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Útdráttur 

 Þessi ritgerð fjallar um mismunandi meðferðir sjúkraþjálfara við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu, en um 20% ófrískra kvenna glíma við þetta 

vandamál. Tilgangur ritgerðarinnar var tvíþættur; annars vegar að kynna sér heimildir 

um mismunandi meðferðir við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu, hins vegar að 

kanna algengi hverrar meðferðar hjá sjúkraþjálfurum í Félagi íslenskra sjúkraþjálfara 

og rök þeirra fyrir vali sínu á meðferðum. Þetta var kannað með spurningalista.  

Margar meðferðir eru í boði fyrir konur með mjaðmagrindarverki á meðgöngu. 

Gerð verður grein fyrir hverri meðferð, rannsóknum sem liggja að baki henni, auk 

kostum og göllum hverrar meðferðar. Einnig verður fjallað um í hvaða tilfellum hver 

meðferð á rétt á sér. 

Niðurstöður úr könnuninni voru að fræðsla, mjúkvefjameðferð, æfingar og 

útvegun hjálpartækja voru algengustu form meðferða við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu meðal sjúkraþjálfara á Íslandi. Yfir helmingur sjúkraþjálfara notuðu einnig 

teygjur, liðlosun og hitameðferð við þessu vandamáli. Minna en helmingur notuðu 

laser, kinesio teip, kuldameðferð, TENS, nálastungur og hljóðbylgjur í meðferð sinni. 

Almennt voru ekki nægar heimildir til varðandi árangur meðferða við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Þörf er á að rannsaka þetta betur. 
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Abstract 

This thesis is about the different therapies physiotherapists use when treating 

pelvic girdle pain during pregnancy, which is a fairly common problem among 

pregnant women, as approximately 20% suffer from this problem. The purpose of this 

thesis was twofold, on the one hand to study the documentation on different therapies, 

and on the other hand to find out what type of therapy is preferred by physiotherapists 

in Iceland and the reason behind their treatment choices. This was done by using a 

questionnaire. 

Many therapies are available for women with pregnancy related pelvic girdle 

pain. Each of these therapies was assessed individually, according to available 

research, and their pros and cons were evaluated as well as recommended application.  

The results of the questionnaire suggest that patient education, soft tissue 

therapy, excersises and providing aids are the most common therapies used when 

treating pelvic girdle pain during pregnancy among physiotherapists in Iceland. Over 

half of the physiotherapists also used stretching, mobilization and heat therapy for this 

particular problem. Less than half of them used laser, kinesio tape, cryotherapy, 

TENS, acupuncture and ultrasound in their treatments.       

In general the evidence is still inconclusive for the effectiveness of the 

different therapies used for pelvic girdle pain during pregnancy. There is a need for 

more research in this area.  
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1 Inngangur 

 

Ýmsar breytingar eiga sér stað þegar kona gengur með barn, bæði líkamlegar og 

sálrænar. Líkamlegar breytingar eru meðal annars þyngdaraukning, breytt líkamsstaða, 

mýkri liðbönd og óstöðugleiki í mjaðmagrind (Levangie og Norkin, 2005; Tortora og 

Grabowski, 2004). Verkir í mjóbaki og/eða mjaðmargrind eru töluvert algengir á 

meðgöngu (Gutke, Kjellby-Wendt og Öberg, 2010) og í sumum tilfellum verða 

verkirnir viðvarandi í einhvern tíma eftir fæðingu (Albert, Godskesen og Westergaard, 

2001). Talið er að þessir verkir valdi vanda hjá tæplega helmingi ófrískra kvenna (Wu 

o.fl., 2004) og jafnvel um 70% þeirra undir lok meðgöngu (Mogren, 2005), þó tölur séu 

nokkuð á reiki vegna mismunandi greininga. Verkirnir geta komið frá mjaðmagrind, 

mjóbaki eða verið sambland af þessu tvennu (Gutke, Östgaard og Öberg, 2008). Mörg 

nöfn eru til yfir þessa verki, meðal annars grindarlos, grindargliðnun og bakverkir 

(Albert, Godskesen og Westergaard, 2002). Tíðni mjaðmagrindarverkja er talin vera um 

20%  (Vleeming, Albert, Östgaard, Sturesson og Stuge, 2008). Þessir verkir geta haft 

mjög truflandi áhrif á daglegt líf kvenna.  

Upptök meðgöngutengdra verkja á mjóbaks- og mjaðmagrindarsvæði eru oft 

óljós og því eru mjaðmagrindarverkir oft rangt greindir (Vleeming o.fl., 2008). Margar 

rannsóknir gera ekki greinarmun á mjóbaksverkjum og mjaðmagrindarverkjum meðal 

ófrískra kvenna (Wu  o.fl., 2004). Til þess að greina á milli mjóbaksverkja og 

mjaðmagrindarverkja er mikilvægt að taka ítarlega sögu og framkvæma nákvæma 

skoðun. Til eru mörg próf sem gefa vísbendingu um hvaðan verkurinn kemur 

(Vleeming o.fl., 2008).   

Hippocrates, faðir læknisfræðinnar, sem var uppi 400 f.Kr., skrifaði fyrstur 

manna um gliðnun á sambryskju í tengslum við meðgöngu. Hann taldi gliðnunina verða 

við fyrstu fæðingu og haldast þannig fyrir seinni fæðingar (sjá Mens, Pool-Goudzwaard 

og Stam, 2009). Það var þó ekki fyrr en á 19. öld sem menn fóru að einbeita sér að því 

að skoða verki tengda meðgöngu. Á undanförnum árum hafa konur greinst með 

mjaðmagrindarverki á meðgöngu í auknum mæli, sérstaklega í Skandinavíu. Rannsóknir 

á mjaðmagrindarverkjum hafa að mestu leyti farið fram í Skandinavíu, Bandaríkjunum, 

Hollandi, Ísrael, Suður Afríku, Ástralíu og Nígeríu. Ástæðan fyrir því að það hafa ekki 

farið fram rannsóknir í öðrum löndum gæti verið sú að þar er talið að 
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mjaðmagrindarverkir séu eðlilegur hluti meðgöngu (Bastiaanssen, de Bie, Bastiaenen, 

Essed og van den Brandt, 2005).  

Tilgangur þessarar ritgerðar var að fjalla um ólíkar meðferðir sjúkraþjálfara við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu og komast að kostum þeirra og göllum. Mörg 

meðferðarform eru í boði við mjaðmagrindarverkjum. Meðferðir sem sjúkraþjálfarar 

nota eru fjölbreytilegar og má þar nefna til dæmis fræðslu, æfingar, vatnsþjálfun, 

nálastungumeðferð, mjúkvefjameðferð, liðlosun, vöðvateygjur, rafmagnsmeðferðir, 

hitameðferð, kuldameðferð, útvegun hjálpartækja og kinesio teip. Við öfluðum 

upplýsinga um þessar meðferðir með heimildaleit. Mikið var stuðst við European 

guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain (Vlemming o.fl., 2008), 

en það er rit sem var sett saman af matsnefnd á vegum Evrópusambandsins (e. European 

Commission, Research Directorate-General, Department of Policy, Coordination and 

Strategy). Einnig leituðum við svara við hvaða meðferðarform eru algengust á Íslandi. 

Til þess að komast að því sendum við könnun til sjúkraþjálfara í Félagi íslenskra 

sjúkraþjálfara. 

Við vonum að ritgerðin okkar muni nýtast fyrir sjúkraþjálfara, aðra 

meðferðaraðila og ófrískar konur.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

 

2.1 Líffærafræði 

 

Hryggsúlan er samsett úr fimm hlutum; hálshrygg, brjósthrygg, mjóhrygg, 

spjaldbeini og rófubeini. Hver hluti er samsettur úr mismunandi fjölda hryggjarliða. 

Mjóhryggurinn er samsettur úr fimm hryggjarliðum og er neðsti liðurinn tengdur 

spjaldbeininu. Liðamótin sem tengja fimmta mjóbakslið við spjaldbeinið eru styrkt með 

tveimur sterkum liðböndum; lig. iliolumbalis (mjaðmar- og mjóbaksband) og lig. 

lumbosacrales (mjóbaks- og 

spjaldsband) (Drake, Vogl og 

Mitchell, 2005). 

Mjaðmagrindin er 

samsett úr tveimur 

mjaðmaspöðum (os coxae), 

spjaldbeini (os sacrum) og 

rófubeini (os coccygis). Hver 

mjaðmaspaði er samsettur úr 

þremur minni beinum; 

klyftabeini (os pubis), 

mjaðmabeini (os ilium) og 

þjóbeini (os ischium). Það eru fjórir liðir í mjaðmagrindinni; sambryskja (symphysis 

pubica) milli klyftabeinanna að framan, tveir spjaldliðir (articulatio sacroiliaca) milli 

spjaldbeins og mjaðmabeina og að lokum rófubeinsliður (articulatio sacrococcygea) 

milli spjaldbeins og rófubeins (Drake o.fl., 2005). Þessir liðir eru allir stöðugir og lítið 

hreyfanlegir (Kapandji, 2007:64). Munur er á mjaðmagrind karla og kvenna, 

mjaðmagrindin er breiðari hjá konum og sambryskjan getur víkkað við fæðingu (Drake 

o.fl., 2005).  

Spjaldliðurinn er styrktur með þremur sterkum liðböndum; lig. sacroiliaca 

ventralia (kviðlæg spjalds- og mjaðmarbönd), lig. sacroiliaca interossea 

(millibeinabönd spjalds- og mjaðmar) og lig. sacroiliaca dorsalia (baklæg spjalds- og 

Mynd 1: Mjaðmagrind (Portland, 2010). 
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mjaðmarbönd). Sambryskjan er styrkt með lig. pubicum superius (efra klyftaband) og 

lig. arcuatum pubis (klyftabogaband) (Drake o.fl., 2005).      

Neðst í mjaðmagrindinni er grindarbotn sem inniheldur þvagrásarop, 

endaþarmsop og kynfæraop. Tveir helstu vöðvarnir í grindarbotninum eru m. levator ani 

(raufarléttir) og m. coccygeus (rófuvöðvi) (Drake o.fl., 2005). 

Mjaðmagrindin gegnir mikilvægu hlutverki. Hún verndar og styður við 

þvagblöðruna, endaþarminn og kynfærin. Einnig festast ýmsir vöðvar á 

mjaðmagrindina, til að mynda bakvöðvar, rassvöðvar og lærvöðvar (Drake o.fl., 2005).   

 

 

2.2 Breytingar á stoðkerfi líkamans á meðgöngu 

 

Margvíslegar breytingar eiga sér stað á stoðkerfi líkamans á meðgöngu.  Það 

slaknar á öllum liðböndum líkamans og þá sérstaklega á liðböndum mjaðmagrindar. 

Liðböndin verða mýkri vegna áhrifa frá hormóninu relaxín (Tortora og Grabowski, 

2004). Skiptar skoðanir eru um hvort magn relaxíns hafi áhrif á mjaðmagrindarverki eða 

ekki. Sumar rannsóknir hafa gefið til kynna að engin tengsl séu á milli 

mjaðmagrindarverkja og magns relaxíns (Albert, Godskesen, Westergaard, Chard og 

Gunn, 1997) en aðrar hafa hins vegar fundið að konur með mjaðmagrindarverki hafi 

hærra magn relaxíns en konur sem hafa ekki verki (Schauberger o.fl., 1996). Vegna þess 

hve liðböndin eru mjúk getur hreyfing liða aukist, sérstaklega í mjaðmagrindinni. 

Mikilvægt er að mjaðmagrindin gefi eftir til að opna betur fæðingarveginn (Tortora og 

Grabowski, 2004).  

Á meðgöngu verða töluverðar breytingar á líkamsstöðu. Þyngdardreifing 

breytist, brjóst og kviður stækka þannig að þyngdarmiðja líkamans færist framar. Þetta 

leiðir oft til þess að mjóbaks- og hálssveigja aukast, axlir verða framdregnar og hné leita 

í yfirréttu (Levangie og Norkin, 2005). Að meðaltali þyngjast konur um 16 kíló á 

meðgöngu (Gaymer, Whalley, Achten, Vatish og Costa, 2009). Breyting á þyngd þegar 

líða tekur á meðgöngu leiðir til aukins álags á blóðrás, vöðva, liði og liðbönd. 

Þyngdaraukning hefur einnig áhrif á fætur kvenna. Aukinn þrýstingur verður á miðfót 

sem getur leitt til plattfótar. Hins vegar hverfur þessi aukni þrýstingur eftir að 

meðgöngu lýkur (Gaymer o.fl., 2009). Þegar kona verður ófrísk er algengt að það 
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hægist á gönguhraða hennar vegna verkja (Wu o.fl., 2002). Á meðgöngu getur einnig 

slaknað á grindarbotnsvöðvum (Pool-Goudzwaard o.fl., 2005).  

Oft er ekki nein augljós ástæða fyrir mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. 

