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Ágrip 

Alma Rún Kristmannsdóttir, Kristín Ósk Gísladóttir og Sunna Ösp Runólfsdóttir. 

Rófubeinsverkir í kjölfar fæðingar: Tengsl fæðingarstöðu á öðru stigi fæðingar við 

rófubeinsverki; afturvirk rannsókn. Leiðbeinendur: Halldóra Eyjólfsdóttir og Sólveig Ása 

Árnadóttir. BS ritgerð í sjúkraþjálfun, Háskóli Íslands, 2017.  

Inngangur: Fæðing er talin áhættuþáttur rófubeinsverkja en óljóst er hvaða þættir fæðingar eru 

orsakavaldur. Rófubeinsverkir í kjölfar fæðingar geta haft mikil áhrif á lífsgæði móður. 

Markmið: Megin markmið þessarar rannsóknar var að prófa þá tilgátu að tengsl séu á milli verkja í 

rófubeini og fæðingarstöðu. Að auki var markmiðið að afla upplýsinga um fæðingarstöður íslenskra 

kvenna, algengi rófubeinsverkja í kjölfar fæðingar og rýna í hvað einkennir þær konur sem eru með 

skráða rófubeinsverki. 

Aðferðarfræði: Gögnum um fæðingarstöður og bakgrunnsbreytur var safnað afturvirkt frá árunum 

2013-2015. Fæðingarstöðum var skipt í tvo flokka; spjaldbein í læstri stöðu og spjaldbein ekki í læstri 

stöðu. Notast var við lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði við úrvinnslu gagna.  

Niðurstöður: Á árunum 2013-2015 voru algengustu fæðingarstöðurnar þær þar sem spjaldbeinið var í 

læstri stöðu. Fæðingar þar sem kona var með skráða rófubeinsverki voru í 80% tilfella í fæðingarstöðu 

sem fól í sér læst spjaldbein. Hins vegar voru 83% fæðinga hjá konum sem ekki voru með skráða 

rófubeinsverki einnig í stöðu þar sem spjaldbein var í læstri stöðu. Ekki var marktækur munur á milli 

hópanna (p = 0,50). Bakgrunnsbreytur sýndu að meðalaldur kvennanna var 28 ár, 

meðalfæðingarþyngd barnanna var 3.536 gr og konurnar höfðu að meðaltali fætt einu sinni áður. 

Meðal líkamþyngdarstuðull var 24,78 kg/m
2
. 

Ályktanir: Fæðingarstöður á öðru stigi fæðingar virðast hafa lítil áhrif á rófubeinsverki í kjölfar 

fæðinga. Skráning upplýsinga í sjúkraskrám var ábótavant sem veldur mikilli skekkju í rannsókninni og 

því er erfitt að draga ályktanir af niðurstöðum hennar. Bætt skráning skapar möguleika á frekari 

rannsóknum. 
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Abstract 

Alma Rún Kristmannsdóttir, Kristín Ósk Gísladóttir og Sunna Ösp Runólfsdóttir. Postpartum 

coccydynia: Association between coccydynia and birthing position during the second stage of 

labour; retrospective study. Supervisors: Halldóra Eyjólfsdóttir og Sólveig Ása Árnadóttir. BS 

thesis in Physical Therapy, University of Iceland, 2017. 

Introduction: Studies have suggested that coccydynia has been known to be caused by labour, 

although it is yet unknown which aspects of labour are the most influential determinants of coccydynia. 

The postpartum pain can have a significant effect on the mother‘s wellbeing.  

Aim: The aim of this research is to explore the association between birthing position during the 

second stage of labour and coccydynia. The aim was also to collect data on birthing positions in 

Iceland, prevalence of postpartum coccydynia and selected background variables of the women with 

postpartum coccydynia was reviewed. 

Methods: Data on birthing positions during the second stage of labour, as well as the women’s 

background information, was collected from the years 2013-2015. The birthing positions were divided 

into two categories, whether the sacrum was in a locked or unlocked position. Descriptive and 

inferential statistics were used to analyse the data. 

Results: During the years 2013-2015 the most common birthing positions involved a locked sacrum.  

Women with postpartum coccydynia gave birth in birthing positions that involved a locked sacrum 80% 

of the time, while that number was 83% for women which did not suffer from postpartum coccydynia. 

No significant difference (p = 0,50) was found between the groups. The data analysis revealed that the 

average age of the women was 28 years, the average birth weight of the baby was 3,536 g and on 

average this was their second birth. Average BMI was 24,78 kg/m
2
. 

Conclusion: The research concludes that birthing postitions during the second stage of labour does 

not have a significant postpartum effect on coccydynia. However, the data quality was not efficiant 

which results in a bias which makes any generalization limited. Improvement of registration would 

make further research on coccydynia more viable. 
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Þakkir  

Hugmynd að þessari rannsókn kviknaði hjá Halldóru Eyjólfsdóttur, sérfræðingi í meðgöngu- og 

fæðingarsjúkraþjálfun. Hennar hugmynd var að rannsaka tengsl fæðingarstaða við rófubeinsverki í 

kjölfar fæðingar vegna margra ára reynslu hennar í klínísku starfi og vegna vöntunar á rannsóknum á 

þessu sviði.  

Við viljum þakka Halldóru Eyjólfsdóttur sjúkraþjálfara og Sólveigu Ásu Árnadóttur dósent við 

námsbraut í sjúkraþjálfun fyrir frábæra leiðsögn, stuðning og ráðleggingar við framkvæmd á þessu 

lokaverkefni. Einnig viljum við þakka Dr. Þórarni Sveinssyni fyrir ráðgjöf við tölfræðiúrvinnslu. Að lokum 

viljum við þakka Elvu Björk Runólfsdóttur, Páli Ágústi Gíslasyni, Vilborgu Reynisdóttur og Þiðrik Erni 

Viðarssyni fyrir yfirlestur á ritgerðinni. 
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1 Inngangur 

Konur eru líkamlega byggðar til þess að bera barn undir belti (Emerson og Speece, 2012) og fæðing 

barns getur verið einn af stóru viðburðunum í lífi þeirra. Þessi stóri viðburður getur haft mikla þýðingu 

fyrir líkamlega og andlega heilsu (Khresheh, 2010) en meðganga og fæðing felur í sér gríðarlegar 

breytingar á líkama kvenna (Soma-Pillay o.fl., 2016). Þær breytingar sem verða á líkamanum geta 

þróast til hins verra og valdið því að þær þurfi að leita sér aðstoðar vegna einhvers konar líkamlegra 

kvilla. Rófubeinsverkir geta verið einn af þessum kvillum og geta haft mikil áhrif á lífsgæði kvenna. 

Rófubeinsverkir (e. coccydynia) eru skilgreindir sem verkir í rófubeininu sjálfu eða í nærliggjandi 

svæðum (Lirette o.fl., 2014). Nákvæm tíðni rófubeinsverkja er óþekkt en Woon og félagar (2013) 

sögðu að rófubeinsverkir í kjölfar fæðingar væru óalgengir. Þeir sögðu einni að fæðing geti verið 

ástæða þess að rófubeinsverkir eru algengari hjá konum en konur eru fimm sinnum líklegri til þess að 

fá rófubeinsverki en karlar (Lirette o.fl. 2014; Woon o.fl., 2013). 

Til að fá heildræna mynd af mögulegum áhrifum rófubeinsverkja á líkamlega, sálræna og 

félagslega þætti í lífi kvenna er hægt að nýta hugmyndafræði ICF (International Classification of 

Functioning). ICF er flokkunarkerfi sem kemur frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) (World 

Health Organization, 2001). Kerfinu er ætlað að gefa heildræna og hlutlausa mynd af einstaklingum án 

þess að setja þá í flokka. Áhersla er lögð á að flokka frekar heilsuástand þeirra. ICF tekur tillit til færni 

fólks og horfir á það sem einstaklingar geta gert þrátt fyrir fötlun sína en ekki á takmarkanir þeirra. 

Rófubeinsverkir er röskun sem hægt að er að setja inn í ICF flokkunarkerfið til að fá skýrari mynd af 

afleiðingum þeirra. 

Á mynd 1 má sjá margvíslega þætti sem geta fylgt rófubeinsverkjum. Rófubeinsverkir geta valdið 

verkjum meðal annars við samfarir og hægðalosun (Howard o.fl., 2013). Áverki á rófubeini getur orðið 

við fæðingu þar sem staða eða form rófubeinsins aflagast en hægt er að greina eymsli og 

ofhreyfanleika með þreifingu. Tilfinningalíf og svefn einstaklinga með rófubeinsverki geta raskast (Niv 

og Kreitler, 2001). Afleiðingar af verkjunum geta verið þær að einstaklingar eiga erfitt með að athafna 

sig og halda ákveðinni líkamsstöðu lengi eins og til dæmis að sitja (Lirette o.fl., 2014). Þátttaka 

einstaklinga getur minnkað til dæmis í félagslífi, við áhugamál og vinnu. Einnig getur umönnun 

ungabarns verið erfið fyrir nýbakaða móður (Mantle o.fl., 2004). Þörf getur verið á notkun ýmissa 

hjálpartækja, til dæmis setpúða, til þess að draga úr verkjum sem einnig geta haft áhrif á vinnuaðstöðu 

einstaklings (Scott o.fl., 2016). Hægt er að geta sér til um að fyrri reynsla svo sem áverki á rófubein og 

fæðing sem og líkamleg bygging kvenna geti ýtt undir einkenni rófubeinsverkja.  
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Mynd 1. Hugmyndafræði ICF má nota til að gefa heildræna sýn á afleiðingar rófubeinsverkja. 
 

Sjúkraþjálfarar nota hugmyndafræðilegan ramma ICF sem hjálpartæki til að leysa klínísk vandamál 

(Steiner o.fl., 2002). Það gefur þeim skýrari mynd af hlutverki þeirra og gefur betri heildarsýn. Vinna 

sjúkraþjálfara er margbreytileg en eitt af hlutverkum þeirra er að minnka verki, bæta hreyfigetu 

einstaklinga og fræða þá um ástand þeirra (Anaf og Sheppard, 2007). Til að geta veitt sem besta 

meðferð er nauðsynlegt að greina orsakir vandans. Hægt er að geta sér til um að umhverfis- og 

einstaklingsþættir svo sem viðhorf móður og heilbrigðisstarfsfólks, aldur, persónuleiki og lífstíll móður 

geta haft áhrif á ákvörðun um það hvaða fæðingarstaða verður fyrir valinu. Einnig er möguleiki á því 

að fyrri fæðingar hafi áhrif á stöðu eða form á rófubeins og mjúkvefja en talið er að mismunandi lögun 

rófubeina geti verið orsakavaldur rófubeinsverkja (Howard o.fl., 2013). Með því að velta fyrir sér 

orsökum rófubeinsverkja í kjölfar fæðingar er hægt að vinna betur með forvarnir fyrir rófubeinsverkjum. 

Fræðsla snemma á meðgöngu um mismunandi fæðingarstöður og kosti og galla þeirra getur verið 

mikilvægur þáttur í forvörnum gegn rófubeinsverkjum. 

Ástæðan fyrir því að þetta viðfangsefni var valið er sú að rófubeinsverkir eru þekkt vandamál. 

Fæðing er talin einn af áhættuþáttum rófubeinsverkja en fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar sem 

segja til um hvaða þættir fæðingar leiða af sér rófubeinsverki. Til eru margar mismunandi 

fæðingarstöður og í hverri stöðu hreyfist spjaldbein og rófubein mismikið. Hægt er að færa 

líffærafræðileg rök fyrir því að ákveðnar stöður geta takmarkað leið barnsins í gegnum neðra 

grindarop og þar af leiðandi valdið áverka á rófubeinið. Tilgangur þessa verkefnis er því að bæta úr 

skorti á rannsóknum á þessu sviði og leita eftir því að auka þekkingu á algengi rófubeinsverkja, tengsl 

fæðingarstöðu og verkja í rófubeini og kanna bakgrunn þeirra kvenna með skráða rófubeinsverki. 

Þessir þættir hafa fengið litla athygli í rannsóknum til þessa. Hægt væri að nota niðurstöður 

rannsóknarinnar til að auka þekkingu heilbrigðisstarfsmanna á kostum og göllum mismunandi 

fæðingarstaða ásamt því að nota þær í forvarnaskyni og þannig minnka líkur á áverka á rófubein. 

