs are
most effective

Triggered by stress

Examples:
Osteoarthritis
RA
Cancer pain

Examples:
Polyneuropathy
Central post stroke pain
Pain in MS

Examples:
Fibromyalgia
IBS
CPP
PVD
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Hypersensitivitet - to hovedmekanismer
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Allodynia:

Et berørings-stimulus 
oppleves smertefullt.

• For eksempel kan kroniske 
smertepasienter ofte 
oppleve smerte selv ved 
vâr strykning eller 
massasje, lette klær etc.

Hyperalgesia:

et faktisk smertefullt 
stimulus oppleves som mer 
smertefull enn der burde.

• nervesystemet er i høy 
beredskap, og smerten blir 
registrert i hjernen med 
høy intensitet.



Definisjon - IASP  Chronic Pelvic Pain (CPP)

— Pasienten kjenner smertene i strukturer relatert til pelvis

— symptomer kan være assosiert til nedre urinveier, seksuelt, 
tarm, bekkenbunn eller gynekologisk dysfunksjon 

— assosiert med negative kognitive, atferdsmessige, seksuelle og 
følelsesmessige konsekvenser 

— sykliske smerter er inkludert (dysmenoré) hvis det er 
vedvarende og forbundet med ovennevnte konsekvenser

Engeler, D. et al. (2012) [EAU Guideline]; IASP [The International Association for the 
study of pain ]
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Etiologi – CPP;  symptom eller syndrom 

uten identifiserbar årsak –Neville et al 2012 

Aetiolog
of CPP

Urological

Gynaecolo
gical

Psycho-
social

Neurolog
ical

Musculo-
skeletal

Sexual

Interstinal
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Dansk studie CPP (Loving et al. 2013)

Tverrsnittsstudie med 1180 kvinner besvarte et validert 
spørreskjema om kroniske underlivssmerter

— 11% av kvinner over 18 år hadde CPP  

— Smertene var over ≥4 på NRS

— Smertene influerte på dagligliv hele tiden hos 5 %, 
innimellom hos 72%, og 22 % slett ikke

— Dyspareunia var tilstede hos 36,5 % 

— Risikofaktorer; yngre alder, ikke født i Danmark, og 
tidligere traumer eller kirurgi i underlivet

— Kvinner med CPP hadde økt hviletonus og sensitivitet 
i bekkenbunnsmuskulaturen, og nedsatt maksimal 
styrke og avspenningsevne i bekkenbunnen 
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Psykologiske og symptomer hos pasienter 

med CPP Systematic Review Ahangari 2014
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• De mest utbredte 
psykiske lidelser blant 
kvinnene; 

1. Depresjon (25% - 50%) 

2. Angst (10% - 20%)

3. Multi - psykologiske lidelser 
(20%) 

4. Somatiske lidelser (10% - 20%)

Brasil 
• angst; 73% og depresjon; 40%. 
Storbritannia (UK)
• 31% kvinner med CPP har angst. 
• Dårlig søvnkvalitet ble rapportert 

av 32% av disse kvinnene

Generelle kroppslige karakteristika:
• Funn i bevegelse- og holdnings 

mønstre, funn i muskulatur i 
bekkenbunn og i bekkenområdet, 
og redusert kroppsbevissthet

• Smerten påvirker de daglige 
aktiviteter blant 50% - 60% av 
kvinnene med CPP



Muskelskjelett funn hos CPP
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• Funn i muskel-
skjelettsystemet er ofte  
rapportert (Steege 1997, 
Montenegro 2010, Loving 2013, Neville
et al 2014).

• Det er sterk evidens på at opp
mot 85% av alle med CPP har
dysfunksjon i
muskelskjelett systemet, 
inkludert holdningsfunn, så
vel som forandringer i
bekkenmuskulaturen (Baker 
1993, Prendergast 2003, Haugstad 2006, 
Desrochers 2010, Loving 2013, Neville 
2014).

• Dette kan føre til økt 
spenning, og forkortede 
muskler som 
vedlikeholder smerten 
(Montenegro et al. 2007). 

• Men det er ikke evidens på 
at disse dysfunksjonene er 
en årsak eller en 
konsekvens av CPP.