Mjaðmagrindarverkir á meðgöngu eru líklega til komnir vegna nokkurra samverkandi 

þátta. Þar má meðal annars nefna ósamhverfu í hreyfingum liða mjaðmagrindar. Konur 

með mjaðmagrindarverki á meðgöngu eru líklegri til þess að vera með ósamhverfu í 

hreyfingum spjaldliða en ófrískar konur sem eru ekki með mjaðmagrindarverki (Damen 

o.fl., 2001). Konur sem eru með ósamhverfu í hreyfingum spjaldliða skora einnig hærra 

á verkjaskala og hafa verri færni (Damen o.fl., 2001; Mens, Damen, Snijders og Stam, 

2006).  

Ástæða mjaðmagrindarverkja á meðgöngu getur einnig verið tognun á 

liðböndum mjaðmagrindar. Þegar líða tekur á meðgöngu teygist á vefjum í líkama 

konunnar og vegna aukinnar fettu í mjóbaki hallar spjaldbeinið fram. Það veldur auknu 

álagi á liði, brjóskþófa og liðbönd í mjóbaki og mjaðmagrind. Þar sem liðir 

mjaðmagrindar eru lausari vegna hormónaáhrifa eru liðbönd enn strekktari sem getur 

valdið verkjum. Lig. iliolumbalis og lig. sacroiliaca eru þau liðbönd sem gefa ófrískum 

konum oftast einkenni (Sipko, Grygier, Barczyk og Eliasz, 2010). Ef um tognun á 

liðbandi er að ræða þá getur það tekið þrjá til fjóra mánuði að komast aftur í eðlilegt 

horf eftir meðgöngu (Magee, 2008). 

 

 

2.3 Mjaðmagrindarverkir 

 

Verkir á meðgöngu geta komið frá mjaðmagrind, mjóbaki eða verið sambland af 

þessu tvennu (Gutke o.fl., 2008). Samkvæmt yfirlitsgrein frá Wu og félögum (2004) eru  

þessir verkir að meðaltali 5/10 á VAS (Visual analog scale) kvarða en þeir minnka eftir 

fæðingu. Fjórðungur ófrískra kvenna eru með svo mikla verki að þær leita sér aðstoðar 

fagfólks og 8% eru með skerta færni vegna verkja (Wu o.fl., 2004).  

Algengast er að mjóbaks- og/eða mjaðmagrindarverkir komi fram í kringum 18. 

viku og nái hámarki á 24.-36. viku meðgöngu (Wu o.fl., 2004). Ef kona er með verki á 

fyrsta þriðjungi meðgöngu eru auknar líkur á að hún fái verki á þriðja þriðjungi 

(Sihvonen, Huttunen, Makkonen og Airaksinen, 1998). Margar rannsóknir gera ekki 
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greinarmun á bakverkjum og mjaðmagrindarverkjum hjá ófrískum konum (Wu o.fl., 

2004). Mikilvægt er að greina á milli þessara verkja því meðferðir við þeim eru ólíkar. 

Mjaðmagrindarverkir eru oft rangt greindir þar sem nákvæm skilgreining liggur ekki 

fyrir og orsök þeirra er ekki alltaf kunn. Því vantar almenna skilgreiningu á 

mjaðmagrindarverkjum (Vleeming o.fl., 2008). Útskýringin gæti verið sú að sums 

staðar eru mjaðmagrindarverkir á meðgöngu taldir eðlilegur hluti meðgöngu og þarfnast 

þar af leiðandi ekki frekari útskýringa (Bastiaanssen o.fl., 2005).  

Mjóbaksverkir stafa oft af vöðvaspennu og vöðvaþreytu vegna breyttrar líkamsstöðu 

og líkamsþyngdar. Einnig getur verið um brjósklos eða slitbreytingar að ræða 

(Brotzman og Wilk, 2003). Mjaðmagrindarverkir eru hins vegar verkir frá spjaldliðum 

og/eða sambryskju.  

Mjaðmagrindarverkir á meðgöngu geta stafað af of lítilli eða of mikilli 

vöðvaspennu. Ef um of litla vöðvaspennu er að ræða getur það orðið til þess að 

vöðvarnir halda ekki nógu vel við liðina sem eru lausir fyrir vegna slakra liðbanda. 

Konur með of litla vöðvaspennu finna oft til verkja í þungaberandi stöðum eins og 

sitjandi, standandi og gangandi. Þær eru gjarnan með lélega líkamsstöðu og eru oft 

bognar í baki. Konur með of mikla vöðvaspennu halda oft að þær séu með óstöðuga 

mjaðmagrind og reyna því að auka stöðugleika hennar með því að spenna vöðva 

líkamans. Þær eru oft með aukna mjóbakssveigju og spennu í rassvöðvum, sem getur 

leitt til mikilla verkja (O‟Sullivan og Beales, 2007). 

Albert, Godskesen og Westgaard (2000) hafa skipt mjaðmagrindarverkjum meðal 

ófrískra kvenna í fimm flokka: 

 

1. Mjaðmagrindareinkenni (Pelvic girdle syndrome): Daglegur verkur í öllum 

þremur liðamótum mjaðmagrindar, það er í sambryskju og báðum spjaldliðum. 

Þetta er staðfest með hlutlægri skoðun. 

2. Einkenni frá sambryskju (Symphysiolysis): Daglegur verkur í sambryskju. 

Þetta er staðfest með hlutlægri skoðun. 

3. Spjaldliðaeinkenni öðrum megin (One- sided sacroiliac syndrome): Daglegur 

verkur frá öðrum spjaldliðnum. Þetta er staðfest með hlutlægri skoðun. 

4. Spjaldliðaeinkenni báðum megin (Double- sided sacroiliac syndrome): 

Daglegur verkur frá báðum spjaldliðum. Þetta er staðfest með hlutlægri skoðun. 
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5. Margbreytileg einkenni (Miscellaneous): Daglegur verkur frá einum eða fleiri 

mjaðmagrindarliðum. Ósamræmi er í hlutlægri skoðun.  

 

Í rannsókn Alberts og félaga (2002) voru 20,1% ófrískra kvenna með 

mjaðmagrindarverki. Þar af voru 6,0% með mjaðmagrindareinkenni, 2,3% með 

einkenni frá sambryskju, 5,5% með spjaldliðaeinkenni öðrum megin og 6,3% með 

spjaldliðaeinkenni báðum megin. Einnig voru 1,6% ófrískra kvenna með margbreytileg 

einkenni.  

Albert og félagar (2001) tóku eftir því að konur í fyrsta flokknum, það er að 

segja með mjaðmagrindareinkenni, höfðu verri horfur en konur í hinum flokkunum. Í 

rannsókn þeirra kom fram að 8,5% kvenna með mjaðmagrindarverki voru enn með 

verki tveimur árum eftir fæðingu, og þar af voru konur með mjaðmagrindareinkenni í 

meirihluta (72,4%).  

 

 

Mynd 2: Verkjamynd með algengum staðsetningum verkja hjá konum með 

mjaðmagrindarverki (Association of chartered physiotherapists in 

women´s health, 2007). 

 

 

2.4 Skoðun 

 

 Til þess að greina á milli mjóbaks- og mjaðmagrindarverkja þarf fyrst og fremst 

að taka ítarlega sögu. Veita þarf því sérstaka athygli hvort kona fái verk við að standa, 

ganga og/eða sitja í lengri tíma. Mikilvægt er að fá nákvæma staðsetningu verkja. 
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Annað hvort getur konan bent á staðsetningu verkja á sjálfri sér eða teiknað þá inn á 

verkjamynd (mynd 2) (Vleeming o.fl., 2008). Verkur sem tengist mjaðmagrind finnst 

fyrir neðan fimmta lendarlið, oftast á milli aftari efri mjaðmarnibba (spina iliaca 

posterior superior) og rassfellinga (gluteal fold), sérstaklega í kringum spjaldliði. 

Verkinn getur leitt niður í aftanverð læri og/eða sambryskju (Vleeming o.fl., 2008; 

Gutke o.fl., 2010). Hins vegar ef um er að ræða mjóbaksverki eru verkir á 

mjóbakssvæði, með eða án leiðsluverkja í fótlegg (Gutke o.fl., 2010). 

 Einnig getur verið gott að notast við spurningalista. Aðlagaður Quebec bakverkja 

færnikvarði (e. modified Quebec back pain disability scale) er kvarði til að meta 

færniskerðingu vegna mjaðmagrindarverkja. Kona metur sjálf hversu erfitt það er henni 

að framkvæma ýmsa hluti, t.d. ganga, keyra og búa um rúm. Kvarðinn var upphaflega 

gerður til að meta færniskerðingu vegna mjóbaksverkja (Mens o.fl., 2006). 

 Mikilvægt er að framkvæma nákvæma skoðun til þess að greina hvaðan verkir 

eiga upptök sín. Nákvæm skoðun felst aðallega í klínískum prófum. Samkvæmt 

European guidelines for the diagnosis and treatment of pelvic girdle pain (Vleeming 

o.fl., 2008) er mælt með eftirfarandi prófum til að staðfesta að verkur komi frá 

mjaðmagrind: 

 

2.4.1 Próf sem staðfesta að verkur komi frá spjaldlið:   

 Verkjaáreitispróf fyrir aftanverða mjaðmagrind (e. posterior pelvic pain 

provocation test):  

Skjólstæðingur liggur á bakinu með hné og mjöðm þeim megin sem prófa á í 90° 

beygju. Sjúkraþjálfari styður við mjaðmagrindina gagnstæðu megin og ýtir 

bogna hnénu beint niður í gegnum lengdarás lærleggs. Prófið er jákvætt ef 

skjólstæðingur finnur verk sem hann kannast við á aftanverðri mjaðmagrind 

þeim megin sem prófað er (Robinson o.fl., 2010).   

 Patrick-Faber próf:  

Skjólstæðingur liggur á bakinu og sjúkraþjálfari færir annan fótlegginn í beygju, 

fráfærslu og útsnúning í mjöðm þannig að hné sé bogið og hæll hvíli á 

gagnstæðu hné. Sjúkraþjálfari styður við mjaðmagrindina gagnstæðu megin og 

ýtir bogna hnénu niður. Ef verkur finnst í spjaldlið er prófið jákvætt (Robinson 

o.fl., 2010). 
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 Þreifing á lig. sacroiliaca dorsalia longus (langa baklæga spjalds- og 

mjaðmabandi):  

Skjólstæðingur liggur á hliðinni. Sjúkraþjálfari þreifar lig. sacroiliaca dorsalia 

longus. Prófið er jákvætt ef þreifingin framkallar verk (Robinson o.fl., 2010).  

 Gaenslen´s próf:  

Skjólstæðingur liggur á bakinu með annan fótinn út af bekknum og heldur hinu 

hnénu bognu að brjóstkassanum. Sjúkraþjálfari ýtir fætinum sem er út af 

bekknum niður og ýtir um leið á hitt hnéð. Ef verkur framkallast er prófið 

jákvætt (Gutke o.fl., 2010).  

 

2.4.2 Próf sem staðfesta að verkur komi frá sambryskju:  

 Þreifing á sambryskju: 

Skjólstæðingur liggur á bakinu. Sjúkraþjálfari beitir léttum þrýstingi á 

sambryskju. Ef verkur er til staðar fimm sekúndum eftir að þrýstingi hefur verið 

aflétt er prófið jákvætt (Robinson o.fl., 2010). 

 Aðlagað Trendelenburg færnipróf fyrir mjaðmagrindina (e. modified 

Trendelenburg function test of the pelvic girdle): 

Skjólstæðingur stendur á öðrum fæti og beygir hinn fótlegginn í 90° um mjöðm 

og hné. Ef verkur finnst í sambryskju er prófið jákvætt (Albert o.fl., 2000). 

 

2.4.3 Starfrænt próf fyrir mjaðmagrind: 

 Aktíft fótalyftu próf (e. active straigt leg raise test (ASLR)):  

Skjólstæðingur liggur á bakinu með beina fótleggi og lyftir öðrum fótlegg beint 

upp 20 cm frá bekk. Konan metur hversu erfitt er að lyfta fæti á skalanum núll til 

fimm. Framkvæmt báðum megin og stigin lögð saman. Ef samanlögð stig eru 

fjórir eða meira er prófið jákvætt (Robinson o.fl., 2010). 

 

Til þess að verkjaáreitisprófin séu túlkuð jákvæð þurfa þau að framkalla þá 

mjaðmagrindarverki sem konan þekkir. Ef verkur finnst ekki við prófunina er líklega 

ekki um mjaðmagrindarverki að ræða. Taka verður mið af öllum prófunum, því ef eitt 

próf er neikvætt útilokar það ekki mjaðmagrindarverki þar sem næmni prófanna er ekki 

nógu mikil (Vleeming o.fl., 2008).  
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Gutke og félagar (2010) rannsökuðu áreiðanleika milli mælenda við flokkun 

mjóbaks- og mjaðmagrindarverkja. Tveir sjúkraþjálfarar prófuðu 31 ófríska konu eftir 

ákveðnum forsendum. Konurnar fylltu út spurningalista og merktu inn á verkjamynd. 