Þetta gæti verið til bóta fyrir konurnar því líkur á áverka á rófubein í fæðingu gætu minnkað. Markmiðið 

með forvörnum er að minnka líkur á þörf fyrir meðferð, fækka veikindadögum og bæta lífsgæði.  
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2 Markmið, rannsóknarspurningar og tilgáta 

Megin markmið þessarar rannsóknar var að prófa þá tilgátu að tengsl séu á milli verkja í rófubeini og 

fæðingarstöðu. Að auki var markmiðið að afla upplýsinga um fæðingarstöður íslenskra kvenna, 

algengi rófubeinsverkja í kjölfar fæðingar og rýna í hvað einkennir þær konur sem eru með skráða 

rófubeinsverki. Settar voru fram þrjár rannsóknarspurningar og síðustu spurningunni fylgir 

rannsóknartilgáta: 

1. Hvert er algengi mismunandi fæðingarstaða hjá íslenskum konum og hversu stórt hlutfall 

kvenna fæða í stöðum þar sem spjaldbeinið er í læstri stöðu á öðru stigi fæðingar? 

2. Hve stórt hlutfall kvenna er með skráða rófubeinsverki í fæðingarskrá og hver er bakgrunnur 

kvennanna? 

3. Eru konur sem fæða í fæðingarstöðum sem fela í sér að spjaldbein sé í læstri stöðu á öðru 

stigi fæðingar í meiri áhættu á að fá rófubeinsverki í kjölfar fæðingar en konur sem fæða í 

fæðingarstöðum þar sem spjaldbein er ekki í læstri stöðu?  

Rannsóknartilgátan er að konur sem fæða í fæðingarstöðum þar sem spjaldbein er í læstri 

stöðu eru í meiri áhættu á að fá rófubeinsverki í kjölfar fæðingar. 
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3 Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Heimildaöflun 

Helstu rafrænu gagnagrunnar heimildasöfnunarinnar voru PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

pubmed/) og Google Scholar (https://scholar.google.is/). Skemman (http://skemman.is/) og Leitir.is 

(http://leitir.is/primo_library/libweb/action/search.do) voru einnig notaðar til að afla upplýsinga um fyrri 

rannsóknarverkefni og fræðibækur sem gagnast gætu. Helstu leitarorð voru; „coccyx“, „coccydynia“, 

„coccydynia AND treatment“, „coccydynia AND risk factors“, „coccygodynia“, „pregnancy“, „childbirth“, 

„childbirth AND coccydynia“, „labour“, „sacrum“ og „sacrum AND movement“. Styrkleiki rannsókna var 

ekki hafður að leiðarljósi við úrvinnslu heimilda en aðeins var stuðst við ritrýndar heimildir. 

3.2 Fæðingarstöður og hreyfing spjaldbeins 

Í inngangi rannsóknar sinnar bentu Zileni og félagar (2017) á þá staðreynd að uppréttar 

fæðingarstöður svo sem standandi eða á fjórum fótum voru algengustu fæðingarstöðurnar á öðru stigi 

fæðingar á árum áður. Þeir sögðu að það hefði breyst þegar franskur læknir kom með þá tilgátu í 

kringum 17. öld að baklega gæti auðveldað heilbrigðisstarfsmanninum sem tekur á móti barninu að 

fylgjast með ástandi barnsins í fæðingunni. Síðan þá hefur baklega orðið algengari. Nasir og félagar 

(2007) segja einnig að baklega þar sem konan hvílir fætur í stoðum sé talin besta staðan fyrir 

heilbrigðisstarfsmanninn en þannig hefur starfsmaðurinn bestan aðgang að fæðingarvegi konunnar. 

Þeir segja að baklega hafi því orðið vinsæl þar sem að hún veitir starfsmanni betri aðgang að 

fæðingarvegi konunnar en hún er ekki endilega þægilegust fyrir konuna sjálfa. Í baklegu þarf konan að 

ýta barninu út á móti þyngdaraflinu sem gerir fæðinguna erfiðari en hún þarf að vera. 

3.2.1 Hreyfing spjaldbeins í fæðingu 

Spjaldbeinið (e. sacrum) er samsett af fimm samrunnum hryggjarliðum og lítur út eins og viðsnúinn 

þríhyrningur (Cheng og Song, 2003). Neðri hluti þess myndar liðamót við rófubeinið en efri hluti 

spjaldbeinsins myndar liðamót við fimmta lendarhryggjarlið. Spjaldbeinið myndar liðamót við 

mjaðmaspaðana (e. ilium) en helsta hlutverk þeirra liðamóta er að flytja þunga frá hryggnum til 

mjaðmagrindar (e. pelvis).  

Staða spjaldbeinsins breytist eftir því í hvaða stöðu kona fæðir á öðru stigi fæðingar (Levangie og 

Norkin, 2011). Spjaldliðirnir (e. sacroiliac joint) leyfa mjög litla hreyfingu en þær hreyfingar sem þeir 

leyfa eru afar mikilvægar (Magee, 2013). Þær geta verið bæði samhverfar þar sem mjaðmaspaðarnir 

hreyfast í sömu átt eins og ein eining miðað við spjaldbeinið og einnig ósamhverfar þar sem 

mjaðmaspaðarnir hreyfast í sitthvora áttina miðað við spjaldbeinið. Ef hreyfing spjaldbeinsins er 

ósamhverf hefur hún áhrif á klyftarsambryskjuna (e. symphysis pubis) sem hreyfist þá líka.  

Þegar hreyfingin er samhverf þá hreyfist efsti og breiðasti hluti spjaldbeinsins fram á við inn í 

mjaðmagrindina (Magee, 2013). Neðri hluti spjaldbeinsins og þar af leiðandi rófubeinið (e. coccyx) 

hreyfist hins vegar aftur á bak, út úr mjaðmagrindinni. Þessi hreyfing verður til þess að neðra 

grindarop (e. pelvic outlet) mjaðmagrindarinnar stækkar (Nasir o.fl., 2007). Sú hreyfing kallast 

„hreyfing spjaldbeins“ (e.nutation) (Magee, 2013). Við hreyfinguna færast mjaðmaspaðarnir nær hvor 
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öðrum og setbeinshnjóskar (e. ischial tuberosity færast frá hvor öðrum. „Hreyfing spjaldbeins“ verður 

þegar einstaklingur hallar mjaðmagrindinni aftur (e. posterior tilt) en þá er spjaldliðurinn í stöðugustu 

stöðunni. Það eru þrjú liðbönd sem takmarka hreyfinguna en það eru fremri spjald- og mjaðmarbönd 

(e. anterior sacroiliac ligament), spjald- og nibbuband (e. sacrospinous ligament) og spjald- og 

hnjóskband (e. sacrotuberositas ligament).  

„Öfug hreyfing spjaldbeins“ (e. counternutation) er andstæð hreyfing (Magee, 2013). Þá hreyfist 

efsti hluti spjaldbeinsins aftur á bak eða út frá mjaðmagrindinni en neðri hluti spjaldbeinsins sem og 

rófubeinið hreyfist fram á við inn í mjaðmagrindina og þá minnkar stærð neðra grindarops (Magee, 

2013; Nasir o.fl., 2007). Við hreyfinguna færast mjaðmaspaðarnir frá hvor öðrum og setbeinishrjónu 

nær hvort öðru (Magee, 2013). „Öfug hreyfing spjaldbeins“ verður þegar einstaklingur hallar 

mjaðmagrindinni fram (e. anterior tilt) en aftari spjald- og mjaðmarbönd (e. posterior sacroiliac 

ligament) takmarka hreyfinguna.  

Við fæðingu barns verður fyrst „öfug hreyfing spjaldbeins“ sem auðveldar barni leið inn í 

mjaðmagrind móður í gegnum stækkað efra grindarop (e. pelvic inlet) (Nasir o.fl, 2007). Svo verður 

„hreyfing spjaldbeins” sem auðveldar leið barns út um neðra grindarop. 

3.2.2 Fæðingarstöður – Algengi, kostir og gallar 

Shorten og félagar (2002) skoðuðu áhrif fæðingarstöðu á útkomu spangar við fæðingu. Í þeirra 

rannsókn var hálfsitjandi staða algengasta fæðingarstaðan en 56% kvenna fæddu í þeirri stöðu. Næst 

algengasta fæðingarstaðan var á fjórum fótum og þar á eftir kom hliðarlega. Í rannsókn Soong og 

félaga (2005) sem skoðuðu einnig tengsl mismunandi fæðingarstaða á útkomu spangar við fæðingu 

fæddu 65,9% kvenna í hálfsitjandi fæðingarstöðu. Sú fæðingarstaða var því einnig algengasta 

fæðingarstaðan í þeirra rannsókn en næst algengasta fæðingarstaðan var hliðarlega og þar á eftir 

kom á fjórum fótum. Diorgu og félagar (2016) komust að því í sinni rannsókn að baklega væri 

algengasta fæðingarstaðan og að það væri aðeins í fáum tilfellum sem mæðurnar fæddu í uppréttum 

stöðum svo sem standandi, sitjandi á hækjum sér (e. squatting position) og á hnjánum.  

Nasir og félagar (2007) skoðuðu kosti og galla tveggja mismunandi fæðingarstaða á öðru stigi 

fæðingar og báru þær saman. Þessar stöður voru; að sitja á hækjum sér og baklega. Þeirra helstu 

niðurstöður voru þær að fæðingar sitjandi á hækjum sér leiddu af sér minni notkun hjálparáhalda (e. 

instruments) í fæðingunni, spöngin (e. perineum) rifnaði síður og það þurfti sjaldnar að klippa 

spöngina. Auk þess upplifðu konurnar meiri verki í baklegu. Athuganir þeirra leiddu í ljós að stærð 

neðra grindarops er minni í baklegu heldur en í stöðunni sitjandi á hækjum sér en þegar kona fæðir 

sitjandi á hækjum sér eykst stærð neðra grindarops um allt að 28%. 

Það er því ljóst að hálfsitjandi fæðingarstaða sem og baklega eru mjög algengar fæðingarstöður. 

Staða spjaldbeinsins, það er að segja hvort það sé í læstri stöðu eða ólæstri stöðu, er mismunandi 

eftir fæðingarstöðum (Nasir o.fl., 2007). Í sitjandi stöðu og baklegu er spjaldbeinið í læstri stöðu og þá 

er neðra grindaropið minnkað. Þessi minnkun á neðra grindaropinu veldur því að það er erfiðara fyrir 

höfuð barnsins að færast í gegnum það. Fæðingarstöður sem fela í sér ekki læst spjaldbein og þar af 

leiðandi stærra neðra grindarop auðvelda hins vegar ferð barnsins í gegnum neðra grindaropið.  
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3.2.3 Mismunandi fæðingarstöður 

3.2.3.1 Setið á hækjum sér 

Við þessa stöðu opnast mjaðmagrindin betur sem veldur því að barnið hefur meira rými til að færast 

niður á við ásamt því að þyngdaraflið aðstoðar við færslu barns niður fæðingarveg (Murkoff og Mazel, 

2010).  

3.2.3.2 Sitjandi staða 

Í sitjandi stöðu hjálpar þyngdaraflið til við að koma barninu niður fæðingarveginn (Murkoff og Mazel, 

2010).  

3.2.3.3 Á hnjánum 

Gagnlegt getur verið að vera á hnjám í fæðingu (Murkoff og Mazel, 2010). Staðan auðveldar færslu 

barnsins niður fæðingarveg með hjálp þyngdaraflsins og tekur þrýsting af baki konunnar. Hægt er að 

færa sig til og létta hluta af þrýstingnum af mjóbakinu þegar ýta skal barninu út en með því er jafnvel 

unnt að lina þann sársauka sem fæðing getur valdið. 

3.2.3.4 Á fjórum fótum 

Þessi staða gefur kost á að gera mjaðmaæfingar til að líða betur (Murkoff og Mazel, 2010). Þessi 

staða víkkar efra og neðra grindarop og auðveldar þannig leið barns niður fæðingarveginn. Auk þess 

sem þyngdaraflið aðstoðar. 

3.2.3.5 Hliðarlega 

Hliðarlega er góð þar sem hún hægir oft á of hraðri öndun og getur linað samdráttarverkina (Murkoff 

og Mazel, 2010). Einnig er betra að liggja á hlið heldur en baki þar sem hægst getur á blóðrás í stærri 

æðum líkamans. 

3.2.3.6 Baklega 

Baklega er ekki ákjósanleg fæðingarstaða þar sem að þá nýtist þyngdaraflið ekki til aðstoðar við að 

koma barninu út (Murkoff og Mazel, 2010). Einnig er hætta á að blóðrás í stóru æðum kviðarhols 

móður stöðvist í þessari legu en það getur hindrað blóðrás um fylgju til barnsins. 