Tidligere gynekologiske operasjoner hos 
CPP pasienter (Haugstad et al 2006)

NOSF 2016



Bekkenbunnsmuskulaturen
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Fysioterapi i møte med CPP
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• Fysioterapi med vekt på
bekkenbunns
avspenning/trening nyttig
for kvinner med myofascial 
smerte (Gentilcore –Saulnier et al 
2010, Neville et al 2014).

• Denne fysioterapien løser
opp tetthet i musklene, 
manuelt i magen, vagina, 
hofter, lår og korsrygg
(Fitzgerald 2009, Montenegro 2010).

• Men det er ikke gode
effektstudier som støtter et 
slikt enkelttiltak ifht follow 
up og størrelse (Loving et al 2012)

• Mer evidens for bruk av 
multidisiplinær intervensjon 
som psykosomatisk gruppe 
tilnærming (Albert et al 2000) og 

• Somatokognitiv terapi og 
kognitiv terapi (Haugstad 

2006/2008) 50 % reduksjon i 
smerte intensitet

(Loving et al 2012)



RCT studien av kvinner med 

CPP

 60 kvinner med CPP ble rekruttert fra Rikshospitalet, OUS 

 Undersøkt og inkludert av en gynekolog 

 Smerte ble evaluert med VAS på en skala fra 0 - 10 før og etter 
behandling, og etter ett år 

 Psykometrisk vurdering GHQ-30 før behandling og etter ett år 

 Evaluering av motoriske mønstre med SMT før og etter 
behandling og etter ett år (7 er optimal funksjon, 0 er minst 
optimal). Evaluator ble blindet med hensyn til hvorvidt SMT 
var før eller etter behandlingen, eller etter ett år 

 Palpasjon av musklene i bekkenregionen 

 En klinisk historie / intervjuet ble tatt før og etter behandling
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CPP – Beskrivelse av pasienter i en RCT

 Gjennomsnittlig skår for smerte erfaring blant 60 kvinner med CPP 
var 6.01 (VAS)

 Gjennomsnittsalder for alle 60 var 31 y 

 75% av alle de 60 hadde moderat til sterke smerter under og etter 
samleie 

 50% beskrev nedre del av magen som hoven, og de har problemer 
med å bruke jeans 

 25% fortalte at smerten startet etter en infeksjon i urinblæren eller i 
nyre-regionen, eller etter en abort 

 CPP pasientene i studien hadde tidligere utført i gjennomsnitt to 
kirurgiske prosedyrer hver (eksplorerende laparoskopier, reseksjon 
av cyster på eggstokkene, hysterectomy, ekstirpasjon av adnexae, 

etc.).

(Haugstad et al 2006). 
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Somatokognitiv terapi
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Bygger på kognitiv terapi og teori 
Dr. Mensendieck jobbet med 
kognitive elementer (1931) 
• Kognitiv terapi er senere utviklet 

fra Beck, Ellis
• Kortsiktig kroppsorientert terapi 

fokusert på her og nå 
• Likeverdig allianse mellom 

terapeut og pasient, bygget på 
empati og dialog 

• Kroppsbevissthet gjennom 
utforskende behandling med 
funksjonelle mål - i dagliglivet 

• Kan forstås som en hybrid 
mellom fysioterapi og kognitiv 
terapi

3- faset time:

1. Hva er lært og opplevd siden 
sist? I det daglige liv?

2.    Den kroppslige tilnærmingen 
- Lære nye aktive 
bevegelser, utforske 
dysfunksjonelle tanker. 
Arbeide med disse i 
daglige aktiviteter, påvirke 
respirasjonen, kropps-
bevissthet, sirkulasjon og 
frykt for bevegelse. 
- Manuell massasje som gir 
nye taktile opplevelser 
- Bli bevisst på forskjell 
mellom spenning og 
avspenning.

3. Nye hjemmeoppgaver blir gitt 

(Haugstad et al 2013).