Mælendurnir mátu hreyfingar í baki og framkvæmdu fimm klínísk verkjaáreitispróf. 

Þau voru tog (e. distraction test), verkjaáreitispróf fyrir aftanverða mjaðmagrind, 

Gaenslen‟s próf, samþjöppunarpróf (e. compression test) og spjaldbeinsþrýstingur (e. 

sacral thrust). Til þess að staðfesta að um mjaðmagrindarverki væri að ræða þurftu tvö 

eða fleiri klínísk verkjaáreitispróf að vera jákvæð, auk þess sem verkirnir urðu að vera á 

mjaðmagrindarsvæði og ekki framkallanlegir með hreyfingum á baki. Hins vegar ef um 

mjóbaksverki var að ræða máttu ekki fleiri en eitt klínískt verkjaáreitispróf vera jákvætt, 

verkurinn varð að vera staðsettur í mjóbaki og það varð að vera hægt að framkalla 

verkinn með breyttum stöðum á baki eða endurteknum hreyfingum. Ef um blandaða 

verki var að ræða þurftu tvö eða fleiri klínísk verkjaáreitispróf að vera jákvæð, verkur 

þurfti að vera bæði á mjóbaks- og mjaðmagrindarsvæði og verkurinn varð að vera 

framkallanlegur með breyttum stöðum á baki eða endurteknum hreyfingum. Mælendur 

voru sammála um hvernig átti að flokka verkinn í 87% tilvika. 

Rannsókn Albert, Godskesen og Westergaard (2000) sýndi fram á að það er 

hægt að staðla skoðun og túlkun klínískra prófa fyrir mjaðmagrind. Þeir sýndu fram á að 

próf fyrir spjaldliði eru áreiðanleg til að greina á milli verkja í spjaldliðum og verkja í 

mjóbaki. Klínísk verkjaáreitispróf eru talin nákvæmari og áreiðanlegri en önnur próf. 

Eldri rannsóknir hafa einblínt á niðurstöður úr almennri skoðun og þreifingu til að 

staðfesta skilgreiningu á mjaðmagrindarverkjum. Í dag er það ekki talið nógu 

áreiðanlegt og er meiri áhersla á að hafa próf stöðluð. 

Robinson, Veieröd, Mengshoel og Völlestad (2010) rannsökuðu hvort hægt væri 

að sjá fyrir styrk verkja og færniskerðingu í lok meðgöngu með klínískum 

verkjaáreitisprófum í byrjun meðgöngu. Höfundar komust að því að sterk fylgni væri 

milli staðsetningar verkja í mjaðmagrind, jákvæðs verkjaáreitisprófs fyrir aftanverða 

mjaðmagrind og fjölda jákvæðra verkjaáreitisprófa í byrjun meðgöngu, og 

færniskerðingar og styrks verkja undir lok meðgöngu. Þetta bendir til þess að hægt sé að 

finna konur snemma á meðgöngu sem eru í áhættu að þróa með sér alvarlega 

mjaðmagrindarverki. Með því að finna þær snemma eru meiri líkur á því að hægt sé að 

fyrirbyggja frekari verki. Einnig komust þeir að því að það skipti ekki máli á hversu 

mörgum stöðum verkir fundust, einungis skipti máli hvar þeir fundust. 
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Robinson, Mengshoel, Veieröd og Völlestad (2010) rannsökuðu einnig hvort 

fylgni væri milli jákvæðra verkjaáreitisprófa í lok meðgöngu og færniskerðingar og 

styrks mjaðmagrindarverkja 12 vikum eftir fæðingu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að mörg jákvæð verkjaáreitispróf í lok meðgöngu væri marktækur áhættuþáttur 

fyrir mjaðmagrindarverki og færniskerðingu 12 vikum eftir fæðingu.  

 

 

2.5 Tíðni 

 

Erfitt er að segja til um tíðni mjóbaks- og mjaðmagrindarverkja hjá ófrískum 

konum með fullvissu þar sem margar rannsóknir hafa verið gerðar og niðurstöður þeirra 

eru mjög mismunandi. Samkvæmt nýlegum yfirlitsgreinum er tíðni mjóbaks- og 

mjaðmagrindarverkja hjá ófrískum konum frá 3,9% upp í 89,9% (Vleeming o.fl., 2008; 

Wu o.fl., 2004). Ástæðan fyrir þessum mikla mun milli rannsókna er meðal annars 

misræmi á skilgreiningum rannsakenda á mjóbaks- og mjaðmagrindarverkjum. Sumar 

rannsóknir tilgreina aðeins mjóbaksverki, aðrar tilgreina aðeins mjaðmagrindarverki, 

enn aðrar tilgreina verkjasvæðið ekki sérstaklega og að lokum eru sumar sem tilgreina 

bæði mjóbaks- og mjaðmagrindarverki (Vleeming o.fl., 2008). Hluti ástæðunnar gæti 

einnig verið að mismunandi greiningaraðferðum er beitt milli rannsókna og að notast er 

við mismunandi rannsóknarform (Vleeming o.fl., 2008). 

Samkvæmt yfirlitsgrein frá Wu og félögum (2004) er tíðni mjóbaks- og 

mjaðmagrindarverkja um 45% hjá ófrískum konum og um 25% eftir meðgöngu. Þegar 

eingöngu er horft á mjaðmagrindarverki er tíðnin um 20% hjá ófrískum konum 

(Vleeming o.fl., 2008). 

Mogren (2005) lagði spurningalista fyrir 891 konu sem höfðu eignast börn á 

tveimur sjúkrahúsum í norður Svíþjóð á fjögurra mánaða tímabili árið 2002. Alls voru 

71,7% með mjóbaks- og mjaðmagrindarverki á meðgöngu. Einnig athugaði hún hversu 

margar voru með verkjaskor sjö eða hærra á VAS kvarða. Í ljós kom að 23,2% kvenna 

voru með svo hátt verkjaskor. 

Tíðni mjaðmagrindarverkja á meðgöngu hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi. 

Sigurlaug Jónsdóttir og Vala Björnsdóttir (2008) lögðu spurningalista fyrir 105 
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barnshafandi konur á 30. til 36. viku meðgöngu á Íslandi í BS verkefni sínu. Þær fundu 

að tíðni mjaðmagrindarverkja á meðgöngu væri 58%.  

 

 

2.6 Áhættuþættir 

 

Hugsanlegir áhættuþættir mjóbaks- og mjaðmagrindarverkja hafa verið 

rannsakaðir en niðurstöður rannsókna hafa ekki allar verið samhljóma. Samkvæmt 

nýlegum yfirlitsgreinum eru helstu áhættuþættir fyrir mjóbaks- og mjaðmagrindarverki 

á meðgöngu: líkamlega erfið vinna, fyrri saga um mjóbaksverki, fyrri saga um áverka á 

mjaðmagrind, að vera fjölbyrja og fyrri saga um mjóbaks- og mjaðmagrindarverki á eða 

eftir meðgöngu (Vleeming o.fl., 2008; Wu o.fl., 2004). Hins vegar kom fram í nýrri 

rannsókn að líkamlega erfið vinna og fyrri saga um mjóbaksverki væru ekki 

áhættuþættir fyrir alvarlega mjaðmagrindarverki seint á meðgöngu (Robinson o.fl., 

2010). Einhverjar vísbendingar eru um að lág líkamshæð, aukin líkamsþyngd, aukin 

fæðingarþyngd barns, notkun getnaðarvarnarpillunnar, reykingar, mænudeyfing og 

langt annað stig fæðingar geti aukið líkur á mjóbaks- og mjaðmagrindarverkjum á og 

eftir meðgöngu (Wu o.fl., 2004). Hins vegar eru aðrar heimildir um að notkun 

getnaðarvarnarpillunnar, tími frá síðustu óléttu, hæð, þyngd, reykingar og að öllum 

líkindum aldur séu ekki áhættuþættir (Vleeming o.fl., 2008).  

Mogren (2005) rannsakaði tengsl líkamlegrar virkni fyrir meðgöngu og starfs 

við mjóbaks- og mjaðmagrindarverki á meðgöngu. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

að þær konur sem höfðu stundað reglulega líkamsrækt fyrir meðgöngu í lengri tíma 

voru í minni áhættu að fá mjóbaks- og mjaðmagrindarverki á meðgöngu. Þær konur sem 

voru í líkamlega erfiðri vinnu voru hins vegar í aukinni áhættu á að fá alvarlega verki.  

 Albert, Godskesen, Korsholm og Westergaard (2006) gerðu rannsókn þar sem 

leitað var að áhættuþáttum fyrir mjaðmagrindarverki á meðgöngu, bæði almennum 

mjaðmagrindarverkjum og fyrir fjóra undirflokka mjaðmagrindarverkja. Niðurstöður 

þeirra voru að mismunandi áhættuþættir væru fyrir hvern undirflokk. Þegar teknar voru 

saman niðurstöður fyrir almenna mjaðmagrindarverki voru áhættuþættir: fyrri saga um 

mjóbaksverki, áverki á baki eða mjaðmagrind, að vera fjölbyrja, mikið álag og óánægja 

í starfi. Þegar horft var á mjaðmagrindareinkenni, sem eru verkir í öllum þremur liðum 
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mjaðmagrindar, var aukin líkamsþyngd einnig áhættuþáttur. Þegar horft var á einkenni 

frá sambryskju voru áhættuþættir að vera fjölbyrja, aukin líkamsþyngd og reykingar. 

Þegar um spjaldliðaeinkenni öðrum megin var að ræða voru áhættuþættir fyrri saga um 

mjóbaksverki, áverki á bak eða mjaðmagrind, lág líkamshæð, að vera ómenntuð og 

kvíði. Hjá þeim sem voru með spjaldliðaeinkenni báðum megin voru áhættuþættir fyrri 

saga um mjóbaksverki, áverki á baki eða mjaðmagrind, að vera fjölbyrja, mikil 

þyngdaraukning á meðgöngu og óánægja í starfi. 

  

 

2.7 Afleiðingar mjaðmagrindarverkja 

 

Samkvæmt yfirlitsgrein Wu og félaga (2004) er skert færni algeng hjá konum 

með mjóbaks- og mjaðmagrindarverki á meðgöngu, en tíðnin er frá 21% upp í 81% eftir 

rannsóknum, með miðgildið 28%. Þar kom einnig fram að samkvæmt mörgum 

rannsóknum hrjá svefnvandamál um það bil 30% kvenna með mjóbaks- og 

mjaðmagrindarverki. Í rannsókn Hansen og félaga (1999) kom í ljós að 55% ófrískra 

kvenna með mjaðmagrindarverki áttu í erfiðleikum með að ganga 50 m, 97% áttu í 

erfiðleikum eða gátu ekki staðið upp frá gólfi, helmingur þeirra gat ekki ryksugað í tíu 

mínútur og 82% kvennanna áttu í erfiðleikum með samfarir.  

Í rannsókn Norén, S. Östgaard, Johansson og H. C. Östgaard (2002) fannst 

munur á magni verkja við ýmsar athafnir eftir því hvort um væri að ræða mjóbaksverki, 

mjaðmagrindarverki eða blöndu af þessu tvennu. Konur sem voru með sambland af 

mjóbaks- og mjaðmagrindarverkjum mátu verki sína að meðaltali 5/10 á VAS kvarða 

við húsverk, en konur sem voru einungis með mjaðmagrindarverki mátu þá að meðaltali 

3,7/10 á VAS kvarða og þær sem voru einungis með mjóbaksverki mátu þá að meðaltali 

1,7/10 á VAS kvarða. Konur með blandaða verki áttu einnig erfiðara með að ganga, 

versla og æfa en konur sem voru aðeins með mjóbaks- eða mjaðmagrindarverki.  

Robinson, Eskild, Heiberg og Eberhard-Gran (2006) gerðu rannsókn á áhrifum 

mjaðmagrindarverkja á færni ófrískra kvenna í Noregi. Samkvæmt rannsókn þeirra voru 

46% kvenna með mjaðmagrindarverki á meðgöngu. Af þeim konum sem voru með 

mjaðmagrindarverki voru 16% sem þurftu að nota hækjur vegna verkja og þriðjungur 

þeirra vaknaði oft upp á nóttunni vegna verkja. Af öllum konunum sem tóku þátt í 
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rannsókninni voru 67% sem tóku sér veikindaleyfi á meðgöngu, þar af voru 41% sem 

gerðu það vegna mjaðmagrindarverkja. 

Eftir fæðingu hverfa mjaðmagrindarverkir innan þriggja mánaða hjá um það bil 

93% kvenna. Þær konur sem voru ennþá með verki eftir þann tíma voru í mikilli áhættu 

fyrir að þróa með sér krónísk verkjavandamál (Wu o.fl., 2004).  