3.3 Rófubeinið 

3.3.1 Líffærafræði rófubeinsins 

Rófubeinið er neðsti hluti hryggjarins og er þríhyrningslaga bein sem er samsett úr þremur til fimm 

rófubeinshryggjarliðum en efsti og stærsti hluti þess tengist spjaldbeininu (Nathan o.fl., 2010). Helsta 

hlutverk rófubeinsins, fyrir utan að vera upptök fyrir ýmsa vöðva, liðbönd og sinar, er að vera 

þungaberandi stuðningur í setstöðu ásamt setbeininu (Lirette o.fl., 2014). Rófubeinið veitir einnig 

stuðning fyrir stöðu og legu endaþarmsins.  

Hægt er að segja að líffræðileg uppbygging rófubeinsins og nærliggjandi svæða svo sem beina, 

vöðva og liðbanda geta skipt máli þegar fjallað er um rófubeinsverki en hægt er að lesa nánar um 

líffærafræði mjaðmagrindarinnar í fylgiskjali 1. 
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3.3.2 Mismunandi lögun rófubeina 

Sett hefur verið fram skilgreining á mismunandi lögun rófubeina út frá myndgreiningu (e. radiologic 

classification) en talið er að mismunandi lögun rófubeina geti verið orsakavaldur rófubeinsverkja 

(Howard o.fl., 2013). Skilgreiningarnar eru fjórar og sjá má tegundir og lýsingu þeirra í töflu 1. 

Einstaklingar með rófubeinsverki eru líklegri til þess að hafa lögun rófubeins sem flokkast undir 

tegundir II-IV. 

 

Tafla 1. Skilgreiningar á mismunandi lögun rófubeina. 

Tegund Lýsing 

I Rófubeinið örlítið sveigt fram á við 

II Meiri afgerandi sveigja á rófubeininu og endinn á rófubeininu vísar beint fram 

III Skarpt horn fram á við á rófubeininu 

IV Liðskekkja á spjaldrófubeins- eða rófubeinsliðum 

 

3.3.3 Hreyfing rófubeinsins 

Spjald- og rófubeinsliðurinn (e. sacrococcygeal joint) er liður með liðpoka og liðböndum sem styrkja 

hann (Bø o.fl., 2001). Lyftivöðvi endaþarms (e. levator ani) festist við rófubeinið en hann gerir 

hreyfingu á því mögulega við samdrátt og þenslu. Hreyfingar rófubeins eru rétta (e. extension) og 

beygja (e. flexion) (Maigne o.fl., 1994). Við samdrátt á grindarbotnsvöðvum (e. muscles of pelvic floor) 

færist rófubeinið samkvæmt Bø og félögum (2001) fram og upp inn í grindarholið. Við rembing móður í 

fæðingu þenjast (e. straining) grindarbotnsvöðvarnir og rófubeinið þrýstist aftur og niður. Samkvæmt 

niðurstöðum Bø og félaga (2001) getur maðurinn hreyft á sér rófubeinið líkt og önnur spendýr með því 

að spenna grindarbotnsvöðvana. Hreyfing rófubeinsins fram á við er framkvæmd af lyftivöðva 

endaþarms og ytri þrengivöðva endaþarmsganga (e. external anal sphincter) (Grassi o.fl., 2007). 

Þessi hreyfing eykur venjulega endaþarmsops- og endaþarmssveigju (e. anorectal) og því er hægt að 

stjórna losun hægða. Hreyfing rófubeinsins aftur á bak verður vegna slökunar á lyftivöðva endaþarms 

og ytri þrengivöðva endaþarmsganga og aukins innri þrýstings í kviðarholi við losun á hægðum og við 

fæðingu. 

Hægt er að mæla hreyfingu rófubeinsins út frá myndum sem teknar eru í þykktarskurðarplani (e. 

sagittal plane), annars vegar í standandi stöðu og hins vegar í sitjandi stöðu (Maigne o.fl., 1994). 

Maigne og félagar (1994) settu fram fjóra flokka til að flokka niður hreyfingu rófubeins. Flokkarnir fjórir 

eru; liðhlaup (e. luxation)/liðskekkja (e. subluxation), ofhreyfing (e. hypermobility), eðlileg hreyfing (e. 

normal mobility) og beingert rófubein (e. ossified coccyx). 

Skilgreiningin á eðlilegri hreyfingu rófubeins er hreyfing undir 20° (Maigne o.fl., 1994). 

Ofhreyfanlegt rófubein skilgreindu Maigne og félagar (1994) sem hreyfingu meiri en 20°. Liðhlaup er 

skilgreint á tvo vegu eftir því hve mikil snerting liðflatanna er á milli spjaldbeins og rófubeins. Þegar 

minna en 50% liðflatanna snertast kallast það liðhlaup en þegar snerting er meiri en 50% kallast það 
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liðskekkja. Í sitjandi stöðu fer rófubeinið aftur á bak vegna aukins innri þrýstings í mjaðmagrindarholi 

(e. intrapelvic pressure). 

Rófubeininu er ætlað að hreyfast og gefa eftir til að barn komist í gegnum neðra grindarop 

mjaðmagrindarinnar við fæðingu (Nasir o.fl., 2007). Þegar spjaldbeinið er í læstri stöðu, eins og það er 

til dæmis í sitjandi stöðu og baklegu, veldur það því að rófubeinið fær ekki að hreyfast eins og það ætti 

að gera sem getur leitt til þess að rófubeinið fari úr lið en liðhlaup er áverki sem getur valdið 

rófubeinsverkjum (Liretta o.fl., 2014; Nasir o.fl., 2007). Í öðrum fæðingarstöðum þar sem einstaklingur 

situr ekki á rófubeininu er spjaldbeinið í ólæstri stöðu sem veldur stærra neðra grindaropi svo það 

verður minni þrýstingur á rófubeinið og það verður auðveldara fyrir barnið að færast í gegnum neðra 

grindaropið (Nasir o.fl., 2007). 

3.4 Líffærafræðilegar- og lífeðlisfræðilegar breytingar á líkamanum á 
meðgöngu 

Á meðgöngu verða líffærafræðilegar- og lífeðlisfræðilegar breytingar á líkama kvenna sem hafa áhrif á 

öll líffærakerfi þeirra (Soma-Pillay o.fl., 2016). Þessar breytingar vara alla meðgönguna og það er 

mismunandi hve mikið og hvenær þær ganga til baka. Breytingarnar eru til þess gerðar að gera 

konuna hæfa til þess að fóstra (e. nurture) og hýsa þroskandi fóstrið. Talið er að rófubeinsverkir á 

meðgöngu tengist mýkingu liðbanda og breytingu á líkamsstöðu sem verða vegna hormónabreytinga 

og eðlilegrar þyngdaraukningar konunnar (Lalkhen og Grady, 2008). 

Meðganga hefur áhrif á stoðkerfi kvenna (Thabah og Ravindran, 2015). Helstu hormónin sem hafa 

áhrif á stoðkerfið eru estrógen og relaxín. Hormónin valda mýkingu liðbanda (e. ligament laxity) 

(Ritchie, 2003). Aukin mýking liðbanda samhliða eðlilegri þyngdaraukningu á meðgöngu eykur álag á 

liði sem eru veikir fyrir eða óstöðugir. Um 20% þyngdaraukning á meðgöngu eykur krafta á lið um allt 

að 100%.  Á 10.-12. viku meðgöngu byrjar klyftarsambryskjan að gliðna af völdum hormónsins relaxín 

(Borg-Stein o.fl., 2005). Klyftarsambryskjan getur oft verið aum og verkir koma oft fram við hreyfingu. 

Eðlileg gliðnun er ekki meiri en 10 mm.  

Því framstæðari sem kviður konunnar verður því meira álag verður á mjóbak hennar (Ritchie, 

2003). Mjaðmabeinin hafa tilhneigingu til að snúast fram um spjaldliðina. Spjaldmjaðmar liðböndin (e. 

sacroiliac ligament) veita viðnám við þessum snúning fyrst um sinn en þegar líður á meðgönguna 

verða þau slappari sökum aukinnar hormónavirkni. Liðböndin ná ekki að yfirvinna tilhneigingu 

mjaðmagrindarinnar til að snúast fram auk þess sem mjóbaksfetta eykst. Við snúning mjaðmagrindar 

ásamt aukinni mjóbaksfettu leitar leg konunnar fram á við og veldur tilfærslu á þyngdarpunkti 

konunnar.  

Að meðaltali er þyngdaraukning kvenna á meðgöngu um 9-14 kg (Opala-Berdzik o.fl., 2010). 

Þyngdaraukning á meðgöngu er aðeins frábrugðin venjulegri þyngdaraukningu þar sem á meðgöngu 

er hún aðallega framan á bolnum (e. trunk). Sökum þess yfirteygjast kviðvöðvarnir og virkni þeirra 

verður ófullnægjandi. Þyngdaraukningin, ófullnægjandi virkni kviðvöðva, aukin mýking liðbanda og 

liðleiki liða hefur allt áhrif á breytingar á líkamsstöðu kvenna á meðgöngu. Algengustu líkamsstöðu 

breytingar hjá konum á meðgöngu eru aukin mjóbaksfetta, aukin hálsfetta, framdregnar axlir og 

yfirrétta í hnjám. Talið er að breyting á líkamsstöðu kvenna á meðgöngu sé hluti af því að halda 

stöðujafnvægi í standandi stöðu vegna tilfærslu á þyngdarpunkti fram á við.  
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3.5 Fæðing 

3.5.1 Eðlileg fæðing 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur skilgreint eðlilega fæðingu sem ferli sem byrjar sjálfkrafa (WHO, 

1996). Áhætta er lítil í upphafi fæðingar og heldur áfram að vera lítil í gegnum fæðingahríðarnar og þar 

til fæðingin er yfirstaðin. Barnið fæðist sjálfkrafa í höfuðstöðu á 37.-42. viku meðgöngu. Eftir 

fæðinguna heilsast móður og barni vel. Markmiðið með eðlilegri fæðingu er að inngrip sé sem minnst 

og samræmist öryggi móður og barns. 

Fæðingar eru jafn mismunandi eins og þær eru margar en fæðingar sem krefjast inngrips eða eru 

mjög erfiðar eru líklegri til þess að valda áverka á rófubeinið en það er útsettara fyrir slíkum áverkum 

vegna staðsetningar sinnar (Lirette o.fl., 2014; Maigne o.fl., 2012). Inngrip í fæðingu er talið auka líkur 

á taugaskaða á sköpum (e. pudendal) (Mantle o.fl., 2004).  

3.5.2 Stig fæðingar 

Stig fæðingar eru þrjú talsins (Mantle o.fl., 2004). Fyrsta stigið kallast útvíkkunartímabil, annað stigið 

kallast rembingstímabil og þriðja stigið er fæðing fylgjunnar. Fyrsta stig fæðingar er vanalega lengsta 

stig fæðingarinnar en þá færist fóstrið niður á við og legháls þenst út. Fyrsta stiginu lýkur þegar 

leghálsinn hefur náð 10 sm í útvíkkun. Á öðru stigi fæðingar færist fóstrið niður í leggöngin. Höfuð 

fóstursins fer eftir sveigju spjald- og rófubeins í átt að grindarbotni. Höfuð þess þrýstist niður þannig að 

leggöngin þenjast út, spöngin teygist og aðskilur lyftivöðva endaþarms ásamt því að færa hann til 

hliðar og niður. Mikið tog og þrýstingur verður á vöðva og vefi sem veldur því að bandvefshimna og 

vöðvaþræðir geta ofteygst og rifnað. Togið og útþynning grindarbotnsvöðvanna á öðru stigi fæðingar 

getur endað í rifu á leggangaropi og á spöng (Mantle o.fl., 2004; Santos o.fl., 2017). Öðru stigi lýkur 

þegar barnið er fætt (Mantle o.fl., 2004). Þriðja stig fæðingar er þegar að fylgjan losnar frá legveggnum 

og konan fæðir fylgjuna. Þetta stig er vanalega stysta stigið. 

3.6 Rófubeinsverkir 

3.6.1 Skilgreining á rófubeinsverkjum 

Rófubeinsverkir eru skilgreindir sem verkir í rófubeininu sjálfu eða í nærliggjandi svæðum (Lirette o.fl., 

2014). Skilgreiningin kom fyrst fram árið 1859 en rófubeinsverkir hafa þó verið þekktir allt frá 16. öld. 