Somatokognitiv terapi
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SFT/SMT
(Standardized
Functional Test/ 
Standardized
Mensendieck Test) 
Based on principles of
functional anatomy

0 - least optimal 
7 - optimal score
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Posture Score

Global/line of gravity

Ancle

Knee

Pelvis

Back

Shoulder

Neck

Average

Gait Score

Global

Foot roll

Propolsion

Rotation

Average

Movement Score

Global

Frontal armlift

Vertical armlift

Sagital armswing

Diagonal armswing

Balance/hip flexion

Average

Sitting posture Score

Global

Support

Pelvis

Back

Average

Respiration Score

Global

Armlift

Pelvic lift

Average



SMT – movement patterns after 3 months -

and at 1 year follow up after therapy- CPP
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VAS etter Somatokognitiv terapi og etter 1 

års oppfølging  - Pasienter med CPP
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GHQ-30 – Psykologisk stress hos CPP pasienter

før og etter 1 år etter somatokognitiv terapi 

GHQ- 30 etter 1 år:

 Ingen forandring i kontroll gruppen - STGT 

 I behandlingsgruppen MSCT signifikant bedring i 

skårene for angst (p=0.00) og  mestring (p=0.01), 

også bedring i  skår for depresjon (p=0.06)

Haugstad GK, Haugstad TS, Kirste UM, Leganger S, Malt UF. Continuing improvement of chronic pelvic pain in 

women after short-term Mensendieck somatocognitive therapy; results of a 1-y follow – up study Am J Obst Gyn

2008 ;199:615.e1-615.e8  
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Provosert Vestibulodyni PVD
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• 12 - 20% av premenopausale
kvinner 

• Beskrevet som en skarp eller 
brennende følelse i vulva 
vestibulen

• Smerter ved samleie, er den 
vanligste klagen 

• Forekommer selv i fravær av 
relevante synlige funn. 

• De rapporterer også 
depresjon, angst og 
søvnforstyrrelser. 

• Bekken-bunnsmuskulaturen
er påvirket

• Har fått mange soppkurer
uten effekt

(Moyal-Barracco & Lynch 2004, 
Goldfinger 2009, Stein 2009, Allapatto & 
Bishop 2012)

 FÅ RCT - og oppfølgingsstudier; 
 Sammenligning EMG biofeedback

og lidokain gel - betydelige 
økninger i vestibulare smerte 
terskel, livskvalitet og seksuell 
funksjon (Danielsson 2006). 

 Sammenligne vestibulectomy og 
gruppe kognitiv atferdsterapi og 
EMG biofeedback for behandling -
alle tre betydelig smerte reduksjon 
-etter 2,5 y alle tre gruppen 
fortsatte bedringen (Bergeron
2008). 

 Sammenligning Cognitive
atferdsterapi og støttende 
psykoterapi - CAT gruppen 
rapporterte større forbedring
(Masheb 2009).

 Davis et al 2013. Finner ingen forskjell 
av forskjellige intervensjoner etter 2 år 
i behandling, alle ble bedre!!



PVD 

(Engeler 2012)

— Smerter i vagina eller i de kvinnelige kjønnsorganer 

(vulva, som omfatter labia, klitoris, og inngangen til 

skjeden

— Når smerten vedvarer i > 6 måneder, kan det bli 

diagnostisert som "vulvodyni" og "kronisk vaginal / 

vulvar smertesyndrom" uten noen kjent årsak. Det er 

fortsatt en lite forstått tilstand og mange leger 

anerkjenner ikke det som et reellt smerte syndrom
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Bekkenbunnsmuskulaturen (PFM) 

hos kvinner med PVD
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• Kvinner med PVD hadde høyere tonus - overflate-
elektromyografisk aktivitet i de overfladiske PFM 
sammenlignet med kontrollgruppen – friske kvinner 

• Mens ingen forskjeller i de dype PFM 
• Kvinner med PVD hadde høyere PFM tonus, redusert PFM 

fleksibilitet og lavere PFM avslapping kapasitet 
sammenlignet med kontrollene. 

• Etter fysioterapi; mindre PFM respons på smerte, lavere 
PFM tonus, bedre vaginal fleksibilitet og bedret PFM 
avspenningsevne.

(Gentilcore –Saulnier et al 2010)



Behandling

— Nyere litteratur på feltet understreker særlig nytten av 
en multimodal fysioterapi tilnærming, ofte i 
kombinasjon med kognitiv terapi (Brotto et al. 2 015).