Mjóbaks- og mjaðmagrindarverkir eru helsta ástæða veikindaleyfa meðal 

ófrískra kvenna í Skandinavíu (Östgaard, Zetherström, Roos-Hansson og Svanberg, 

1994). Í rannsókn Kihlstrand, Stenman, Nilsson og Axelsson (1999) kemur fram að talið 

sé að um það bil 10-21% allra sænskra ófrískra kvenna taki sér veikindaleyfi einhvern 

tímann á meðgöngu vegna bakverkja. Veikindaleyfi þeirra stendur yfir í sjö og hálfa 

viku að meðaltali. Hins vegar verða þær ekki betri af verkjum eftir veikindaleyfið. Þeir 

reiknuðu út með tölum frá sænska ríkinu að ef öll veikindaleyfi vegna bakverkja hefðu 

verið einum degi styttri árið 1992 hefði það minnkað kostnað sænska ríkisins um 2,6 til 

3,7 milljónir sænskra króna (45 til 64 milljónir íslenskra króna). Einnig ber að hafa í 

huga þá staðreynd að með veikindaleyfum þá minnkar framleiðsla, sem gerir það að 

verkum að kostnaður er ennþá meiri fyrir þjóðina.  
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3 Meðferðir 

 

Forvarnir og meðferðir við mjóbaks- og mjaðmagrindarverkjum er mikilvægt 

málefni fyrir alla þá sem láta sér heilsu kvenna varða (Stuge, Hilde og Völlestad, 2003). 

Sjúkraþjálfarar gegna stóru hlutverki þegar kemur að því að meðhöndla 

mjaðmagrindarverki á meðgöngu og mikilvægt er að þeir viti hvaða meðferðir virka og 

hver þeirra hentar hverju sinni. 

Meðferðir sjúkraþjálfara við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu eru af ýmsum 

toga. Má þar nefna æfingar, vatnsþjálfun, nálastungumeðferð, mjúkvefjameðferð, 

liðlosun, teygjur, rafmagnsmeðferðir, hitameðferð, kuldameðferð og kinesio teip. Þar að 

auki er fræðsla og útvegun hjálpartækja stór hluti af starfi sjúkraþjálfara. Þegar velja á 

meðferð fyrir skjólstæðing þurfa góð rök að liggja að baki, meðferðin þarf að vera 

árangursrík og um leið má hún ekki valda skaða. Þegar ófrískar konur eru 

meðhöndlaðar er mikilvægt að hafa þetta í huga þar sem fóstur eru viðkvæm og kona 

sem ber barn undir belti er það einnig vegna allra breytinganna sem meðgangan hefur í 

för með sér. Því er best ef meðferð sem beita skal hefur verið rannsökuð og sýnt hefur 

verið fram á að hún sé án áhættu fyrir móður og fóstur.  

Erna Kristjánsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir og Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir (2007) gerðu könnun á þjónustu sem býðst konum með 

mjaðmagrindarverki á meðgöngu hér á landi. Þær töluðu við fagaðila, ófrískar konur og 

konur sem höfðu upplifað mjaðmagrindarverki á meðgöngu. Þær spurðu út í ýmsa þætti 

tengda mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu og þjónustu við ófrískar konur. Flestir 

viðmælendur í könnuninni töldu að við vægum kvörtunum um mjaðmagrindarverki 

væri nóg að konur fengju fræðslu frá ljósmæðrum og/eða sjúkraþjálfurum auk 

vatnsþjálfunar. Viðmælendur rannsóknarinnar töldu einnig að samstarf milli lækna og 

ljósmæðra væri í góðu lagi en samband þeirra við sjúkraþjálfara á einkastofum væri lítið 

sem ekkert.  

Mogren (2005) rannsakaði hversu margar konur frá tveimur sænskum 

sjúkrahúsum fengu meðferð við mjóbaks- og mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Það 

kom í ljós að þriðjungur kvenna fengu meðferð. Þar af fékk 29% meðferð hjá 

sjúkraþjálfara. Í 78,7% tilvika skilaði meðferðin árangri þannig að verkir minnkuðu. 

Meðferð sem konur fengu voru TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation), 

lyfjameðferð, nálastungur, vatnsþjálfun, mjaðmagrindarbelti og fleira. TENS skilaði 
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árangri í 82,9% tilvika, lyfjameðferð í 92,6% tilvika, nálastungur í 91,2% tilvika, 

vatnsþjálfun í 94,3% tilvika og mjaðmagrindarbelti í 71,5% tilvika. 

Eitt af markmiðum sjúkraþjálfunar kvenna með mjaðmagindarverki á meðgöngu 

er að vinna upp lífeðlisfræðilega virkni sem hefur tapast á meðgöngu (Lee, 1999). 

Nokkrar rannsóknir eru til um árangur sjúkraþjálfunar við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu en ekki eru allir sammála um árangur ólíkra meðferða.  

Hér á eftir kemur upptalning og lýsing á meðferðum sjúkraþjálfara við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu, þar sem farið verður yfir rannsóknir auk þess sem 

kostir og gallar hvers meðferðarforms verða útlistaðir. 

  

 

3.1 Fræðsla 

 

Mikilvægt er að veita ófrískum konum með mjaðmagrindarverki hnitmiðaða og 

góða fræðslu. Aðalávinningur fræðslu er að konan áttar sig betur á ástandi sínu og getur 

því tekið virkan þátt í meðferð sinni. Gæta þarf þess að hræða ekki konuna, hún þarf að 

vita að þetta ástand er hvorki skaðlegt henni né barni hennar. Mikilvægt er að 

heilbrigðisstarfsmenn tali saman og séu með sambærilega fræðslu (Vleeming o.fl., 

2008).  

Í könnun sem gerð var á Íslandi fannst bæði fagaðilum og ófrískum konum mjög 

mikilvægt að konur fái einstaklings- og hópfræðslu snemma á meðgöngu. Tekið var 

fram að hópfræðsla kæmi aldrei í stað einstaklingsfræðslu (Erna Kristjánsdóttir o.fl., 

2007). 

Til eru upplýsingabæklingar fyrir verðandi mæður þar sem fjallað er um 

mjaðmagrindarverki á meðgöngu. “Mjaðmagrindarverkir á meðgöngu: Fræðsla og 

ráðgjöf til sjálfshjálpar” er íslenskur bæklingur sem Erna Kristjánsdóttir og Halldóra 

Eyjólfsdóttir (2008) gerðu og er hægt að nálgast hann hjá Félagi íslenskra sjúkraþjálfara 

og á heilsugæslustöðvum landsins. Í bæklingnum er fjallað almennt um 

mjaðmagrindarverki, orsakir þeirra og einkenni. Einnig eru gefin ráð til að minnka 

mjaðmagrindarverki, til dæmis hvernig megi bæta líkamsstöðu og líkamsbeitingu, auk 

þess sem sagt er frá hjálpartækjum. Konum er sýnt myndrænt hvernig best er að bera sig 

að í daglegum störfum til að setja sem minnst álag á mjaðmagrindina. 
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“Pregnancy-related pelvic girdle pain” er bæklingur á ensku sem er gefinn út  í 

tveimur útgáfum. Önnur útgáfan er fyrir fagaðila (“Guidance for health professionals”) 

og hin er fyrir verðandi og nýbakaðar mæður (“Guidance for mothers-to-be and new 

mothers”). The Association of Chartered Physiotherapists in Women’s Health 

(ACPWH) (2007) sá um að búa til þessa bæklinga og er hægt að nálgast þá á netinu. 

Innihald þessara bæklinga er svipað og íslenska bæklingsins um mjaðmagrindarverki á 

meðgöngu. Fjallað er um mjaðmagrindarverki, algengi, orsakir, batahorfur, áhættuþætti, 

einkenni og meðhöndlun þeirra, auk þess sem fjallað er um sálræna þætti, fæðinguna 

sjálfa og hvernig ber að haga sér eftir fæðingu. Í bæklingnum sem er ætlaður fagaðilum 

er einnig fjallað um skoðun, hvert ber að vísa þessum konum eftir einkennum og um 

sjúkraþjálfun og meðferð við þessum verkjum. 

Ráðleggingar eru mjög svipaðar í öllum bæklingunum. Mælt er með því að 

konur passi upp á líkamsstöðu sína, að þær standi jafnt í báðar fætur, rétti úr sér og 

forðist að yfirrétta hnén eða fetta bakið um of. Eins er konum ráðlagt að setja jafnan 

þunga á setbein í setstöðu og þeim er bent á að gott er að setja sessur í djúpa stóla til 

þess að fá betri setstöðu. Við göngu er mælt með að ganga gleiðspora, ganga hægt og 

taka lítil skref. Einnig er mælt með því að vera í góðum skóm sem gefa góðan stuðning. 

Fyrir þær konur sem eiga í erfiðleikum með stigagöngu er sýnt hvernig hægt er að haga 

henni þannig að það hafi minni áhrif á verki, til dæmis með því að taka eitt þrep í einu 

með sama fót á undan eða ganga frá hlið með báðar hendur á handriði. Þegar sest er inn 

í bíl er mælt með því að halda hnjám saman, einnig þegar verið er að snúa sér í rúmi. 

Varast skal að krossleggja fætur, standa á öðrum fæti og lyfta þungum hlutum. Betra er 

ef álagið dreifist jafnt á líkamann, til dæmis er ekki gott að halda á einhverju þungu í 

annarri hendi. 

Ráðleggingarnar snúa flestar að því að auka ekki álag á mjaðmagrindina og 

varast snúning, sem getur aukið verkina. Oft átta konur með mjaðmagrindarverki sig á 

því hvað eykur verki og forðast það, án þess að hafa fengið fræðslu um það. Sem dæmi 

má nefna göngulag kvenna með mjaðmagrindarverki. Rannsókn var gerð á konum sem 

voru ennþá með mjaðmagrindarverki eftir meðgöngu, og kom í ljós að gönguhraði 

þeirra var hægari en annarra kvenna. Einnig kom í ljós að snúningur mjaðmagrindar og 

snúningur brjóstkassa var samtaka en ekki sitt á hvað eins og í eðlilegri göngu (Wu o.fl., 

2002). Ástæðan fyrir þessu göngulagi gæti verið sú að þær eru að reyna að minnka 

snúning um mjaðmagrindina og þar af leiðandi verk með því að ganga hægt og varlega.  
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Fræðsla er mjög mikilvæg en hún kemur hins vegar ekki í stað annarrar 

meðferðar, sérstaklega ef um mikla verki er að ræða. Í rannsóknum þar sem meðferðir 

við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu eru bornar saman við fræðslu sýnir fræðslan 

ekki eins góðan árangur (Elden, Ladfors, Olsen, Östgaard og Hagberg, 2005; 

Wedenberg, Moen og Norling, 2000). 

 

 

3.2 Æfingar 

 

Æfingar eru algengt meðferðarform meðal sjúkraþjálfara. Æfingar sem meðferð 

við mjaðmagrindarverkjum ófrískra kvenna hafa hins vegar lítið verið rannsakaðar og 

þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hafa sýnt mismunandi árangur. 

Ástæður þess að sjúkraþjálfarar telja æfingar gegna mikilvægu hlutverki í 

meðferð gætu verið að þær auka vöðvastyrk sem eykur stöðugleika. Stöðugleikaæfingar 

geta leiðrétt stöðu mjaðmagrindar og aukið vöðvavirkni. Hægt er að auka stöðugleika 

mjaðmagrindar á tvo vegu. Í fyrsta lagi með formlokun (e. form closure), það er að 

segja að læsa liðum og í öðru lagi með kraftalokun (e. force closure), það er að segja 

með samþjöppunarkröftum vöðva, liðbanda og bandvefja (Pool-Goudzwaard, 

Vleeming, Stoeckart, Snijders og Mens, 1998). Formlokun er hugtak sem er notað til að 

lýsa því hvernig bygging liða, afstaða og lögun þeirra stuðla að stöðugleika. Allir liðir 

líkamans eru með mismunandi formlokun en það er líffærafræði hvers einstaklings sem 

mun ákvarða hversu mikla kraftalokun þarf með vöðvum til þess að tryggja stöðugleika 

þegar álag á mjaðmagrindina eykst (Lee og Vleeming, 2004). Vöðvaslappleiki og 

ófullnægjandi stuðningur liðbanda getur leitt til minnkaðrar samþjöppunar. Endurtekin 

tognun á liðböndum mjaðmagrindar getur valdið verkjum í mjaðmagrind. Til að auka 

stöðugleika er meðal annars hægt að nota mjaðmagrindarbelti (Pool-Goudzwaard o.fl., 

1998).  

Æfingar hafa sýnt árangur í nokkrum rannsóknum. Í rannsókn Elden og félaga 

(2005) fundu konur með mjaðmagrindarverki á meðgöngu til minni verkja eftir að hafa 

stundað stöðugleikaþjálfun í sex vikur. Sömu rannsakendur skoðuðu einnig hvort 

einhver áhætta fylgdi því að stunda stöðugleikaþjálfun á meðgöngu (Elden, Östgaard, 

Fagevik-Olsen, Ladfors og Hagberg, 2008). Konurnar fengu engin alvarleg einkenni, en 

nokkrar kvörtuðu yfir verk í mjóbaki í byrjun meðferðartímabils.   
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Mörkved, Salvesen, Schiel, Lydersen og Bö (2007) gerðu rannsókn á því hvort 

hópþjálfun á meðgöngu gæti fyrirbyggt mjóbaks- og mjaðmagrindarverki. Þeir fengu til 

sín 301 ófríska konu og skiptu þeim handahófskennt í þjálfunarhóp og viðmiðunarhóp. 