Áður fyrr voru orsakir rófubeinsverkja taldar vera fyrri áverki á rófubeinið sjálft og liði þess eða bólgur á 

nærliggjandi svæðum. Ef um áverka eða bólgur á nærliggjandi svæðum við rófubeinið er að ræða þá 

geta vöðvarnir sem festast á rófubeinið aukið verkina þegar þeir dragast saman eða styttast (Thiele, 

1937). Seinna kom Thiele (1937) með þá kenningu að tenging væri á milli rófubeinsverkja og krampa í 

grindarbotnsvöðvum. 

3.6.2 Verkir og áhrif þeirra á einstaklinga 

Verkir eru ástand sem hafa mikil áhrif á einstaklinga, bæði líkamlega og andlega (Svanhvít 

Björgvinsdóttir, 2000). Verkir hafa fylgt manninum í gegnum tíðina en misjafnt er hvernig á þá hefur 

verið litið. Á árum áður var litið á verki sem tilfinningu sem var andstæða vellíðunar en með tímanum 

og aukinni þekkingu var farið að líta á verki sem skynfyrirbæri eins og lyktar– og bragðskyn. Þá var 



  

10 

tilfinningahlið verkjanna ekki talin hafa áhrif á verkinn sjálfan heldur var hún einungis talin aukaafurð 

verkjanna. Í dag er þó ljóst að verkir eru mjög flókið ástand og hafa áhrif á til dæmis tilfinningar, 

aðstæður og upplifanir fólks en þessir þættir skipta einnig miklu máli í allri umræðu um verki. Alþjóðleg 

skilgreining á verk er óþægileg skynjun og tilfinning sem tengd er raunverulegri eða mögulegri 

vefjaskemmd. Samkvæmt skilgreiningunni er verkur huglægt fyrirbæri og því er erfitt að mæla verki. 

Verkir eru gríðarlega stórt vandamál í heilbrigðiskerfinu og inntaka lyfja hefur aukist stórlega 

síðustu ár (Niv og Kreitler, 2001). Ekki er hægt að horfa á verki sem vandamál sem takmarkast við 

vefjaskemmd af einhverju tagi heldur hafa verkir áhrif á manneskjuna sem heild. Langvinnir verkir hafa 

mikil neikvæð áhrif á lífsgæði einstaklinga, þ.e.a.s. verkir minnka lífsgæði. Áhrif verkja eru mikil og eru 

til staðar hjá öllum einstaklingum þrátt fyrir mismunandi verkjamynd, sjúkdóma og menningarlegan 

uppruna einstaklinga. Áhrifin geta verið margvísleg, annars vegar líkamleg svo sem óþægindi, 

orkuleysi, þreyta, minni kynferðisleg virkni og svefntruflanir. Hins vegar geta þau verið sálfræðileg svo 

sem minna sjálfsálit og meiri depurð. Verkir hafa einnig áhrif á sjálfstæði einstaklinga en einstaklingar 

eiga oft erfitt með að hreyfa sig og þurfa oft að treysta á aðra varðandi athafnir daglegs lífs. Því lengur 

sem verkirnir vara því meiri áhrif hefur verkjaástandið á einstaklinginn og hans lífgæði. Einstaklingar 

með langvinna verki geta upplifað kvíða, þunglyndi, minni líkamlega virkni, svefntruflanir og félagslega 

einangrun. 

Rófubeinsverkir geta haft mikil áhrif á einstaklinga og þeirra lífsgæði (Lirette o.fl., 2014). Það sem 

virðist auka rófubeinsverki er langvarandi seta og standandi staða. Einnig eykur það verkina að halla 

sér aftur úr sitjandi stöðu og að standa upp úr sitjandi stöðu en verkirnir eru yfirleitt staðbundnir í 

kringum rófubeinið. Verkirnir geta einnig komið við hægðalosun og við samfarir. Oft hverfa 

rófubeinsverkir og lagast af sjálfu sér innan nokkurra vikna eða mánaða. Verkirnir geta þó orðið 

langvinnir hjá hluta einstaklinga og varað í mörg ár. Við langvinna verki verður verkjaástandið lýjandi 

og oft reynist erfitt að meðhöndla þá (Howard o.fl., 2013). 

3.6.3 Orsakir rófubeinsverkja 

Í dag er vitað að orsakir rófubeinsverkja geta verið af ýmsum toga og þess vegna getur meðferð við 

verkjum reynst erfið (Lirette o.fl., 2014). Helstu orsakir má oft rekja til einhvers konar áverka á svæðinu 

í kringum rófubeinið en orsakir rófubeinsverkja geta einnig verið af óþekktri (e. idiopathic) ástæðu 

(Howard o.fl., 2013; Lirette o.fl., 2014). Áverka á rófubeinið má flokka í ytri og innri áverka (Lirette o.fl., 

2014). Dæmi um ytri áverka er fall á afturendann sem getur leitt til mars, liðhlaups eða brots á beininu. 

Endurteknir smááverkar á rófubeinið eftir til dæmis mikla setu á hörðum stólum getur einnig verið 

orsakavaldur. Dæmi um innri áverka eru fæðingar og þá sérstaklega erfiðar fæðingar eða fæðingar 

með inngripi þar sem þarf að nota einhvers konar hjálparáhöld. Staðsetning rófubeinsins gerir það að 

verkum að það er útsett fyrir innri áverkum við fæðingar. Rófubeinið getur brotnað skyndilega á öðru 

stigi fæðingar en það getur verið einstaklega sársaukafullt og valdið hömlun á hreyfingu fyrir nýbakaða 

móður en það getur haft slæm áhrif á tengslamynd barns og móður (Mantle o.fl., 2004).  

Orsakir rófubeinsverkja geta verið af öðrum toga en af innri eða ytri áverkum (Lirette o.fl., 2014). 

Það geta verið orsakir frá rófubeininu sjálfu, það er að segja að mismunandi form rófubeinsins getur 

haft áhrif en einnig getur ofhreyfanleiki eða engin hreyfing í spjald- og rófubeinsliðnum valdið 

rófubeinsverkjum. Algengast er að rófubeinsverkir komi fram í tengslum við liðskekkingu á rófubeininu 
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eða vegna ofhreyfanleika á því (Patel o.fl., 2008). Sett hefur verið fram tillaga um að þessi óstöðugleiki 

í rófubeininu ýti undir króníska bólgumyndun. Rófubeinsverkir geta verið vegna skemmda á 

liðböndum, með eða án tilfærslu á rófubeini (Mantle o.fl., 2004). Hrörnunarbreytingar og mein í liðþófa 

í spjald -og rófubeinsliðnum geta einnig valdið rófubeinsverkjum (Lirette o.fl., 2014). Oft er hægt að 

greina eymsli og ofhreyfanleika á rófubeininu með þreifingu og einnig er hægt að kalla fram verk með 

þreifingu í gegnum endaþarm (Howard o.fl., 2013). 

Leiðsluverkir frá til dæmis mjóbaki, grindarbotnsvöðvum, rýrnun á liðþófum í hrygg, æxlum, 

beinnöbbum (e. bony spurs), blöðrum (e.cyst) og sýkingum geta einnig valdið verkjum á svæðinu í 

kringum rófubeinið en þá er ekki hægt að framkalla verkina með þreifingu á rófubeininu (Howard o.fl., 

2013; Lirette o.fl., 2014).  

3.6.4 Áhættuþættir rófubeinsverkja 

Maigne og félagar (2012) héldu því fram að í raun hafi aldrei verið rannsakað hvort það sé samband á 

milli fæðinga og rófubeinsverkja þó að lengi hafi verið talið að fæðing sé áhættuþáttur fyrir 

rófubeinsverkjum. Þeir komust að því að fæðingar þar sem notuð voru hjálparáhöld, svo sem tangir 

eða sogklukkur, voru nokkuð algengar og þá sérstaklega þar sem notaðar voru tangir. Bæði 

hjálpartækin geta valdið skaða á spönginni hjá konum en reynsla ljósmóðurinnar að nota tangir getur 

einnig skipt máli í því hversu mikill skaði verður á spöngina. Þeirra niðurstaða var sú að tenging sé á 

milli þess að nota tangir í fæðingu og rófubeinsverkja og að liðhlaup og brot á rófubeininu séu helstu 

áverkarnir á rófubeinið. Þó voru aðeins örfáar konur í rannsókninni sem greindust með brotið rófubein. 

Þeir ályktuðu þó að frekar sé tenging á milli erfiðrar fæðingar og rófubeinsverkja en að tangirnar hafi 

valdið verkjunum. Þeir töldu að breytur sem þeir tóku ekki inn í rannsóknina eins og höfuðmál barnsins 

og áverkar á spöngina hjá konum gætu haft áhrif.  

Ofþyngd er einnig talin áhættuþáttur rófubeinsverkja en mikið þyngdartap er það einnig (Lirette o.fl., 

2014). Við mikið þyngdartap missir einstaklingur þá dempun sem hann hafði af fituvefnum og því er 

rófubeinið og svæðið þar í kring berskjaldaðara fyrir höggum og áverkum. Ástæðan fyrir því að 

ofþyngd er talin áhættuþáttur er sú að talið er að rófubeinið standi meira út í baklæga átt hjá of 

þungum einstaklingum eða þeim sem eru með háan líkamsþyngdarstuðul þegar þeir setjast niður. 

Ástæðan er sú að mjaðmagrindin snýst minna í þykktarskurðarplani (Maigne o.fl., 2000). Því hærri 

sem líkamsþyngdarstuðullinn er því minna snýst mjaðmagrindin. Þetta veldur því að það verður aukin 

innri þrýstingur í mjaðmagrindarholinu sem er áhættuþáttur fyrir liðhlaupi í rófubeininu.  

3.6.5 Greining rófubeinsverkja 

Yfirleitt eru rófubeinsverkir greindir með sögu og skoðun (Howard o.fl., 2013). Áður fyrr var greiningin 

byggð á klínískri skoðun og kyrrstæðum stöðluðum röntgenmyndum (e. static standard radiographs), 

tölvusneiðmyndum og hefðbundnum blóðprufum sem sýndu yfirleitt engan afbrigðileika nema ef það 

voru æxli eða sýkingar til staðar (Nathan o.fl., 2010). Vegna þess að rófubeinsverkir tengjast oft 

hreyfingu eða aukast við hreyfingu væri best að nota hreyfimyndgreiningu (e. dynamic films). Í dag eru 

myndgreiningar frekar lítið notaðar til greiningar þar sem útkomur þeirra breyta yfirleitt litlu þegar 

kemur að meðferð verkjanna (Scott o.fl., 2016). Séu einstaklingar hins vegar með langvarandi verki í 

rófubeini getur segulómun hjálpað við að útiloka aðra kvilla.  
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3.6.6 Algengi rófubeinsverkja 

Ekki er vitað um nákvæma tíðni á rófubeinsverkjum en þó er vitað að þeir eru nokkuð sjaldgæfir 

(Howard o.fl., 2013; Lirette o.fl. 2014). Svo virðist vera að konur séu í meiri áhættu á að fá 

rófubeinsverki en karlmenn en talið er að konur séu allt að fimm sinnum líklegri til að fá rófubeinsverki 

(Lirette o.fl., 2014). Ástæðan fyrir því er sú að munur er á byggingu mjaðmagrindar kvenna og karla en 

konur eru með lengra þverlægt þvermál (e. transverse diameter) milli setbeinshnjóska mjaðmagrindar, 

að meðaltali 11,8 sm, en meðaltalið hjá körlum er 8,5 sm (Ryder og Alexander, 2000). Auk þess er 

þvermálið frá enda rófubeins að miðju neðri hluta klyftarsambryskjunnar meira hjá konum en körlum 

það er 12,5 sm að meðaltali hjá konum en 8,0 sm hjá körlum. Talið er að þessi munur á neðra 

grindaropi hjá körlum og konum geri það að verkum að rófubein kvenna er framstæðara og 

viðkvæmara fyrir áverkum. Neðra grindaropið hjá konum er mikilvægt í þeim tilgangi að pláss sé fyrir 

barnið á leið sinni út í fæðingu. Auk þess eru rófubeinsverkir algengari hjá unglingum og fullorðnum 

heldur en hjá börnum (Lirette o.fl., 2014). Konur með rófubeinsverki hafa einnig greint frá því verkirnir 

aukist gríðarlega fyrir tíðahvörf (Nathan o.fl., 2010).  