— Morin et al; 10-ukers multimodal fysioterapi 
sammenlignet med vanlig førstelinjebehandling -
lidokain, for kvinner med PVD (2 015)

Multimodal fysioterapi - signifikant bedre effekt på 
reduksjon av smerte og seksuelle plager, og bedring i den 
seksuelle funksjon sammenlignet med lidokain
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PVD og Somatokognitiv terapi -

Kohort

 Behandlingstudie ved Høgskolen i Oslo

 30 pasienter med PVD

 Pasientene ble behandlet i 6 uker; to ganger i uken, i 1 
time - 12 timer med somatokognitiv terapi 

 Fysioterapeutstudenter, under veiledning 

 Ingen studier har undersøkt bevegelsesmønstre, eller 
kinesofobi hos disse pasientene med PVD 

 Testet med SMT, VAS, GHQ - 30 og TAMPA scale of
Kinesofobia før og etter somatokognitiv behandling og 
etter 6 måneder 
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Noen av elementene i SKT i møte med PVD 

pasienter
Kroppsbevissthet (læring) gjennom;

 å kjenne på spenning og avspenning i dagligliv

 å få nye opplevelser ifht hvordan kroppen belastes

 få nye opplevelser ifht eget respirasjonsmønster

 å bli bevisst hvordan tankemønstre og stress påvirker kroppen

Oppmerksomhet mot vulvaområdet på en ny måte;

 gjennom spenning/ avspenning av bekkenbunns-muskulaturen

 smøre seg, dusje med varm og kald dusjstråle

 kjenne på andre sensasjoner som varme og kalde kluter 

 etterhvert prøve ut den minste lille tampong, – etter en stund ha 
sex igjen….

 Samtale om automatiske tanker i livet og sexlivet spesielt 

Pasientene prøver ut disse små skrittene i dagligliv – og samtaler 
med terapeuten om erfaringene av de nye opplevelsene
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VAS hos 30 kvinner med PVD før og 

etter SomatoKognitivTerapi

Baseline

— VAS 8,75 (SD;2,06 CI; 7,13-9,07)

After therapy

— VAS   5,04 (SD;2,17 CI; 3,83-5,91)

After 6 months

— VAS  1,88 (SD; 1,16 CI; 1,19-2,31)

(Haugstad et al 2013)
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Smerteskår før og etter somatokognitiv

behandling og etter 6 mnd 30 PVD pasienter

8,75

5,04

1,88

0

1

2
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4

5

6

7
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10

Before treatment After treatment After 6 months

VAS
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Holdning, Gange, Bevegelse, og Respirasjon 
– SMT skår på PVD pas. før og etter SKT
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TAMPA scale of Kinesophobia - PVD
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TAMPA score of Kinesophobia

30 PVD pasienter før og etter 6 mnd.
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GHQ- General Health Questionnaire

CPP

 I gruppen som fikk Somatokognitiv terapi fikk 
pasientene signifikant bedring i skårene for angst 
(p=0.00) og mestring (p=0.01), og også bedring i skårene 
for depresjon (p=0.06)

PVD

 Signifikant reduksjon i angst og depresjon (mest 
reduksjon i angstskår)
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Etter SKT –

Kvalitative funn ved en Intervjustudie –

Semistrukturerte intervju 

— Første inntrykk – ”Hvordan kan jeg bli bedre i underlivet ved 
å lære å puste bedre og spenne av ?

— Etter et halvt år follow up ”Jeg har aldri visst at jeg har spent 
meg for den minste ting, eller hvordan jeg holder pusten …..

— Etter et halvt år etter somatokognitiv behandling sier mange 
av pasientene; Behandlingen var grensesprengende, jeg 
fikk tak i ”Livet” og hvordan det satte seg i kroppen.

— Mange av de vi intervjuet forteller om at de hadde gjort store 
endringer i livet; Flyttet, sluttet i jobben, begynt på ny 
utdanning, fått barn etc. 

Håkonsen & Haugstad 2013    
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KONKLUSJON

 Kroniske gynekologiske smertetilstander viser 
hyppig forekomst i befolkningen - fra 4- 20 % 

 Lite forskning er gjort – preliminære studier 
indikerer en multifaktoriell tilnærming 

 Flere studier er nødvendige

 Vi trenger å forstå mekanismene bak 
utviklingen av disse langvarige 
smertesyndromer, samt mekanismene bak 
effekten av somatokognitiv terapi

 Den gode terapeutiske alliansen er en 
forutsetning og må være tilstede i 
pasient/terapeut relasjonen 
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