Að lokum voru 120 konur í þjálfunarhópnum. Þjálfunarhópurinn gerði meðal annars 

grindarbotnsæfingar, styrktaræfingar og þolæfingar. Konurnar æfðu einu sinni í viku í 

12 vikur. Hver æfing stóð yfir í klukkustund. Þær voru einnig hvattar til að gera 

grindarbotnsæfingar tvisvar sinnum á dag. Konurnar í viðmiðunarhópnum fengu 

einungis fræðslu og upplýsingar frá sinni ljósmóður. Eftir 36 vikna meðgöngu fundu 

færri konur (43,9%) í þjálfunarhópnum fyrir einkennum frá mjóbaki og mjaðmagrind 

miðað við konurnar í viðmiðunarhópnum (56,2%). Eftir fæðingu fundu 26,3% kvenna í 

þjálfunarhópnum fyrir einkennum á móti 36,6% kvenna í viðmiðunarhópnum. 

Marktækur munur var á hópunum bæði á meðgöngu og eftir meðgöngu. Það var þó ekki 

marktækur munur á hópunum hvað varðaði veikindaleyfi. Rúmlega fimmtungur 

(20,9%) kvenna í þjálfunarhópnum tóku sér veikindaleyfi fyrir 36. viku meðgöngu en 

tæplega fjórðungur (24,8%) kvenna í viðmiðunarhópnum. Engar aukaverkanir fylgdu 

þjálfuninni. Eftir að rannsókninni lauk komust Mörkved og félagar að þeirri niðurstöðu 

að hægt væri að fyrirbyggja mjóbaks- og mjaðmagrindarverki hjá einni af hverri 8,1 

konu á meðgöngu og hjá einni af hverri 9,8 konu eftir meðgöngu, ef þær fylgdu þjálfun 

þeirra og ráðleggingum. Færni var metin með spurningalista og kom í ljós að hún var 

betri meðal kvenna í þjálfunarhópnum en kvenna í viðmiðunarhópnum eftir að 

rannsókninni lauk. Einnig kom í ljós að það voru engin tengsl milli styrks 

grindarbotnsvöðva og verkja í mjóbaki og mjaðmagrind. 

Mens, Snijders og Stam (2000) töldu æfingar fyrir mjóbak og mjaðmagrind auka 

vöðvakraft sem getur gert það að verkum að verkir minnka. Hins vegar geta æfingar 

einnig aukið verki með því að setja meiri þyngd á hrygg og mjaðmagrind. Þeir 

rannsökuðu áhrif æfinga á mjaðmagrindarverki eftir fæðingu. Þeir fengu til sín 44 konur 

sem höfðu eignast barn fyrir sex vikum til sex mánuðum síðan. Þeir skiptu konunum í 

þrjá hópa. Allir hóparnir fengu senda myndbandsupptöku með almennri fræðslu um 

mjaðmagrindarverki eftir meðgöngu og leiðbeiningar um notkun mjaðmagrindarbeltis. Í 

myndbandinu sem hópur eitt fékk voru einnig leiðbeiningar um æfingar fyrir skávöðva 

bols og í myndbandinu sem hópur tvö fékk voru leiðbeiningar um æfingar fyrir 

langvöðva bols. Í myndbandinu sem hópur þrjú fékk var þeim ráðlagt að auka smátt og 

smátt þátttöku í daglegu lífi en halda sér frá æfingum. Eftir átta vikna tímabil fundu 28 

af 44 konum til minni verkja, 12 fundu engan mun á verkjum og fjórar urðu verri. Ekki 
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var marktækur munur á verk eða færni milli hópa. Þarna spilaði inn í að konurnar í 

rannsókninni voru aðeins 44 og meðferðartímabilið aðeins átta vikur. Einnig er ekki 

hægt að vera viss um að þær hafi framkvæmt æfingar rétt þar sem þær voru ekki undir 

handleiðslu þjálfara. Ef til vill hefði verið meiri munur á hópunum ef svo hefði verið. 

Einnig gæti sú staðreynd að mjaðmagrindarverkir minnki yfirleitt með tímanum eftir 

fæðingu útskýrt niðurstöðurnar að einhverju leyti. 

Dumas, Reid, Wolfe, Griffin og McGrath (1995a;1995b) könnuðu áhrif æfinga á 

bakverki og líkamsstöðu á meðgöngu. Þeir gerðu ekki greinarmun á því um hvers konar 

bakverki var að ræða, heldur flokkuðu alla verki í bakinu undir sama hatt. Þeir fengu 65 

ófrískar konur með bakverki til þess að taka þátt í rannsókn og skiptu þeim í tvo hópa. Í 

öðrum hópnum voru 27 konur sem mættu í hópæfingar en í hinum hópnum voru 38 

konur sem ekki stunduðu æfingar. Konurnar voru komnar 12 vikur á leið eða lengra 

þegar þær byrjuðu í rannsókninni og áttu að mæta í æfingar að minnsta kosti þrisvar 

sinnum í viku út alla meðgönguna. Æfingarnar stóðu í klukkutími í senn. Tíminn 

samanstóð af upphitunaræfingum, þolæfingum á hjóli, æfingum með eigin líkamsþyngd 

og slökunaræfingum. Metið var magn bakverkjar og færniskerðingar á fjögurra vikna 

fresti og fjórum mánuðum eftir fæðingu með spurningalistum. Ekki fannst marktækur 

munur á bakverk né á færniskerðingu hópanna (Dumas o.fl., 1995b). Rannsóknin leiddi 

í ljós að æfingarnar höfðu heldur engin áhrif á líkamsstöðu kvennanna (Dumas o.fl., 

1995a). Hafa verður í huga að þessi rannsókn fjallaði ekki sérstaklega um 

mjaðmagrindarverki og því er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á 

mjaðmagrindarverki á meðgöngu. 

Af þessum rannsóknum sést að misjafnt er hvort æfingar hafi áhrif eða ekki. Þær 

höfðu hins vegar sárasjaldan neikvæð áhrif. 

 

 

3.3 Vatnsþjálfun 

 

 

Vatnsþjálfun er vinsælt meðferðarform fyrir ófrískar konur. Það hentar þeim vel 

þar sem vatnið auðveldar hreyfingar, minnkar álag á liði og hætta á meiðslum er í 

lágmarki. Í vatnsþjálfun fær konan alhliða þjálfun þar sem áhersla er lögð á rétta 

líkamsstöðu, stöðugleikaþjálfun, þolæfingar, styrktaræfingar, liðkandi æfingar, 
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teygjuæfingar og slökunaræfingar. Áhrif vatnsþjálfunar á mjaðmagrindarverki á 

meðgöngu hafa lítið verið rannsökuð. 

Kihlstrand og félagar (1999) könnuðu áhrif vatnsþjálfunar á bak- eða 

mjóbaksverki. Ekki var gerður greinarmunur á mjóbaks- og mjaðmagrindarverkjum. 

Þeir fengu til sín konur á seinni hluta meðgöngu og skiptu þeim í rannsóknarhóp og 

viðmiðunarhóp. Á hverjum degi frá 18. viku og fram að fæðingu skráðu þær niður 

hversu mikla verki þær höfðu. Enginn munur var á verkjum milli hópa í byrjun 

rannsóknar. Konurnar í rannsóknarhópnum stunduðu vatnsþjálfun einu sinni í viku. Þær 

gerðu margvíslegar æfingar í lauginni og enduðu svo á slökunaræfingum. Konurnar 

töluðu um að slökunaræfingarnar hefðu hjálpað þeim mikið þegar kom að fæðingunni. 

Kihlstrand og félagar tóku eftir því að bakverkir jukust þegar leið á meðgönguna. Þeir 

komust að því að engin aukin áhætta fylgdi vatnsþjálfuninni, svo sem þvagfæra- og 

leggangasýkingar. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að þær konur sem stunduðu 

vatnsþjálfun fundu fyrir minni bak- og mjóbaksverkjum í lok þjálfunartímabils en 

viðmiðunarhópurinn. Einnig tóku þær sér næstum helmingi færri (40%) veikindadaga 

frá vinnu vegna verkja en þær sem stunduðu ekki vatnsþjálfun. Af þeim konum sem 

stunduðu vatnsþjálfun fóru einungis 12,9% í veikindaleyfi eftir 32. til 33. viku 

meðgöngu, en af þeim konum sem ekki stunduðu vatnsþjálfun fóru hins vegar 21,7% í 

veikindaleyfi. Konurnar sem stunduðu vatnsþjálfun voru mjög ánægðar með hana. 

Kostnaður vegna vatnsþjálfunar í rannsókn Kihlstrand og félaga (1999) var 

áætlaður um 1000 sænskar krónur (17.000 íslenskar krónur) á hverja konu. Ófrísk 

sænsk kona fékk að meðaltali 290 sænskar krónur (5.000 íslenskar krónur) fyrir hvern 

dag sem hún var í veikindaleyfi. Ef veikindadögum fækkaði um fjóran og hálfan dag þá 

spöruðust 1300 sænskar krónur (22.500 íslenskar krónur) fyrir hverja konu sem 

stundaði vatnsþjálfun á meðgöngu. Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru réttar varðandi 

það að konur sem stunda vatnsþjálfun á meðgöngu taki sér um það bil 40% færri 

veikindadaga en þær sem stunda ekki vatnsþjálfun má draga þá ályktun að það sé 

kostnaðarhagræði með þessari meðferð. Samkvæmt þessari rannsókn er óhætt að mæla 

með vatnsþjálfun sem meðferð til að draga úr bak- eða mjóbaksverkjum og fækka 

þannig veikindadögum.  

 

 



  

 22 

3.4 Nálastungumeðferð 

 

Nálastungumeðferð er meðferðarform sem byggir á því að stinga örfínum nálum 

í sérstaka nálastungupunkta sem er að finna víðsvegar á líkamanum. Nálastungur eru 

hluti af kínverskri læknisfræði og byggja á kenningum um de qi  sem er samband 

nálarinnar og qi orku líkamans, sem er undirstaða góðrar heilsu. Með 

nálastungumeðferð er verið að fá jafnvægi á qi. Í vestrænni læknisfræði eru hins vegar 

aðrar kenningar um nálastungur, sem margar hverjar byggja á því að nálastungur hafi 

áhrif á losun taugahormóna og breyti verkjaboðleiðum (VanderPloeg og Yi, 2009). 

Nálastungumeðferð er oft notuð við verkjavandamálum. Margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þær séu gott meðferðarúrræði við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu 

og að þær dragi úr verkjum í hvíld og við ýmsar athafnir (Elden o.fl., 2005; Kvorning, 

Holmberg, Grennert, Aberg og Akeson, 2004; Lund, Lundeberg, Lönnberg og 

Svensson, 2006; Wedenberg o.fl., 2000).  

Íslensk rannsókn var gerð á þessu sviði með góðum árangri. Úrtak 

rannsóknarinnar samanstóð af 20 ófrískum konum með mjaðmagrindarverki á seinni 

hluta meðgöngu. Enginn viðmiðunarhópur var í rannsókninni. Konurnar sem tóku þátt í 

rannsókninni fengu nálastungumeðferð tvisvar sinnum í viku yfir fjögurra vikna tímabil. 

Þær merktu magn verkja inn á VAS kvarða fyrir og eftir hverja meðferð. Í lok 

meðferðartímabils höfðu verkir minnkað og hreyfigeta aukist hjá 65% þeirra, geta til 

daglegra athafna hafði aukist hjá 45% þeirra, svefn hafði bæst hjá 50% þeirra og andleg 

líðan bæst hjá 40% þeirra (Helga Sigurðardóttir og Stefanía Guðmundsdóttir, 2006).  

Lund og félagar (2006) báru saman yfirborðsnálastungur og djúpnálastungur í 

meðferð mjaðmagrindarverkja ófrískra kvenna. Þeir skiptu 47 konum á 22.-36. viku 

meðgöngu með mjaðmagrindarverki í tvo hópa, annar fékk yfirborðsnálastungur og 

hinn fékk djúpnálastungur. Konurnar fóru í tíu nálastungutíma sem stóðu í 30 mínútur 

hver. Tímarnir voru tvisvar sinnum í viku í fimm vikur. Nálastungupunktar voru valdir 

eftir einkennum hverrar og einnar konu. Ekki var munur á verkjum milli hópa eftir að 

meðferðatímabili lauk. Þegar niðurstöður úr báðum hópunum voru teknar saman fannst 

munur á verkjum fyrir og eftir nálastungumeðferðirnar, hvort sem um var að ræða 

yfirborðsnálastungur eða djúpnálastungur. Eftir nálastungumeðferð fundu 72% 

kvennanna til minni verkja á morgnana og 70% til minni verkja á kvöldin. Einnig 
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minnkuðu verkir hjá flestum þeirra við að snúa sér og ganga, en hins vegar fann 

meirihluti þeirra til aukinna verkja við að standa upp úr sitjandi stöðu.  