3.7 Meðferð 

Margar mismunandi meðferðir við rófubeinsverkjum hafa verið til umræðu og notaðar í gegnum tíðina 

en sem dæmi um fyrstu meðferð má nefna bólgueyðandi lyf (e. NSAID), heit böð og setpúða til að 

draga úr þrýstingi á rófubeinið (Scott o.fl., 2016). Einnig er mælt með því að forðast athafnir sem valda 

verkjum. Hefðbundin meðferð hjá sjúkraþjálfara eða meðferð þar sem ekki er gripið til skurðaðgerða 

(e. conservative treatment) ber árangur í um 90% tilfella en í alvarlegustu tilfellunum þar sem 

hefðbundin meðferð virkar ekki gætu einstaklingar þurft að fara í rófubeinsnám (e. coccygectomy) þar 

sem rófubeinið, eða að minnsta kosti hluti þess, er fjarlægt (Nathan o.fl., 2010). 

3.7.1 Meðferð sjúkraþjálfara 

3.7.1.1 Stoðkerfismeðferð 

Ýmsar aðferðir hafa verið prófaðar til að minnka verki í rófubeininu en margar fela í sér innri eða ytri 

liðlosun (e. mobilization) á rófubeininu (Maigne og Chatellier, 2001). Innri liðlosanir eru framkvæmdar 

með beinni snertingu við rófubeinið í gegnum endaþarminn. Einnig hafa verið notaðar teygjur og 

mjúkvefjameðferðir sem eru framkvæmdar með innri snertingu í gegnum endaþarm. Þessar aðferðir 

eru byggðar á mismunandi hugmyndum um hvað orsaki rófubeinsverkina.  

Rannsókn var framkvæmd þar sem þrjár mismunandi stoðkerfismeðferðir (e. manual therapy) voru 

skoðaðar, það er mjúkvefjameðferð á lyftivöðva endaþarms og rófuvöðva (e. coccygeus), liðlosun á 

rófubeinið og teygjur á lyftivöðva endaþarms (Maigne og Chatellier, 2001). Meðferðin skilaði sér í 

minni verkjum hjá 25,7% af þátttakendum eftir sex mánuði og hjá 24,3% þátttakenda eftir tvö ár. 

Niðurstöðurnar voru nokkuð svipaðar hjá þeim sem fengu mjúkvefjameðferð og teygjur en aðferðirnar 

skiluðu góðum árangri hjá 29,2% og 32% þátttakenda í þessum tveimur hópum. Liðlosunin kom hins 

vegar aðeins verr út þar sem aðeins 16% þátttakenda upplifðu minni verki. Segja má að niðurstöður 

þessarar rannsóknar séu ekki nógu góðar og því spurning hvort þessar aðferðir séu í raun að virka. 

Það sem vantaði í þessa rannsókn var samanburður aðferðanna við viðmiðunarhóp sem hefði fengið 
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lyfleysu (e. placebo) meðferð. Seinna var rannsókn af þeirri gerð framkvæmd en niðurstöðurnar voru 

þær að stoðkerfismeðferðin var sæmilega áhrifarík meðferð. Hún gaf ekki mikið betri niðurstöður en 

hjá viðmiðunarhópnum sem fékk lyfleysu meðferð (Maigne o.fl., 2006). 

Hingað til hafa niðurstöður um áhrif stoðkerfismeðferðar á rófubeinsverki verið misgóðar. Howard 

og félagar (2013) gerðu kerfisbundna rannsókn á áhrifum hefðbundinna meðferða á rófubeinsverki. 

Þeir sögðu það erfitt að meta hvaða hefðbundna meðferð sé best við rófubeinsverkjum en það sé 

vegna fárra rannsókna á efninu og þær rannsóknir sem til eru ekki nægilega sterkar (e. level of 

evidence). Eins og áður hefur komið fram er stoðkerfismeðferð vinsælt meðferðarform en Howard og 

félagar (2013) segja að fleiri rannsóknir þurfi til að sanna notagildi meðferðarinnar. Yfirleitt vantar 

viðmiðunarhóp í þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar til að bera saman við. 

3.7.1.2 Rafmagnsmeðferð 

Hingað til hefur stoðkerfismeðferð verið eitt vinsælasta meðferðarformið við rófubeinsverkjum (Lin o.fl., 

2015). Sjúkraþjálfarar vinna einnig mikið með ýmsar rafmagnsmeðferðir til að vinna á verkjum. Sýnt 

hefur verið fram á að stuttbylgjur (e. shortwave diathermy) (Wray o.fl., 1991) og blandstraumur (e. 

interferential current) (Fuente o.fl., 2010) séu áhrifaríkar meðferðir við verkjum og krömpum í vöðvum.  

Höggbylgjur (e. extracorporeal shockwave) er nokkuð nýleg aðferð í sjúkraþjálfun en Lin og félagar 

(2015) fundu út að aðferðin er talin virka sem verkjastillandi meðferð við alls kyns stoðkerfiskvillum. 

Þeir sögðu að lítið hafi verið rannsakað hvort höggbylgjur henti vel sem meðferðarform við 

rófubeinsverkjum. Nýleg rannsókn sýndi þó fram á að höggbylgjur minnkuðu verki í rófubeini hjá 

tveimur einstaklingum (Marwan o.fl., 2014).  

Lin og félagar (2015) ákváðu því að skoða betur áhrif höggbylgna á rófubeinsverki. Alls tóku 41 

einstaklingur þátt í rannsókn þeirra en þeim var skipt af handahófi í tvo hópa. Rannsóknarhópurinn 

fékk meðferð sem fól í sér notkun höggbylgna einu sinni í viku í fjórar vikur. Viðmiðunarhópurinn fékk 

blandaða meðferð sem fól í sér notkun stuttbylgna og blandstraums þrisvar sinnum í viku í fjórar vikur. 

Niðurstöðurnar voru þær að báðir hópar fundu fyrir minni verkjum samkvæmt Visual Analog Scale 

(VAS) og skoruðu lægra á Oswestry Disability Index (ODI) en rannsóknarhópurinn kom þó betur út. 

Rannsóknarhópurinn lýsti einnig yfir meiri ánægju yfir meðferðinni en viðmiðunarhópurinn. Lin og 

félagar (2015) drógu því þá ályktun að höggbylgjumeðferð sé áhrifarík og góð meðferð við 

rófubeinsverkjum. Þar sem aðferðin er nýleg og hefur lítið verið rannsökuð í tengslum við 

rófubeinsverki er ljóst að þörf er á frekari rannsóknum á notagildi hennar með stærra þýði.  

 

3.7.1.3 Liðkun og teygjur á bandvefshimnum  

Scott og félagar (2016) framkvæmdu nýlega rannsókn sem skoðaði áhrif sjúkraþjálfunar á 

grindarbotninn þar sem aðal áherslan var lögð á æfingar til að ná fram slökun í grindarbotnsvöðvunum 

og bandvefshimnunni (e. myofascia), æfingar til að leiðrétta líkamsstöðu og heimaæfingar auk 

stoðkerfismeðferða sem framkvæmdar voru í gegnum endaþarm. Niðurstöðurnar voru nokkuð góðar 

en verkir minnkuðu að meðaltali um 62% eftir meðferðina. Rannsakendur drógu þá ályktun út frá 

niðurstöðunum að sjúkraþjálfun sem beinist að grindarbotni væri árangursrík og örugg meðferð við 

rófubeinsverkjum. Scott og félagar (2016) sögðu að þessi meðferð sem beinist að slökun og 
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heimaæfingum fyrir grindarbotn ásamt stoðkerfismeðferð sem framkvæmd var í gegnum endaþarm 

hafi ekki verið rannsökuð áður. Því er vert að rannsaka þetta nýja meðferðarform betur til að fá betri 

mynd af notagildi hennar. 

3.7.2 Aðrar meðferðir 

3.7.2.1 Sprautumeðferð 

Takmarkað er til af rannsóknum sem sýna ávinning af sprautumeðferð við rófubeinsverkjum í gegnum 

tíðina (Mitra o.fl., 2007). Vegna þess að orsakir rófubeinsverkja geta verið af ýmsum toga þá eru 

einnig til margar mismunandi meðferðir (Wray o.fl., 1991). Rannsókn sem skoðaði áhrif mismunandi 

meðferða sýndi fram á að um 60% einstaklinga í rannsókninni fundu fyrir minni rófubeinsverkjum eftir 

staðbundna sprautumeðferð og deyfingu eftir að þeir höfðu svarað hefðbundinni meðferð illa. Enn betri 

niðurstöður fengust þegar liðlosun og sprautumeðferð voru notaðar samhliða en þá fundu um 85% af 

einstaklingunum fyrir minni verkjum. Ef einstaklingarnir svöruðu illa liðlosun og sprautumeðferð þá var 

réttlætanlegt að senda einstaklingana í aðgerð þar sem rófubeinið var fjarlægt. Í þessari rannsókn 

voru mjúkvefir sprautaðir í kringum rófubeinið en ekki var reynt að sprauta í spjald- og rófubeinsliðinn.  

Mitra og félagar (2007) skoðuðu áhrif sprautumeðferðar í gegnlýsingu með flúrskjá (e. fluoroscopy) 

þar sem sprautað var í spjald- og rófubeinsliðinn og þar í kring. Sú rannsókn sýndi fram á að 

einstaklingar með bráða verki, þar er að segja verki sem hafa verið til staðar í minna en sex mánuði, 

svöruðu meðferðinni betur en þeir sem voru með langvinna verki. Mikilvægt er þó að rannsaka 

aðferðina betur þar sem þessi rannsókn hafði lítið tölfræðilegt afl að sögn höfunda. 

3.7.2.2 Aðgerð 

Eins og fyrr segir er framkvæmd aðgerð þar sem rófubeinið er fjarlægt til að létta á verkjum á þeim 

einstaklingum sem bregðast ekki við hefðbundinni meðferð (Nathan o.fl., 2010). Trollegard og félagar 

(2010) sýndu fram á góðan árangur úr sinni rannsókn en í 33 af 41 tilfelli voru niðurstöðurnar góðar 

þegar allt rófubeinið var fjarlægt (e. total coccygectomy). Í þeim tilfellum þar sem niðurstöðurnar voru 

ekki nógu góðar sögðust einstaklingarnir þó ekki finna fyrir verri verkjum en fyrir íhlutun. Scott og 

félagar (2016) sögðu aftur á móti að það vanti fleiri sannanir fyrir því að aðgerðin sé góður 

meðferðarkostur þar sem flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar séu með litlum og sérstaklega 

útvöldum úrtökum. Þeir sögðu einnig að það vanti fleiri rannsóknir sem sýna fram á langtímaárangur 

þar sem fáar rannsóknir fylgja einstaklingunum eftir lengur en í sex mánuði. Aðgerðinni fylgja margir 

fylgikvillar og því mæla þeir frekar með hefðbundinni meðferð. Helsti fylgikvilli aðgerðarinnar er sýking 

vegna nálægðar skurðarins við endaþarminn (Nathan o.fl., 2010). Einnig hefur verið greint frá 

vefjaskemmd í húð, hægs gróanda á skurði, áverka á endaþarm og hringvöðva endaþarms auk 

vangetu við stjórn á hægðum eða þvagláti.  

3.8 Samantekt 

Hver fæðingarstaða hefur mismunandi áhrif á líkama hverrar konu. Hreyfing spjaldbeins og þar af 

leiðandi staða rófubeins er mismunandi eftir fæðingarstöðum. Hreyfing spjaldbeins og rófubeins 

takmarkast til dæmis í sitjandi stöðu og baklegu. Í þeim fæðingarstöðum þar sem ekki er setið á 
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spjaldbeininu fær rófubeinið að hreyfast eins og best er á kosið og auðveldar þannig færslu barnsins í 

gegnum neðra grindaropið. 

Rófubein eru jafn mismunandi og þau eru mörg en talið er að mismunandi lögun rófubeina geti 

verið orsakavaldur rófubeinsverkja. Lögun sumra rófubeina eru útsettari fyrir rófubeinsverkjum en 

önnur. Orsakir rófubeinsverkja geta verið af ýmsum toga en þar má meðal annars nefna áverka á 

rófubeinið sjálft eða á svæðið í kringum rófubeinið en ofþyngd og fæðing eru einnig taldir 

áhættuþættir. Konur eru fimm sinnum líklegri til að fá rófubeinsverki en karlar og er það vegna 

mismunandi byggingar á mjaðmagrind kynjanna.  