Þar sem ekki fannst munur á yfirborðsnálastungum og djúpnálastungum gæti 

hugsast að hluti góðs árangurs væri vegna lyfleysuáhrifa. Lyfleysuáhrif hafa lítið verið 

rannsökuð í sambandi við nálastungur og mjaðmagrindarverki á meðgöngu. Hins vegar 

hafa rannsóknir á nálastungum við öðrum verkjum sýnt fram á lyfleysuáhrif. Til dæmis 

framkvæmdu Leibing og félagar (2002) rannsókn á áhrifum nálastungna á króníska 

mjóbaksverki, þar sem nálastungur voru bornar saman við gervinálastungur og 

sjúkraþjálfun. Bæði nálastungur og gervinálastungur höfðu betri áhrif á verki en 

sjúkraþjálfun, en hins vegar fannst ekki marktækur munur á áhrifum nálastungna og 

gervinálastungna á mjóbaksverki. Það bendir til þess að um lyfleysuáhrif sé að ræða. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að væntingar geti haft áhrif á útkomu nálastungumeðferðar, 

því meiri trú sem fólk hefur á meðferðinni því meiri líkur eru á því að hún reynist fólki 

vel (Linde o.fl., 2007).  

Rannsóknir benda til þess að nálastungumeðferð hafi betri áhrif á 

mjaðmagrindarverki á meðgöngu en aðrar meðferðir. Wedenberg og félagar (2000) báru 

nálastungur saman við sjúkraþjálfun. Báðar meðferðir komu vel út og konur fundu til 

minni verkja í báðum hópum, en verkirnir minnkuðu meira hjá konum í 

nálastunguhópnum og var marktækur munur milli hópa. Eftir meðferðina áttu konur í 

nálastunguhópnum einnig auðveldara með líkamlegar athafnir, til dæmis að ganga, sitja 

og búa um rúm, en sá munur fannst ekki hjá konum í sjúkraþjálfunarhópnum.  

Elden og félagar (2005) báru saman nálastungur, stöðugleikaæfingar og almenna 

meðferð. Almenn meðferð samanstóð af fræðslu, útvegun mjaðmagrindarbeltis og 

heimaæfingum. Konunum í rannsókninni, 386 talsins, var skipt í þrjá hópa. Allir 

hóparnir fengu almenna meðferð, en einn hópurinn fékk einnig nálastungur og annar 

fékk einnig stöðugleikaæfingar. Meðferðartímabilið var sex vikur. Þær sem fengu 

einungis almenna meðferð voru ekki með minni verki í lok rannsóknartímabils, en þær 

sem fengu nálastungur og stöðugleikaæfingar voru með marktækt minni verki eftir 

meðferðartímabilið. Verkir minnkuðu meira hjá þeim sem fengu nálastungumeðferð en 

hjá þeim sem stunduðu stöðugleikaæfingar. Marktækur munur var á verkjunum milli 

hópanna á kvöldin, en hins vegar var munurinn ekki marktækur á morgnana. 

Ekki hefur verið sýnt fram á neinar alvarlegar aukaverkanir af völdum 

nálastungna. Í rannsókn Kvorning og félaga (2004), þar sem áhrif nálastungumeðferðar 
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á mjaðmagrindarverki kvenna á síðasta þriðjungi meðgöngu voru rannsökuð, fékk engin 

kona alvarlegar aukaverkanir. Hins vegar fengu 38% kvenna í rannsóknarhópnum eitt 

eða fleiri af eftirfarandi einkennum: staðbundna verki, hita eða svita, staðbundna 

marbletti, þreytu, ógleði eða slappleika. Elden og félagar (2008) rannsökuðu 

aukaverkanir nálastungna og komust að því að nálastungur hefðu hvorki alvarlegar 

aukaverkanir á móður né fóstur. Hins vegar kvörtuðu konurnar í einhverjum tilfellum 

um staðbundna verki, höfuðverk, þreytu, útbrot, ógleði, yfirliðstilfinningu, svita og 

svima.  

Nálastungur virðast vera góður kostur við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. 

Þó ber að hafa í huga að nálastungur eru einungis verkjameðferð í þessum tilfellum og 

vinna ekki á orsökum verkjanna. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að hugsanlega sé 

um lyfleysuáhrif að ræða. 

 

 

3.5 Mjúkvefjameðferð 

 

Mjúkvefjameðferð er algeng meðferð meðal sjúkraþjálfara. Oftast er hún notuð 

við verkjavandamálum og er algengt að konur með mjaðmagrindarverki á meðgöngu fái 

nudd til að lina verkina (Field, Diego og Hernandez-Reif, 2007). 

 Til eru margar gerðir mjúkvefjameðferða, til dæmis hefðbundið nudd, 

hreyfinudd, nudd með víbrador og bandvefslosun. Helstu markmið með 

mjúkvefjameðferð eru að mýkja upp og losa um vefi, minnka vöðvaspennu, auka 

blóðflæði og minnka verki. 

Ýmsar kenningar eru til um hvers vegna mjúkvefjameðferð lini verki. Ein af 

þeim kenningum er gáttakenningin, sem byggir á því að með því að nudda aumt svæði 

sendist skynboð sem örvi aðra millitaugunga í mænu en sársaukaboð. Skynboð berast 

fljótar og hamla sársaukaboðum þannig að þau berast í minna mæli til heila. Önnur 

kenning er að mjúkvefjameðferð auki gæði djúpsvefns, en í djúpsvefni losnar minna af 

sársauka örvandi boðefnum (substance P), sem leiðir til minni verkja (Field o.fl., 2007). 

Engar rannsóknir eru til um áhrif mjúkvefjameðferðar á mjaðmagrindarverki á 

meðgöngu sem höfundum er kunnugt um. Hins vegar er til rannsókn eftir Field og 

félaga (2008) sem sýndi fram á að meðgöngutengdir verkir, t.d. bakverkir og fótaverkir, 
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minnkuðu við mjúkvefjameðferð. Fæðingarverkir hafa líka verið rannsakaðir ítarlega, í 

þeim tilgangi að finna leiðir til að minnka þessa verki. Ein leið til þess er að nota ísnudd 

milli þumals og vísifingurs (Waters og Raisler, 2003). 

Þar sem ekki eru til neinar sannanir fyrir því að mjúkvefjameðferð virki í 

meðhöndlun ófrískra kvenna með mjaðmagrindarverki ætti meðferð sjúkraþjálfara ekki 

eingöngu að byggja á því. Mjúkvefjameðferð getur hins vegar oft verið þægileg 

meðferð fyrir ófrískar konur sem veitir þeim slökun og vellíðan. Þess vegna er algengt 

að konur biðji um mjúkvefjameðferð og í flestum tilfellum er ekkert sem mælir á móti 

því að þær fái slíka meðferð. 

 

 

3.6 Liðlosun 

 

Liðlosun felst í því að liðka stirða eða læsta liði með ákveðnum aðferðum í þeim 

tilgangi að bæta hreyfingar og minnka verki. Í liðlosun er krafti beitt með höndunum á 

þá liði sem þarfnast meðferðar. Það fer eftir mati sjúkraþjálfarans hverju sinni hversu 

miklum krafti hann beitir í liðlosun. Kraftar af þessu tagi hafa verið notaðir allt frá 

tímum Hippocratesar (Boyling og Jull, 2004). 

Í liðlosun felast bæði óvirk liðlosun (e. passive mobilization) og sértæk liðlosun 

(e. manipulation techniques). Óvirk liðlosun er þegar liðir eru hreyfðir óvirkt á 

taktfastan, sveiflubundinn hátt. Þetta eru hreyfingar sem skjólstæðingur getur 

framkvæmt sjálfur og einnig hindrað. Í sértækri liðlosun er þrýst lítillega niður á liðina, 

lítill kraftur er settur á liðinn eða nálægt honum, oftast í fram- og afturstefnu. 

Hreyfingin á sér einungis stað um eitt liðbil sem er öfugt við óvirka liðlosun en þá 

hreyfast margir liðir saman. Hreyfingarnar sem verða um liðina í sértækri liðlosun getur 

skjólstæðingur ekki framkvæmt sjálfur (Shirley, 2004). 

Liðlosun við mjaðmagrindarverkjum hefur ekki verið rannsökuð að okkur 

vitandi en algengt er að liðlosun sé notuð við skoðun og meðferð mjóbaksvandamála. 

Sértæk liðlosun gefur aðeins skammtímaárangur við bakverkjum. Í mörgum nýlegum 

greinum er bent á að aðferðin er ekki hættulaus og ekki fullrannsökuð. Hættan sem 

fylgir sértækri liðlosun við bakverkjum er mjög lítil séu réttu sjúklingarnir valdir og 

meðferðin veitt af kunnáttu. Sértæka liðlosun á ekki að nota hjá einstaklingi með 
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alvarleg einkenni frá taugakerfi (Magnús Ólason, Ragnar Jónsson, Gísli Þ. Júlíusson og 

Sigurður Helgason, 2003). 

Á meðgöngu verða liðbönd mýkri vegna hormónabreytinga og því styðja þau 

verr við liðina, sérstaklega í mjaðmagrind. Þess vegna er spurning hvort liðlosun sé 

hentug meðferð fyrir ófrískar konur með mjaðmagrindarverki. Hins vegar geta verið 

skekkjur og læsingar í spjaldliðunum og þá gæti verið gott að beita liðlosun. Því verður 

alltaf að meta ástand hverrar og einnar konu og meðhöndla samkvæmt því.  

 

 

3.7 Vöðvateygjur 

 

Vöðvateygjur eru algeng meðferð sjúkraþjálfara. Allir sem koma til 

sjúkraþjálfara og kvarta um verki eða erfiðleika við hreyfingar ættu að fara í gegnum 

athugun á öllum lykilvöðvum og liðum. Ef það kemur í ljós að liðspil er eðlilegt en 

einstaklingurinn er með stutta vöðva eða vöðvakrampa ætti að mæla með vöðvateygjum 

sem hluta af meðferð (Evjenth og Hamberg, 1988). 

Algengt er að ófrískar konur þrói með sér ranga líkamsstöðu, þessi staða getur 

leitt til þess að sumir vöðvar verða styttri en eðlilegt er. Stuttir vöðvar geta valdið 

slæmri líkamsstöðu, til dæmis geta stuttir aftanlærisvöðvar og mjaðmavöðvar leitt til 

rangrar stöðu á mjóbaki. Þetta getur leitt til verkjaástands. Til þess að koma í veg fyrir 

þetta geta vöðvateygjur komið að góðu gagni. Að auki er mikilvægt að leiðrétta ranga 

líkamsstöðu.  

Mikill ávinningur fæst með vöðvateygjum, til dæmis aukinn liðleiki og minni 

vöðva- og mjóbaksverkir (Nelson og Kokkonen, 2007). Sumir telja að vöðvateygjur séu 

mikilvægar til að varna meiðslum þar sem stífni í vöðvum minnkar og þeir gefa frekar 

eftir án þess að skaðast. Vöðvateygjur gera það að verkum að blóðflæði í vöðvum eykst 

og er það mikilvægt til að koma í veg fyrir vöðvaverki, álagsmeiðsli og spennu í 

líkamanum (Dieserud, Elvestad og Brunes, 2000). 

Hins vegar eru ekki allir sammála þessu. Herbert og Gabriel (2005) gerðu 

yfirlitsrannsókn þar sem þeir mátu áhrif vöðvateygja fyrir og eftir æfingar á 

vöðvaeymsli og áhættu á meiðslum. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að vöðvateygjur 

hefðu lítil áhrif á minnkun vöðvaeymsla og áhættu á meiðslum. 
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Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á vöðvateygjum við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu sem höfundum er kunnugt um. Einstaklingsbundið er hvort teygjur séu 

hentug meðferð, til dæmis getur verið óæskilegt að teygja of mikið þegar um 

ofhreyfanleika er að ræða. Hins vegar getur það verið gott ef kona er með of mikla 

vöðvaspennu og verki út frá því. 

 

 

3.8 Rafmagnsmeðferðir  

 

Rafmagnsmeðferðir eru af ýmsum toga. Má þar nefna raförvun, hljóðbylgjur, 

stuttbylgjur, örbylgjur og laser. Þessar meðferðir gagnast vel í ýmsum tilvikum, hvort 

sem um er að ræða verki, gróanda eða annað. Þegar notast er við rafmagnsmeðferðir er 

mikilvægt að vita hverjar frábendingar eru.  

Raförvun er meðferð sem byggir á því að senda rafstraum í líkamann til þess að 

örva taugar og/eða vöðva. Mikilvægt er að setja ekki rafstraum á kvið ófrískrar konu þar 

sem það gæti valdið samdrætti í legi hennar og barnið fæðst fyrir tímann. TENS (e. 

transcutaneous electrical nerve stimulation) er tegund af raförvun þar sem vægur 

rafstraumur er settur yfir verkjasvæðið til þess að örva skynboð sem draga úr 

verkjaboðum, samanber gáttakenninguna. Jafnvel þó meðganga sé frábending fyrir 

raförvun er TENS oft notað til að minnka mjóbaksverki ófrískra kvenna og ekki hefur 

verið sýnt fram á skaðsemi þess. Ástæða þess er ef til vill að hátíðni TENS er notað og 

það örvar ekki vöðvasamdrátt, því er ólíklegt að það örvi samdrátt í legi. Þó eru engar 

sannanir fyrir því að það sé öruggt á meðgöngu (Robertson o.fl., 2006). Einnig hefur 

TENS verið notað sem verkjastilling meðan á fæðingu stendur. Nokkrar rannsóknir hafa 

verið gerðar sem sýna fram á að TENS virkar best sem verkjastillandi meðferð ef 

elektróðurnar eru settar á nálastungupunkta. Flestar konur (63%) sem hafa notað TENS 

einu sinni í fæðingu segjast munu gera það aftur í næstu fæðingu (Bedwell, Dowswell, 

Neilson og Lavender, 2009).    

Hljóðbylgjur eru mekanískar bylgjur á tíðnibilinu 0,5-5 MHz. Hljóðbylgjur 

valda meðal annars varmaáhrifum í þeim vefjum líkamans sem hljóðbylgjunum er beint 

að. Varmaáhrif auka efnaskipti, blóðflæði og teygjanleika kollagens, auk þess að 
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minnka verki og seigju vökva. Varast ber að setja hljóðbylgjur yfir kvið ófrískra kvenna 

þar sem þær gætu falið í sér aukna áhættu fyrir fóstrið (Robertson o.fl., 2006).  

Stuttbylgjur eru rafsegulbylgjur notaðar af sjúkraþjálfurum við margskonar 

kvillum. Stuttbylgjur á ekki að nota á meðgöngu, þar sem ekki er vitað hvort þær geti 

haft skaðleg áhrif á fóstrið (Robertson o.fl., 2006). 

Örbylgjur eru rafsegulbylgjur sem eru notaðar vegna hitaáhrifa þeirra. Þungun er 

frábending fyrir örbylgjur. Þó er talið að örbylgjur séu áhættuminni en stuttbylgjur, 

sérstaklega snemma á meðgöngu (Robertson o.fl., 2006).  

Sjúkraþjálfarar nota oft laser í meðferð sinni. Laser er skammstöfun fyrir “light 

amplification by stimulated emission of radiation”. Aðal meðferðaráhrif lasers eru að 

minnka verki og flýta fyrir gróanda. Hægt er að nota laser við vöðvaverkjum, liðbanda- 

og/eða vöðvatognunum og ýmsum öðrum kvillum. Það er frábending að nota laser 

nálægt legi ófrískrar konu. Þó ólíklegt sé að eitthvað komi fyrir fóstrið, þá geta 

afleiðingarnar verið alvarlegar ef eitthvað fer úrskeiðis (Robertson o.fl., 2006).  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar og litlar upplýsingar eru til um notkun 

rafmagnstækja við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu og er því ekki hægt að mæla 

með notkun þeirra (Vleeming o.fl., 2008). Ástæða þess að fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar er að notkun rafmagnstækja getur mögulega haft skaðleg áhrif á fóstrið. Jafnvel 

þótt áhættan sé talin lítil sem engin er hún samt nógu mikil til að notkun rafmagnstækja 

sé óráðleg (Robertson o.fl., 2006).  

 

 

3.9 Hitameðferð 

 

Hitameðferð er ein af þægilegri meðferðum til þess að lina verki. Hún er einföld 

og auðveld í framkvæmd. Algengt er að sjúkraþjálfarar noti þessa meðferð eða ráðleggi 

skjólstæðingum sínum að nota sjálfir heima. Lífeðlisfræðileg áhrif hitameðferðar eru 

margvísleg. Meðal annars verða efnaskipti hraðari, seigja vökva minnkar og þar af 

leiðandi verður blóðflæði meira, gegndræpi æða eykst og teygjanleiki vefja verður 

meiri. Ábendingar fyrir hitameðferð eru krónísk bólga, verkir, vöðvaspamsi, stirðleiki í 

liðum og kreppur. Frábendingar fyrir hitameðferð eru blóðrásartruflun, aukin 

blæðingarhætta, langtíma sterameðferð, illkynja æxli, berklar, skert hitaskyn, 
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húðsjúkdómar, verkjalyf, áburður á húð og akút bólga eða bjúgur (Robertson, Ward, 

Low og Reed, 2006). 

Hitameðferð er sjaldan notuð ein og sér sem meðferð, hún er yfirleitt notuð 

samhliða öðrum meðferðum. Meðferðin er meðal annars notuð áður en liðlosun, 

mjúkvefjameðferð, tog eða teygjur eiga sér stað. Einnig er hitameðferð oft notuð um 

leið og teygt er á mjög stífum vöðvum eða eftir kröftugar meðferðir. Þetta er vegna þess 

að hiti minnkar vöðvakrampa og hjálpar til við að slaka á vöðvum (Robertson o.fl., 

2006).  

Ófrískar konur eiga oft erfitt með að ná góðum nætursvefni vegna 

mjaðmagrindarverkja. Hitameðferð getur gagnast í þeim tilfellum þar sem hitinn er 

talinn hafa slævandi áhrif, það er að segja þær sofa betur meðan á hitameðferð stendur 

eða eftir að henni lýkur (Robertson o.fl., 2006).  

Við fundum engar rannsóknir um áhrif hitameðferðar á mjaðmagrindarverki á 

meðgöngu. Enda þótt hugsanlegt sé að hitameðferð geti dregið úr vöðvaspennu og 

þannig minnkað verki þarf að hafa í huga að þar sem hitinn eykur teygjanleika vefja 

getur verið að hann sé ekki góður kostur fyrir ófrískar konur vegna mýkri liðbanda. Það 

getur valdið því að liðböndin verði ennþá mýkri og liðir lausari. Einnig vinnur 

hitameðferð ekki á orsökum verkja heldur dregur einungis úr þeim tímabundið. Því má 

draga þá ályktun að hitameðferð sé engin langtímalausn á mjaðmagrindarverkjum. 

 

 

3.10 Kuldameðferð 

 

Kuldameðferð er ein af þeim meðferðum sem sjúkraþjálfarar nota við verkjum. 

Einnig ráðleggja þeir oft skjólstæðingum sínum að nota kalda bakstra heima. Rétt eins 

og hitameðferð er kuldameðferð einföld og hver sem er getur framkvæmt hana á sjálfum 

sér. Hins vegar kjósa margir frekar hitameðferð þar sem kuldameðferð getur verið 

óþægileg. Lífeðlisfræðileg áhrif kuldameðferðar eru margvísleg. Þar má meðal annars 

nefna að efnakiptahraði, bólgusvörun og hraði blóðflæðis minnkar. Einnig getur 

kuldameðferð hjálpað til við að slaka á vöðvakrömpum. Ef kuldameðferð er 

framkvæmd rétt er ekki áhætta af henni. Hins vegar verður að huga að frábendingum, en 
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þær eru hjarta- og æðasjúkdómar, háþrýstingur, truflað skyn, æðaspasmi og aukið næmi 

fyrir kulda, til dæmis Raynaud‟s heilkenni (Robertson o.fl., 2006). 

Kuldameðferð getur komið að gagni á meðgöngu. Ef konur fá bjúg á meðgöngu 

er hægt að nota kuldameðferð til að draga úr honum (Robertson o.fl., 2006). Hugsanlegt 

er að hún virki við mjaðmagrindarverkjum en hins vegar hafa engar rannsóknir verið 

gerðar um áhrif kuldameðferðar á mjaðmagrindarverki á meðgöngu að okkur vitandi. 

Hafa verður í huga að kuldameðferð vinnur einungis á verkjum í stuttan tíma en hefur 

ekki áhrif á orsakir verkjanna. 

  

 

3.11 Hjálpartæki 

 

 Stór hluti af starfi sjúkraþjálfarans er að útvega skjólstæðingum sínum hjálpartæki 

sem auðvelda þeim daglegar athafnir. Sjúkraþjálfarar geta mælt með ýmsum 

hjálpartækjum til að minnka mjaðmagrindarverki ófrískra kvenna. Þar má meðal annars 

nefna snúningslök, mjaðmagrindarbelti, hækjur og hjólastóla.  

 Mjaðmagrindarbelti er mest rannsakaða hjálpartækið í sambandi við 

mjaðmagrindarverki á meðgöngu. Mjaðmagrindarbelti styðja við mjaðmagrindina og 

minnka álag við ákveðnar athafnir. Rannsókn Mens og félaga (2006) sýndi að notkun 

mjaðmagrindarbeltis á meðgöngu minnkar hreyfanleika milli spjaldliðanna. Þar sem 

óstöðugleiki í mjaðmagrind er talin vera ein af orsökum mjaðmagrindarverkja á 

meðgöngu má gera ráð fyrir að verkir minnki við aukinn stöðugleika sem fæst með 

notkun mjaðmagrindarbeltis. Í rannsókn þeirra kom einnig fram að við notkun 

mjaðmagrindarbeltis minnkuðu verkir við framkvæmd ASLR mjaðmagrindarprófs. 

 Staðsetning mjaðmagrindarbeltis er mikilvæg. Beltið hefur meiri áhrif ef það er 

rétt fyrir neðan fremri efri mjaðmanibbur (spina iliaca anterior superior) heldur en ef 

það er yfir sambryskjunni. Ástæðan gæti verið sú að þá er mjaðmagrindarbeltið nær því 

að liggja yfir spjaldliðum (Mens o.fl., 2006). Rannsókn Pel, Spoor, Goossens og Pool-

Goudzwaard (2008) sýndi að samþjöppunaraflið í spjaldliðunum hækkar um 52% við 

notkun mjaðmagrindarbelta. Einnig sýndu þeir fram á að við notkun 

mjaðmagrindarbeltis minnkar álag á liðbönd og vöðva í kringum mjaðmagrindina í 

standandi stöðu.  
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 Önnur hjálpartæki sem gætu nýst ófrískum konum með mjaðmagrindarverki hafa 

ekki verið rannsökuð að okkur vitandi.  

 

 

3.12 Kinesio teip 

 

Eitt af nýrri meðferðarúrræðum við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu er 

notkun kinesio teips. Kinesio teip var fundið upp í Japan árið 1973 af Dr. Kenzo Kase. Í 

kinesio teipi eru bómullar þræðir vafðir utan um teygjanlega þræði. Bómullinn leyfir 

uppgufun sem gerir það að verkum að teipið þornar fyrr. Límefnið er úr 100% akríl sem 

virkjast með hita. Á rúllunni er teipið í um 25% teygju en það getur teygst allt að 55-

60% af hvíldarlengd. Hægt er að vera með teipið á í þrjá til fimm daga áður en það 

losnar upp. Mestu máli skiptir við ásetningu teipsins að magn teygjunnar sé nægilegt. Ef 

of mikil teygja er á teipinu minnka áhrif þess.  

Kase skrifaði bók þar sem hann segir frá kenningum sínum (Kase, Wallis og 

Kase, 2003). Hann telur að kinesio teip auki vökvaflæði, minnki verki, styðji við liði og 

stuðli að betri vöðvastarfsemi. Einnig telur hann að hægt sé að auðvelda eða takmarka 

hreyfigetu ákveðinna liða með teipinu. Hann telur virkni kinesio teips byggja á því að 

teipið lyfti efri lögum húðar og þar af leiðandi verður minni þrýstingur á undirliggjandi 

vefi. Það verður einnig minni þrýstingur á sogæðar sem stuðlar að auknu vökvaflæði 

(Kase o.fl., 2003). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um virkni kinesio teips til að styðja 

þessar kenningar.  

Engar rannsóknir hafa verið gerðar um virkni kinesio teips vegna 

mjaðmagrindarverkja á meðgöngu, sem við vitum um. Hins vegar hefur verið gerður 

bæklingur um notkun kinesio teips vegna meðgöngutengdra kvilla. Höfundur 

bæklingsins er Siegfried Breitenbach, þýskur sjúkraþjálfari sem hefur notað kinesio teip 

á ófrískar konur. Hún hefur notað það við ýmsum meðgöngutengdum kvillum, til dæmis 

mjaðmagrindarverkjum, til að auka blóðrás og til að auka mjólkurframleiðslu í brjóstum 

kvenna eftir meðgöngu. Einnig er hægt að nota kinesio teip til þess að styðja við 

kviðvöðvana. Sú aðferð er talin auka vöðvavirkni þegar þess er þörf. Einnig er talið að 

hún geti dregið úr vöðvaspennu þegar um of mikla vöðvaspennu er að ræða. 