Til eru margar mismunandi meðferðir við rófubeinsverkjum en erfitt getur reynst að meðhöndla þá 

vegna margvíslegra orsaka verkjanna. Stoðkerfismeðferð hjá sjúkraþjálfara sem felur yfirleitt í sér 

liðlosun á rófubeini, mjúkvefjameðferð og teygjur á nærliggjandi vöðvum og bandvefshimnum hefur 

reynst vel samkvæmt rannsóknum. Í þeim tilfellum þar sem stoðkerfismeðferð virkar ekki hefur 

sprautumeðferð sýnt ágætar niðurstöður til að minnka verki. Ef hins vegar sprautumeðferð skilar ekki 

árangri hefur verið mælt með brottnámi rófubeins með skurðaðgerð en aðgerðinni fylgja þó margir 

fylgikvillar þar á meðal sýking. 
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4 Efni og aðferðir 

4.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var afturvirk tilfella-viðmiðsrannsókn (e. case-control study) og studdist við gögn úr 

fæðingarskrá sem varðveitt er hjá Embætti landlæknis og úr SÖGU, sjúkraskrárkerfi Landspítala 

háskólasjúkrahúss. Í tilfella-viðmiðsrannsóknum er skoðað samband á milli sjúkdóms eða röskunar og 

eins eða fleiri orsakavalda eða fyrirbyggjandi þátta (Kopec og Esdaile, 1990). Valinn er einstaklingur 

eða hópur sem hefur sjúkdóminn eða röskunina og er borinn saman við einstakling eða hóp sem ekki 

hefur sjúkdóminn eða röskunina.  

4.2 Framkvæmd og úrtak 

Í úrtakinu voru gögn sem sýndu fjölda þeirra fæðinga sem áttu sér stað á landsvísu og höfðu verið 

skráðar í fæðingarskrá frá 1. janúar 2013 til 31. desember 2015 og í hvaða fæðingarstöðum konurnar 

fæddu. Útilokaðar voru þær konur þar sem inngrip hafði orðið í fæðingunni, með sogklukku og/eða 

töng og þær sem höfðu farið í keisaraskurð.  

Leitað var í öðrum gagnagrunnum en fæðingarskrá, þar að segja úr SÖGU, að þeim konum sem 

höfðu fengið rófubeinsverki innan við fjórum vikum frá fæðingu. Notaðir voru fimm ICD-10 kóðar (sjá 

töflu 2) og leitað var í frjálsum texta í sögukerfi Landspítala út frá skilgreindum leitarorðum (sjá töflu 3).  

 

Tafla 2. ICD-10 kóðar notaðir til leitar að konum með rófubeinsverki í SÖGU. 

Skýring Kóði 

Liðlosun (á rófubeini eða rófubeins í frjálsum texta) PT0060 

Rófubeinsbrot (rófubrot) S32.3 

Fracture of coccyx S32.3 

Liðhlaup spjald- og rófubeinsraskanir M53.3 

Liðhlaup spjald- og mjaðmabeins og spjald- og rófubeins S33.2 
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Tafla 3. Leitarorð í frjálsum texta í SÖGU að konum með skráða rófubeinsverki. 

Brot á coccyx Rófubeinsverkir 

Coccyx Rófubrot 

Liðhlaup á rófubeini Subluxation á rófubeini 

Liðlosun á rófubeini Tognun á coccyx 

Liðlosun á coccyx Tognun á rófubeini 

Losun á coccyx Verkir í coccyx 

Losun á rófubeini Verkir í rófubeini 

Luxation á rófubeini Verkur í coccyx 

Rófubein Verkur í rófubeini 

Rófubeinsbrot  

 

Alls bárust tvö skjöl, annað skjalið innihélt algengi fæðingarstaða á árunum 2012-2016 en hitt skjalið 

innihélt hóp þeirra kvenna sem skráðar voru með verki í rófubeini í eða eftir fæðingu á þessum árum 

með tilliti til fæðingarstöðu. Úr fæðingarskrá fengust síðan upplýsingar um bakgrunn þessara kvenna 

með skráða rófubeinsverki og í hvaða stöðu þær fæddu.  

Á mynd 2 má sjá hvernig þýði rannsóknarinnar var skilgreint sem og hvernig úrtakið var valið. 

Einungis var notast við gögn frá árunum 2013-2015 en á þeim árum voru 12.768 fæðingar skráðar í 

fæðingarskrá. Fyrst var unnið úr gögnum þeirra kvenna sem skráðar voru með rófubeinsverki í kjölfar 

fæðingar í fæðingarskrá. Alls voru 93 fæðingar í þeim hóp. Þeim fækkaði niður í 87 fæðingar þegar 

fæðingar með óskráða fæðingarstöðu voru dregnar frá heildarfjöldanum. Alls voru 12.675 fæðingar í 

hópi þeirra kvenna sem ekki voru með skráða rófubeinsverki í fæðingarskrá. Dregnar voru frá þær 

fæðingar þar sem ekki var skráð fæðingarstaða en það voru 3.873 fæðingar. Það voru því 8.802 

fæðingar í hópi kvenna sem ekki höfðu skráða rófubeinsverki. 
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Mynd 2. Þýði rannsóknarinnar og val á úrtaki. 
 

4.3 Breytur 

4.3.1 Fæðingarstöður 

Skráðar fæðingarstöður voru tíu talsins en þær voru; hálfsitjandi, í stoðum, hálfsitjandi með fætur í 

fótstigum, á hnjánum í uppréttri stöðu, á hlið, á fjórum fótum, liggjandi á baki, standandi, á 

fæðingarstól og önnur staða. Fæðingarstaðan „á fæðingarstól“ var flokkuð undir „önnur staða“ þar sem 

engin kona fæddi í þeirri stöðu meðal kvenna sem voru með skráða rófubeinsverki. Því voru 

fæðingarstöðurnar níu talsins við úrvinnslu. 

4.3.2 Breytur sem lýsa bakgrunni kvenna með skráða rófubeinsverki 

Eftirfarandi bakgrunnsupplýsingar voru einungis fáanlegar um konurnar með skráða rófubeinsverki; 

hæð, þyngd og aldur móður, fjöldi fyrri fæðinga og líkamsþyngdarstuðull við fyrstu mæðraskoðun. 

Einnig voru skráðar upplýsingar um þyngd barns við fæðingu. 

4.4 Úrvinnsla gagna og tölfræði 

Úrvinnsla gagna hófst með því að taka út dagsetningar fæðinganna úr skjalinu þar sem þær 

upplýsingar skiptu rannsóknina ekki máli. Fæðingarstöðum var skipt upp í tvo flokka, annars vegar þar 

sem spjaldbein var í læstri stöðu og hins vegar þar sem spjaldbein var ekki í læstri stöðu (sjá töflu 4).  
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Tafla 4. Flokkun fæðingarstaða. 

Læst spjaldbein Ekki læst spjaldbein 

Hálfsitjandi fæðingarstaða Á hnjám í uppréttri stöðu 

Hálfsitjandi með fætur í fótstigum Á hlið 

Í stoðum Á fjórum fótum 

Liggjandi á baki Standandi 

 Önnur staða 

 

Gögn voru sett upp í Microsoft Excel 2016 og flutt yfir í tölfræðiforritið SAS Enterprice Guide 7.4. 

Öll tölfræðiúrvinnsla fór fram í SAS en töflur og myndir voru unnar í Excel. Við úrvinnslu gagna frá 

fæðingarskrá og SÖGU var bæði notast við lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði. Marktektarmörk voru 

sett við P < 0,05. 

Fyrst var notuð lýsandi tölfræði til að rannsaka fjölda fæðinga á árunum 2013-2015, algengi 

fæðingarstaða og samanburður var gerður á fæðingarstöðum þar sem spjaldbein var í læstri stöðu 

miðað við fæðingarstöður þar sem það var ekki í læstri stöðu. Því næst var unnið með lýsandi tölfræði 

til að rannsaka bakgrunn kvenna sem voru með skráða rófubeinsverki í fæðingarskrá. Þar sem að hár 

líkamsþyngdarstuðull er talinn vera einn af áhættuþáttum rófubeinsverkja var ákveðið að leggja 

áherslu á þá bakgrunnsbreytu með því að flokka líkamsþyngdarstuðla eftir viðurkenndri flokkun og 

skoða þannig dreifingu kvenna með skráða rófubeinsverki innan flokkanna. Líkamsþyngdarstuðull (e. 

body mass index, BMI) var flokkaður samkvæmt leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar 

(WHO, 2007): Undir kjörþyngd (BMI < 18,5 kg/m
2
), kjörþyngd (BMI = 18,5-24,9 kg/m

2
), yfirþyngd (BMI 

= 25,0-29,9 kg/m
2
) og ofþyngd (BMI ≥ 30,0 kg/m

2
). 

Að lokum voru krosstafla og kí-kvaðratpróf (e. chi-square test) notuð til að rannsaka tengsl 

fæðingarstöðu þar sem spjaldbein var í læstri stöðu og rófubeinsverkja í kjölfar fæðingar. Hvorum hóp 

fyrir sig (rófubeinsverkir og ekki rófubeinsverkir) var skipt í tvo flokka, eftir því hvort konurnar fæddu 

með spjaldbein í læstri stöðu (fæðingarstaða A) eða ekki í læstri stöðu (fæðingarstaða B).  

4.5 Siðfræði 

Upplýsingar um rannsóknina og formleg umsókn um leyfi fyrir rannsókninni var send Vísindasiðanefnd 

þann 20.09.2016. Rannsóknin fékk siðanefndarnúmerið 16-128-S1. Leyfi fyrir rannsókninni barst svo 

þann 04.10.2016, sjá fylgiskjal 2. Fyrir lágu leyfi frá framkvæmdastjóra lækninga, sjá fylgiskjal 3, og 

Embætti landlæknis, sjá fylgiskjal 4. 
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5 Niðurstöður  

5.1 Hvert er algengi mismunandi fæðingarstaða hjá íslenskum konum 
og hversu stórt hlutfall kvenna fæðir í stöðum þar sem spjaldbeinið 
er í læstri stöðu á öðru stigi fæðingar? 

Þessi rannsókn byggir á gögnum frá árunum 2013-2015. Upplýsingar um fjölda allra fæðinga á 

þessum árum eru á mynd 3 (n = 12.768). Þar má sjá að fjöldi fæðinga á ári er nokkuð jafn en þó örlítið 

færri fæðingar á árinu 2015 miðað við hin árin. Meðalfæðingartíðni þessara þriggja ára er 2.963 

fæðingar. 

 

 

Mynd 3. Fjöldi fæðinga á Íslandi á árunum 2013-2015. 

 

Í töflu 5 og mynd 4 má sjá algengi fæðingarstaða á árunum 2013-2015 (n = 8.889) þegar búið er að 

útiloka þær fæðingar þar sem fæðingarstaða var ekki skráð (n = 3.879). 
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Tafla 5. Fjöldi kvenna sem fæddu í hverri fæðingarstöðu fyrir sig og hlutfall þeirra af heildinni. 

Fæðingarstöður Fjöldi (n) Hlutfall af heild (%) 

Læst spjaldbein 

Hálfsitjandi 4.884 55 

Hálfsitjandi með fætur í fótstigum 503 6 

Í stoðum 864 10 

Liggjandi á baki 1.141 13 

Ekki læst spjaldbein 

Á fjórum fótum 387 4 

Á hlið 858 9 

Á hnjám í uppréttri stöðu 64 1 

Standandi 81 1 

Önnur staða 107 1 

 

Hálfsitjandi fæðingarstaða var stærsti hluti fæðingarstaða á þessum árum (n = 4.884).  

 

 

Mynd 4. Algengi fæðingarstaða á árunum 2013-2015. 
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Á mynd 5 má sjá að 83% fæðingarstaða á árunum 2013-2015 fólu í sér spjaldbein í læstri stöðu.  

 

 

Mynd 5. Allar fæðingarstöður á árunum 2013-2015 þar sem spjaldbein er í læstri stöðu 
samanborið við ekki læsta stöðu. 

 

5.2 Hve stórt hlutfall kvenna er með skráða rófubeinsverki í 
fæðingarskrá og hver er bakgrunnur kvennanna? 

Hópur kvenna með skráða rófubeinsverki í SÖGU samanstóð af 87 fæðingum. Það er 1% af 

heildarfjölda eins og sjá má á mynd 6. 

 

 

Mynd 6. Hlutfall kvenna með skráða rófubeinsverki af heildinni. 
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Aldur kvenna sem fæddu á þessum árum og skráðar voru með rófubeinsverki voru á bilinu 19 ára til 

41 árs. Þyngd barna við fæðingu voru á bilinu 2.074-4.700 gr. Fjöldi fyrri fæðinga voru á bilinu 0-4 

fæðingar. Í töflu 6 má sjá meðaltöl yfir aldur kvennanna, fæðingarþyngd barnanna, fjölda fyrri fæðinga 

og líkamsþyngdarstuðul kvenna og staðalfrávik þessara meðaltala.  

 

Tafla 6. Bakgrunnsupplýsingar kvenna með skráða rófubeinsverki. 

 Aldur móður  

(ár) 

Fæðingarþyngd barns 

 (gr) 

Fjöldi fyrri fæðinga 

 

BMI 

(kg/m
2) 

Meðaltal 28 3.536 1 24,78 

Staðalfrávik ±4,8 ±500,45 ±0,82 ±7,53 

Minnsta gildi 19 2.074 0 16,2 

Hæsta gildi 41 4.700 4 78,2 

 

Í töflu 7 og á mynd 7 má sjá dreifingu kvennanna innan flokka líkamsþyngdarstuðuls. Þar má sjá að 

flestar konurnar voru í kjörþyngd. Alls voru 29% kvennanna í yfirþyngd eða ofþyngd. 

 

Tafla 7. Líkamsþyngdarstuðull kvenna með skráða rófubeinsverki. 

 Fjöldi (n) Hlutfall af heild (%) 

BMI < 18,5 7 8 

BMI = 18,5-24,9 55 63 

BMI = 25,0-29,9 13 15 

BMI > 30,0 12 14 
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Mynd 7. Líkamsþyngdarstuðull kvenna með skráða rófubeinsverki. 

5.3 Eru konur sem fæða í fæðingarstöðum sem fela í sér að spjaldbein 
sé í læstri stöðu á öðru stigi fæðingar í meiri áhættu á að fá 
rófubeinsverki í kjölfar fæðingar en konur sem fæða í 
fæðingarstöðum þar sem spjaldbein er ekki í læstri stöðu? 

Konur sem voru ekki með skráða rófubeinsverki fæddu í 83% tilfella í fæðingarstöðum þar sem 

spjaldbein var í læstri stöðu. Á mynd 8 má sjá hlutfall þeirra fæðingarstaða hjá konum ekki með skráða 

rófubeinsverki þar sem annars vegar spjaldbein var í læstri stöðu og hins vegar ekki í læstri stöðu. Á 

mynd 9 má sjá að hópur kvenna með skráða rófubeinsverki fæddu í 80% tilfella í fæðingarstöðu þar 

sem spjaldbein var í læstri stöðu.  

 

 

Mynd 8. Hlutfall fæðingarstaða í hópi kvenna ekki með skráða rófubeinsverki í SÖGU. 
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Mynd 9. Hlutfall fæðingarstaða í hópi kvenna með skráða rófubeinsverki í SÖGU. 

 

Niðurstöður kí-kvaðratprófsins sem skoðaði tengsl rófubeinsverkja í kjölfar fæðingar við 

fæðingarstöður þar sem spjaldbein var í læstri stöðu sýndu að sambandið var ekki marktækt (X
2 

(1; 

N=8.889) = 0,46; p = 0,50). Tafla 8 sýnir krosstöfluna sem liggur að baki þessum útreikningum. Af 

þeim konum sem fæddu í fæðingarstöðu þar sem spjaldbein var í læstri stöðu voru 70 konur með 

skráða rófubeinsverki en 7.322 konur voru ekki með skráða rófubeinsverki. Hins vegar má sjá að af 

þeim konum sem fæddu í fæðingarstöðum þar sem spjaldbein var ekki í læstri stöður voru 17 konur 

skráðar með rófubeinsverki en 1.480 konur voru ekki með skráða rófubeinsverki.   

 

Tafla 8. Samband á milli fæðingarstaða þar sem spjaldbein er í læstri og ólæstri stöðu og þess 
að fá rófubeinsverki í kjölfar fæðingar. 

                    Rófubeinsverkir 

Fæðingarstaða 

Nei = 1 Já = 2 Heild 

Ekki læst staða spjaldbeins (B) = 1 1.480 (98,9%) 17 (1,1%) 1.497 (100%) 

Læst staða spjaldbeins (A) = 2 7.322 (99,1%) 70 (0,9%) 7.392 (100%) 
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6 Umræður 

6.1 Megin niðurstöður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar studdu ekki við tilgátu um að tengsl væru á milli rófubeinsverkja í 

kjölfar fæðingar og fæðingarstöðu. Því er rannsóknartilgátunni hafnað og núlltilgáta samþykkt, þ.e. 

enginn marktækur munur var á milli hópanna með tilliti til fæðingarstöðu. Fæðingartíðni á árunum 

2013-2015 var nokkuð jöfn milli ára en meðalfæðingartíðnin var 2.963 fæðingar. Samkvæmt Hagstofu 

Íslands (2016, maí) hefur fæðingartíðni aldrei verið lægri en árið 2015 en mælingar hófust árið 1853. 

Fæðingarstöður þar sem spjaldbein var í læstri stöðu voru algengustu fæðingarstöðurnar, hvort sem 

að konurnar fengu rófubeinsverki eða ekki í kjölfar fæðingar. Alls voru 83% fæðinga á umræddum 

árum sem fólu í sér spjaldbein í læstri stöðu. Aðeins var 1% kvenna með skráða rófubeinsverki af 

heildarfjölda fæðinga.  

Bakgrunnsbreytur hjá konum með skráða rófubeinsverki, þ.e. aldur móður, fæðingarþyngd barns 

og fjöldi fyrri fæðinga, voru ekki taldir áhættuþættir fyrir rófubeinsverkjum í fræðilegri umfjöllun en gætu 

þó hugsanlega verið þættir sem valda rófubeinsverkjum. Engar rannsóknir fundust sem fjölluðu um 

þessar breytur í tengslum við rófubeinsverki og því ekki hægt að bera niðurstöður þessarar 

rannsóknar við aðrar sambærilegar rannsóknir. Meðaltöl og staðalfrávik þessara breyta voru skoðuð 

með það í huga að þær gætu nýst til samanburðar í frekari rannsóknum á þessu sviði. Samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2016, maí) hefur meðalaldur mæðra farið hækkandi síðastliðin ár en árið 2015 var 

meðalaldurinn 27,4 ár. Algengasti barneignaraldur íslenskra kvenna er á bilinu 25-29 ára og því er 

meðaldur kvenna í þessari rannsókn sambærilegur við meðalaldur allra kvenna sem fæddu á þessum 

árum á Íslandi. Samkvæmt Hagstofu Íslands (2016) var meðalfæðingarþyngd íslenskra barna á 

árunum 2013-2015 3.602 gr og meðalfæðingarþyngd barna í þessari rannsókn var 3.536 gr. Því má 

sjá að meðalfæðingaþyngd barna hjá konum með skráða rófubeinsverki var sambærileg við önnur 

íslensk börn fædd á sömu árum.   

Vitað er að hár líkamsþyngdarstuðull er talinn áhættuþáttur fyrir rófubeinsverkjum (Lirette o.fl., 

2014). Í þessari rannsókn sýndu niðurstöður að 63% kvenna í úrtakinu voru í kjörþyngd sem bendir til 

þess að hár líkamsþyngdarstuðull móður virðist ekki hafa áhrif á líkur þess að fá rófubeinsverki í kjölfar 

fæðingar. Af heildarfjölda voru 14% kvenna í ofþyngd. Samkvæmt gögnum frá Margréti og félögum 

(2009) hjá Lýðheilsustöð voru 21,3% kvenna á Íslandi með líkamsþyngdastuðul 30 eða hærri árið 

2007 og var það mikil hækkun frá fyrri mælingum. Erfitt reynist að bera saman þessar tölur og álykta út 

frá þeim þar sem að gögnin frá Lýðheilsustöð eru frá 2007 en í þessari rannsókn var stuðst við gögn 

frá árunum 2013-2015. Þó má segja að 14% sé nokkuð stórt hlutfall af litlu úrtaki. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar gætu verið aðrir þættir í fæðingunni en 

fæðingarstöður sem valda rófubeinsverkjum. Líffærafræðin bendir til þess að rófubeinið ætti að vera 

útsettara fyrir áverkum í kjölfar fæðingar vegna legu rófubeinsins og fæðingarvegar (Nasir o.fl., 2007). 

Í fæðingarstöðum þar sem spjaldbein er í læstri stöðu eins og var skoðað í þessari rannsókn fær 

rófubeinið ekki að hreyfast eins og það ætti að gera sem bendir til þess að það ætti að vera útsettara 

fyrir áverkum eins og til dæmis liðhlaupi. Einnig gætu aðrir þættir svo sem staða barnsins í fæðingu, 
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höfuðstærð barnsins og reynsla heilbrigðisstarfsmanna mögulega verið orsakaþættir rófubeinsverkja í 

kjölfar fæðingar. 

Aðrar mögulegar útskýringar gætu verið til dæmis líkamsbygging og mismunandi lögun 

rófubeinsins sem og hreyfanleiki þess en ekki lágu fyrir upplýsingar um þessa þætti í gögnum 

rannsóknar (Howard o.fl., 2013; Maigne o.fl., 1994). Fræðin segja að ein af orsökum rófubeinsverkja 

séu áverkar á rófubeinið sjálft eða svæðið þar í kring (Lirette o.fl., 2014). Ef fyrri saga er um áverka á 

svæðið í kringum rófubeinið gæti það hugsanlega verið ástæða þess að konur væru útsettari fyrir 

frekari áverkum á rófubeini í fæðingunni. Hormónabreytingar kvenna á meðgöngu hafa áhrif á 

mýkingu liðbanda (Lalkhen og Grady, 2008)  sem gætu valdið því að rófubeinið verður ofhreyfanlegt 

en það er einnig einn af áhættuþáttum rófubeinsverkja (Lirette o.fl., 2014).  

Í þessari rannsókn var hálfsitjandi fæðingarstaða algengust en 55% af konunum fæddu í þeirri 

stöðu. Þessar tölur eru sambærilegar við aðrar rannsóknir (Shorten o.fl., 2002; Soong o.fl., 2005). 

Næst algengasta staðan var liggjandi á baki og næst á eftir kom í stoðum. Algengi þessara staða er 

ekki sambærilegt við aðrar erlendar rannsóknir en þar voru hliðarlega og á fjórum fótum algengari en 

tíðkast hér á landi. 

6.2 Takmarkanir 

Stærsta takmörkun rannsóknarinnar var sú að skráning í fæðingarskrá er mjög ábótavant. Þetta veldur 

mikilli skekkju (e. bias) á rannsókninni vegna þess að skráning fæðingarstöðu í fæðingarskrá er ekki 

nægileg. Alls voru 3.879 fæðingar ekki með skráðar fæðingarstöður af 12.768 fæðingum. Því er ljóst 

að skráning var ábótavant í 30,4% tilfella á árunum 2013-2015. 

Við tölfræðilega úrvinnslu var ljóst að til að geta borið saman mismunandi breytur milli hópa vantaði 

bakgrunnsbreytur fyrir konurnar sem ekki voru með skráða rófubeinsverki. Þetta var mikil takmörkun 

fyrir rannsóknina en nauðsynlegt er að hafa sömu breytur fyrir báða hópa. Ef þær upplýsingar hefðu 

verið til staðar hefði verið hægt að skoða fylgni milli mismunandi breyta og rófubeinsverkja svo hægt 

væri að athuga hvort aðrar breytur gætu verið áhrifavaldar fyrir rófubeinsverkjum í kjölfar fæðinga.  

Annar mikilvægur skekkjuvaldur í rannsókninni var sá að skráning rófubeinsverkja var ekki 

nægilega nákvæm. Mikilvægt er að hafa samræmi í skráningu á rófubeinsverkjum í sjúkraskrám svo 

auðveldara sé að fletta upp tilfellum. Í þessari rannsókn þurfti 19 leitarorð við framkvæmd á leit í 

frjálsum texta í sjúkraskrám til að finna þær konur sem voru með skráða rófubeinsverki. Einnig voru 

fimm mismunandi ICD-10 kóðar notaðir við leit í gögnum í fæðingarskrám. Hægt er að geta sér til um 

að fjöldi kvenna hafi ekki leitað sér aðstoðar við rófubeinsverkjum eða leitað sér aðstoðar á 

einkastofum en aðgangur að þeim gögnum var ekki aðgengilegur. Vegna þess hversu fáar konur voru 

með skráða rófubeinsverki miðað við þær sem voru ekki með skráða rófubeinsverki er lítið tölfræðilegt 

afl í rannsókninni og því er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar. 

6.3 Hagnýtt gildi 

Þó að rófubeinsverkir séu sjaldgæfur kvilli þá er vandamálið til staðar og vert er að skoða það nánar. 

Helsti styrkleiki þessarar rannsóknar er að niðurstöður hennar auka þekkingu og bæta við 

upplýsingum um rófubeinsverki í kjölfar fæðingar, þó svo að niðurstöðurnar hafi ekki verið þær sem 
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búist var við ef litið er til líffæra- og lífaflfræðinnar. Rannsóknin opnar umræðuna um rófubeinsverki í 

kjölfar fæðingar en verkir geta haft gríðarleg áhrif á lífsgæði einstaklinga. Að auki komu fram 

áhugaverðar upplýsingar um fæðingarstöður íslenskra kvenna sem og bakgrunn þeirra sem voru með 

skráða rófubeinsverki í kjölfar fæðingar. Þessi rannsókn hefur hagnýtt gildi fyrir sjúkraþjálfara sem 

vinna að bættri kvenheilsu, kennara í sjúkraþjálfun, konur og aðra heilbrigðisstarfsmenn. Við 

meðgöngu og fæðingu verða miklar breytingar á líkama kvenna og oft tekur töluverðan tíma að jafna 

sig eftir fæðingu. Því getur það reynst erfitt fyrir nýbakaða móður og tengslamyndun hennar við barnið 

að vera með rófubeinsverki ofan á álagið sem fæðingin ein og sér getur valdið. 

6.4 Frekari rannsóknir 

Vitað er að fæðing er áhættuþáttur fyrir rófubeinsverkjum. Því er þörf á frekari rannsóknum á því hvað 

það er í fæðingunni sem getur valdið áverka á rófubein. Það væri áhugavert að rannsaka betur hvort 

aðrar breytur svo sem fæðingarþyngd barnsins, staða barnsins, fjöldi fyrri fæðinga, höfuðstærð 

barnsins og reynsla heilbrigðisstarfsmannanna sem taka á móti barninu hafi áhrif. Þessar breytur gætu 

skýrt betur hvers vegna fæðing sé áhættuþáttur fyrir rófubeinsverkjum. Mikilvægt væri að skoða nánar 

tengsl fæðingarstöðu og rófubeinsverkja í kjölfar fæðingar en til þess þarf stærri rannsókn með 

sterkara rannsóknarsniði. Hægt væri að vinna framvirka tilfella-viðmiðsrannsókn þar sem ákveðið væri 

að skrá fæðingarstöður allra fæðinga á Íslandi á ákveðnu tímabili. Einnig þyrfti að vera búið að 

samþætta skráningu rófubeinsverka í SÖGU áður en rannsókn hæfist til þess að auðvelda 

gagnasöfnun. Í mæðravernd þyrfti að leggja áherslu á fræðslu um rófubeinsverki og benda konunum á 

að leita sér aðstoðar á Landspítalanum ef einkenni rófubeinsverkja kæmu í kjölfar fæðingar. Þannig 

væri hægt að halda utan um hóp þeirra kvenna sem fá rófubeinsverki í kjölfar fæðingar. 

Nákvæm og ítarleg skráning í heilbrigðisþjónustu er gífurlega mikilvæg til þess að hægt sé að nýta 

upplýsingarnar til rannsóknarvinnu sem getur bætt heilbrigðisþjónustu fyrir almenning. Ef vöntun er á 

slíkri skráningu verða skekkjur í rannsóknum meiri og minni líkur á marktækum niðurstöðum. Einnig 

væri ákjósanlegt ef heilbrigðisstarfsmenn myndu samræma skráningarorð fyrir hvern kvilla til að 

auðvelda gagnasöfnun fyrir rannsóknir og minnka líkur á að skráð tilfelli komi ekki fram við leit. 

Í þessari rannsókn var skilgreining á rófubeinsverkjum í kjölfar fæðingar sú að rófubeinsverkirnir 

komu innan fjögurra vikna frá fæðingu. Samræmi á túlkun rófubeinsverkja í kjölfar fæðingar er 

ábótavant. Maigne og félagar (2012) skilgreindu til dæmis rófubeinsverki í kjölfar fæðingar sem verki í 

rófubeini sem komu innan tveggja vikna frá fæðingu. Við frekari rannsóknir á þessu viðfangsefni er 

mikilvægt að samræmi sé í túlkun rófubeinsverkja í kjölfar fæðingar. Það er mikilvægt til þess að 

minnka skekkju milli rannsókna svo hægt sé að bera niðurstöður þeirra saman. 

Athyglisvert væri að skoða þekkingu sjúkraþjálfara á rófubeinsverkjum og meðferð þeirra. Howard 

og félagar (2013) sem gerðu kerfisbundna rannsókn á áhrifum hefðbundinna meðferða á 

rófubeinsverki sögðu að fáar rannsóknir væru til sem skoðuðu stoðkerfismeðferð þar sem sjúkraþjálfari 

framkvæmir meðferðina. Því er vert að rannsaka frekar vinnu sjúkraþjálfara í meðferð við 

rófubeinsverkjum. 
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7 Ályktanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að fæðingarstöður á öðru stigi fæðingar hafi lítil áhrif 

þegar kemur að rófubeinsverkjum í kjölfar fæðingar. Þó er erfitt að draga ályktanir af þessum 

niðurstöðum þar sem skráning upplýsinga var ekki fullnægjandi og veldur það mikilli skekkju í 

rannsókninni.  

Ávinningur þessarar rannsóknar er að vekja athygli heilbrigðisstarfsfólks á mikilvægi nákvæmrar 

skráningar í sjúkraskrár, bæði til að auka upplýsingaflæði og auðvelda gagnasöfnun fyrir frekari 

rannsóknir. Rannsóknin opnar umræðuna um rófubeinsverki og kveikir áhuga á efni sem lítið hefur 

verið fjallað um. 

Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum á meðferðarúrræðum við rófubeinsverkjum en fáar 

rannsóknir eru til og ber oft ekki saman. Rannsókna er þörf til að afla þekkingar um orsakir og hvaða 

meðferð skilar bestum árangri. Slíkar niðurstöður gætu lagt grunn að klínískum leiðbeiningum sem eru 

mikilvægt hjálpartæki sjúkraþjálfara. 
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Fylgiskjal 1: Líffærafræði 

Bein mjaðmagrindar 

Bein mjaðmagrindarinnar samanstanda af hægri og vinstri mjaðmagrindabeinum (e. pelvic bone), 

spjaldbeini (e. sacrum) og rófubeini (Drake o.fl., 2009). Efri brún spjaldbeins myndar liðamót við 

fimmta lendarhryggjarlið. Mjaðmagrindabeinin mynda baklæg liðamót við spjaldbeinið og að 

framanverðu tengjast beinin um klyftarsambryskju (e. pubis symphysis).  

Mjaðmagrindarbein eru óregluleg í lögun og hafa tvo aðal hluta sem aðskiljast með skálínu á 

miðlægu yfirborði beinsins (Drake o.fl., 2009). Skálína á miðlægu yfirborði mjaðmagrindarbeinanna 

aðskilur óeiginlega (e. false pelvis) og eiginlega mjaðmagrindina (e. true pelvis). Óeiginlega 

mjaðmagrindin er hluti af kviðarholinu og er fyrir ofan þessa skálínu. Eiginlega mjaðmagrindin 

inniheldur grindarholið og er fyrir neðan skálínuna. 

Bæði mjaðmagrindarbeinin eru mynduð af þremur pörtum, þ.e. mjaðmarspaði, lífbein (e. pubis) og 

setbein (e. ischium) (Drake o.fl., 2009). Af þessum þremur beinum er mjaðmarspaðinn staðsettur efst 

á mjaðmarbeini. Framanverði og neðanverði hluti mjaðmagrindarinnar er lífbeinið. Þessi tvö bein 

tengjast saman um klyftarsambryskjuna og hvort beinið fyrir sig skiptist í efri og neðri lífbeinskvísl (e. 

pubic ramus). Efri lífbeinskvísl tengist setbeini og mjaðmarspaða en sá neðri tengist einungis 

setbeininu. Setbeinið liggur baklægt og er neðsti hluti mjaðmagrindarinnar. 

 

Grindarveggur (e. pelvic wall) 

Bein, vöðvar og liðbönd mynda veggi eiginlegu mjaðmagrindarinnar (Drake o.fl., 2009). Spjaldliðir, 

rófubein og neðri helmingur mjaðmagrindarbeinanna myndar meirihluta hennar. Tvö liðbönd eru 

mikilvægir hlutar grindarveggsins vegna þess að þau tengja bæði mjaðmagrindarbeinin við spjaldbein 

og rófubein. Þetta eru spjald- og nibbuband og spjald- og hnjóskband.  

Einnig eru tveir vöðvar þ.e. innri mjaðmargatsvöðvi (e. obturator internus) og peruvöðvi (e. 

piriformis) hluti af grindarveggnum. Þeir festast á mjaðmagrind og fara út um setbeinsop til að hreyfa 

mjaðmaliðinn. 

 

Grindarbotn (e. pelvic floor) 

Grindarbotninn er myndaður af grindarþind (e. pelvic diaphragm), spangarhimnu (e. perineal 

membrane) og vöðvum djúpu spangarskjóðunnar (e. deep perineal pouch) (Drake o.fl., 2009). Tveir 

lyftivöðvar endaþarms festast á yfirborði grindarveggsins og sameinast í miðlínu með bandvefssaum 

(e. connective tissue raphe). Vöðvarnir skiptast í þrjá hópa vöðvaþráða eftir upptökum, þ.e. klyfta- og 

rófuvöðvi (e. pubococcygeus), klyfta- og endaþarmsvöðvi (e. puborectalis) og mjaðmar- og rófuvöðvi 

(e. iliococcygeus). Lyftivöðvar endaþarms mynda stærsta hluta grindarþindarinnar en hún er baklægt 

mynduð úr rófuvöðvum (e. coccygeal muscle). Rófuvöðvarnir eru tveir, hvor á sinni hlið, og eru 

þríhyrningslaga. Þeir festast á setbeini að hliðlægri brún rófubeinsins og aðliggjandi brúnar 

spjaldbeinsins. 
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Bæði þvag- og kynfærakerfi og endaþarmurinn liggja um grindarbotninn (Drake o.fl., 2009). Að 

framanverðu er grindarbotninn studdur af spangarhimnu og vöðvum djúpu spangarskjóðunnar. 

Spangarhimnan er þykk, þríhyrningslaga bandvefshimna sem liggur frá bakhlið lífbeinsins og baklægi 

hluti þess er laus. Djúpa spangarskjóðan er smátt rými sem liggur ofan á spangarhimnunni.  

 

Spöng 

Spöngin liggur fyrir neðan grindarbotninn á milli neðri útlima (Drake o.fl., 2009). Mörk þess eru 

mynduð af neðra grindaropi. Ímynduð lína milli setbeinshnjóska skiptir spönginni í tvö þríhyrningslaga 

svæði. Að framan er þvag- og kynfæra þríhyrningur sem inniheldur ytri kynfæri og op þvagrásar og 

legganga hjá konum. Hjá körlum er fjarlægi hluti þvagrásar umlukinn risvef og opið í hinn endann í 

typpi. Að aftan er endaþarms þríhyrningur sem inniheldur endaþarmsop. 

 

Iðrafell grindar (e. endopelvic fascia) 

Hvirfillag iðrafells grindar þekur lyftivöðva endaþarms, rófuvöðva og grindarhluta innri 

mjaðmargatsvöðva og peruvöðvanna og heldur áfram ásamt þverfellinu (e. transversalis fascia) sem 

svo þekur kviðarholið (Paramasivam o.fl., 2006). Iðralag iðrafells grindar þekur svo þvagblöðruna, 

lægri þriðjung þvagrásar, leg, leggöng og endaþarm. Fellið er mikilvægt fyrir óvirkan stuðning fyrir innri 

líffæri og grindarbotninn og hefur þan eiginleika (Stoker, 2009).  
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Fylgiskjal 2: Leyfi Vísindasiðanefndar 
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Fylgiskjal 3: Leyfi framkvæmdastjóra lækninga 
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Fylgiskjal 4: Samþykki Landlæknis 