Breitenbach telur að ef kinesio teip sé sett á kvið ófrískra kvenna til þess að styðja við 
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húðina geti það degið úr líkum á húðsliti. Við mjóbaks- og spjaldbeina vandamálum 

telur hún að með ákveðinni kinesio teip tækni flytjist jákvæð skynboð í gegnum viðtaka 

á spjaldbeinasvæði og yfir til 

mjaðmagrindarsvæðis. Ef kviðvöðvar eru 

teipaðir á sama tíma og bakvöðvar hefur það 

meiri áhrif og verkirnir minnka. Vegna 

mjaðmar- og spjaldbeina vandamála notar 

Breitenbach aðferð sem á að bæta sogæðaflæði 

(sjá mynd 3). Vessabjúgur í fótum ófrískra 

kvenna er oft ástæða fyrir takmörkuðu 

sogæðaflæði á mjaðmagrindarsvæði. Þetta 

leiðir til breytinga í bláæða- og vessakerfum. Einnig getur minni hreyfing kvenna á 

síðustu stigum meðgöngunnar haft þær afleiðingar að sogæðaflæði minnkar. 

Hafa verður í huga að þessar meðferðir hafa ekki verið rannsakaðar og er þörf á 

því þar sem kinesio teip verður sífellt algengara meðferðarform við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Kinesio teiping yfir 
mjaðmagrindarsvæði 
(Breitenbach). 
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4 Hvaða meðferðir nota íslenskir sjúkraþjálfarar? 

 

Hluti af verkefni okkar fólst í því að kanna hvaða meðferðarform eru algengust 

meðal sjúkraþjálfara á Íslandi við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Við vildum 

komast að því hvort íslenskir sjúkraþjálfarar nota meðferðir sem hafa verið rannsakaðar 

og sýnt fram á góðan árangur. Einnig vildum við vita af hverju sjúkraþjálfarar kusu að 

nota ákveðna meðferð eða ekki.  

Ákveðið var að senda út könnun á netinu til sjúkraþjálfara. Haft var samband við 

Reiknistofnun Háskóla Íslands og fenginn aðgangur að K2 forriti, sem er forrit þar sem 

hægt er að búa til og senda út könnun á netinu.   

Markhópur okkar voru sjúkraþjálfarar í Félagi íslenskra sjúkraþjálfara og var 

könnunin send á netföng félagsmanna með aðstoð félagsins. Með könnuninni fylgdi 

kynningarbréf þar sem tilgangur kannanarinnar var kynntur auk þess sem staðfest var að 

svörin yrðu ónafngreind og órekjanleg til einstaklinga eða vinnustaða (sjá viðauka 1). 

Könnunin var opin í eina viku í febrúar 2011. Samkvæmt upplýsingum frá 

Vísindasiðanefnd var könnunin ekki leyfisskyld. Könnunin var send til 454 

sjúkraþjálfara.  

Alls bárust svör frá 142 sjúkraþjálfurum (31%). Þar af voru 87 sem höfðu 

meðhöndlað ófríska konu með 

mjaðmagrindarverki. Í töflu 1 má sjá 

dreifinguna á því hversu oft 

sjúkraþjálfarar höfðu fengið til sín 

konu með þetta vandamál. Við 

úrvinnslu gagna var einungis stuðst við 

svör þeirra sem höfðu meðhöndlað 

ófrískar konur með mjaðmagrindar-

verki. 

Hér á eftir munum við gera 

grein fyrir svörum sjúkraþjálfara um 

hvert meðferðarform sem spurt var um í könnuninni. 

 

 

 Tafla 1: Tíðnitafla yfir fjölda sjúkraþjálfara 

sem höfðu meðhöndlað mjaðmagrindarverki 

á meðgöngu og hversu oft. 

Hversu oft  Hve margir 

Aldrei 57 

1 sinni 0 

2 – 10 sinnum 28 

11 – 20 sinnum 14 

Oftar en 20 sinnum 45 
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4.1 Fræðsla 

 

Spurt var hvort fræðsla væri hluti af meðferð sjúkraþjálfara við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Allir sjúkraþjálfarar veittu skjólstæðingum sínum 

fræðslu í meðferð sinni. Í framhaldi var spurt hvers konar fræðsla var veitt. Spurt var 

um aðaláherslur í fræðslu sjúkraþjálfara til skjólstæðinga sinna.  

Rétt líkamsstaða og rétt líkamsbeiting voru aðaláherslur hjá flestum 

sjúkraþjálfurum. Í nokkrum svörum var farið betur út í rétta líkamsbeitingu, til dæmis 

að varast snúning á mjaðmagrindina og forðast að standa í annan fótinn.  Einnig var 

algengt að sjúkraþjálfarar útskýrðu uppbyggingu mjaðmagrindar og breytingar sem eiga 

sér stað á meðgöngu, eins og áhrif aukinnar þyngdar á liði og liðbönd, áhrif relaxíns 

hormóns og áhrif getnaðarvarnarpillu á liðbönd eftir fæðingu. Algengt var að 

sjúkraþjálfarar útskýrðu fyrir skjólstæðingum sínum ástæðu verkja, hvað 

mjaðmagrindarverkir eru og hvernig hægt er að minnka þá, eins og með heitum böðum, 

heitum og köldum bökstrum og sjálfsnuddi. Annað sem sjúkraþjálfarar töldu vera 

mikilvægan þátt í fræðslu var að útskýra fyrir konum að þessir verkir eru ekki skaðlegir 

og batahorfur eru góðar. Þrátt fyrir að sérstaklega hafi verið spurt um hjálpartæki síðar í 

könnuninni þá nefndu margir sjúkraþjálfarar í þessum lið að þeir fræddu konur um ýmis 

hjálpartæki til að minnka verki og auðvelda þeim daglegar athafnir. Sem dæmi má 

nefna snúningslök, plastpoka í bílsæti og mjaðmagrindarbelti. Margir töldu mikilvægt 

að fræða um hvíldar-, vinnu-, set- og svefnstöður. Margir sögðust fræða um mikilvægi 

æfinga, teygja og mæltu með vatnsþjálfun. Heimaæfingar voru einnig hluti af fræðslu 

hjá sumum sjúkraþjálfurum. Nokkrir sjúkraþjálfarar sögðu að mikilvægt væri að konur 

ofgerðu sér ekki, samræmi þyrfti að vera á milli álags og álagsgetu. Einnig sögðust 

margir sjúkraþjálfarar fræða konur um hvaða athafnir þær ættu að forðast, meðal annars 

að bera þunga hluti langar leiðir. Nokkrir sjúkraþjálfarar nefndu sérstaklega mikilvægi 

þess að hlusta á líkamann, hvíla sig reglulega og tileinka sér rétta öndun.  

Nokkrir sjúkraþjálfarar fóru út fyrir efnið og fjölluðu um pumpuæfingar og 

notkun teygjusokkabuxna til að minnka bjúg.  
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4.2 Æfingar 

 

Spurt var um notkun æfinga sem hluta af meðferð við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu. Meirihluti sjúkraþjálfara, samtals 77 talsins, sögðust nota æfingar í meðferð 

sinni. Í framhaldi var spurt hvers konar æfingar voru notaðar og gefnir voru upp átta 

valmöguleikar; stöðugleikaæfingar, grindarbotnsæfingar, vatnsþjálfun, slökunaræfingar, 

styrktaræfingar, þolæfingar, jafnvægisæfingar og starfrænar æfingar. Niðurstöður má sjá 

á mynd 4. 

  

Mynd 4: Sýnir hversu margir sjúkraþjálfarar nota hvert æfingaform. 

 

Einnig var gefinn kostur á að segja frá öðrum æfingum en þeim sem voru gefnar 

upp hér að ofan og nýttu 23 sjúkraþjálfarar sér þann valmöguleika. Af þeim voru 

nokkrir sem ekki buðu upp á vatnsþjálfun sjálfir en vísuðu hins vegar skjólstæðingum 

sínum í vatnsþjálfun til annarra þjálfara. Margir nefndu teygjur þrátt fyrir að það hafi 

verið sérstaklega spurt út í þær síðar í könnuninni. Einnig tóku nokkrir sérstaklega fram 

að styrkja þyrfti djúpvöðvakerfið, með áherslu á m. transversus abdominis (þvervöðva 

kviðar) og m. multifidus (margklofa). Einn sjúkraþjálfari nefndi jóga. Annar 

sjúkraþjálfari lagði áherslu á líkamsstöðuæfingar. Margir sjúkraþjálfarar notuðu 

sértækar æfingar til að leiðrétta skekkju í mjaðmagrind og vöðvaójafnvægi í kringum 

hana. Einnig voru nefndar æfingar sem reyna á hreyfiferil ákveðinna vöðva til að 

fyrirbyggja styttingar. Æfingar sem sporna gegn því að mjaðmagrind falli í framhalla 

voru einnig nefndar. Einn sjúkraþjálfari nefndi æfingar sem hafa áhrif á taugavef. Annar 
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sagðist leggja áherslu á jafnan þungaburð í styrktaræfingum. Að lokum lögðu nokkrir 

áherslu á upphitunaræfingar fyrir komandi meðferð. 

 Átta sjúkraþjálfarar sögðust ekki nota æfingar í meðferð sinni við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Tveir sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

4.3 Nálastungur 

 

Spurt var um notkun nálastungna í meðferð við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu. Tuttugu og tveir sjúkraþjálfarar sögðust nota nálastungur í meðferð sinni. 

Flestir sjúkraþjálfarar sem notuðu nálastungur sögðust nota þær sem verkjastillingu. 

Sumir tóku fram að þeir notuðu nálastungur einungis á verstu tilfelli 

mjaðmagrindarverkja eða ef konan bæði sérstaklega um það. Nokkrir sögðust aðeins 

nota þær seint á meðgöngu og aðrir tóku það fram að þeir notuðu þær aðeins eftir 

meðgöngu, sem ekki var spurt um. Sumir tóku fram við hvers konar verkjum þeir 

notuðu nálastungur. Meðal annars nefndu þeir verki frá spjaldliðum, sambryskju, baki 

og mjóbaki. Einnig nefndu þeir taugaeinkenni, vöðvaverki, til dæmis vöðvaspennu í 

rass- og mjaðmavöðvum, verki á festum stóru lærhnútu (trochanter major) og 

piriformis (peruvöðva) heilkenni. Einn sjúkraþjálfari sagðist aðeins nota nálastungur 

þegar mjúkvefjameðferð skilaði ekki árangri. Að auki voru nokkrir sem sögðust nota 

nálastungur við tilfellum sem tengjast ekki mjaðmagrindarverkjum, til dæmis við öðrum 

verkjum, vöðvabólgu í hálsi og herðum, til að fá slökun, við svefn- og orkuleysi, ógleði, 

höfuðverkjum og svitakófi. 

Meirihluti sjúkraþjálfara sem svöruðu könnuninni, eða 62 talsins, sögðust ekki 

nota nálastungur í meðferð sinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Margir voru 

ekki með leyfi til að veita nálastungur, höfðu ekki þekkingu á nálastungum eða 

nálastungupunktum eða höfðu einfaldlega ekki prófað það við mjaðmagrindarverkjum. 

Sumum hafði ekki fundist nálastungur virka nægilega vel og einn sjúkraþjálfari sagðist 

frekar vilja finna orsök verkjanna heldur en að meðhöndla einkenni. Margir töluðu um 

að það væri varasamt, rannsóknir á meðferðinni væru ekki nægar, það gæti hugsanlega 

örvað legið og það væri aukin hætta á fósturláti. Tveir sjúkraþjálfarar sögðu að þeim 

væri illa við að stinga ófrískar konur. Sumir sögðust ekki nota nálastungur á fyrsta 
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þriðjungi meðgöngu. Einn var í samstarfi við ljósmæður sem sáu um að veita 

nálastungur.  

Þrír sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

4.4 Mjúkvefjameðferð 

 

Spurt var um notkun mjúkvefjameðferðar við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu. Langflestir, eða 78 sjúkraþjálfarar, sögðust nota mjúkvefjameðferð sem 

hluta af meðferð sinni. Sumir sögðust alltaf nota mjúkvefjameðferð í meðferð sinni við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Flestir nefndu að þeir notuðu mjúkvefjameðferð 

við vöðvaverkjum, til dæmis í mjóbaki, mjaðmagrind, rasskinnum og lærum. Einnig 

nefndu margir spennu í rass- og mjaðmavöðvum og í vöðvafestum, til dæmis á stóru 

lærhnútu. Einnig nefndu margir að þeir notuðu mjúkvefjameðferð á stíf liðbönd og 

bandvefi eða þegar bólgur og verkir væru yfir spjaldliðum og sambryskju. Einnig 

notuðu þeir mjúkvefjameðferð við þreifieymslum og kveikipunktum (e. trigger points). 

Að auki voru nokkrir sem nefndu að þeir notuðu mjúkvefjameðferð til að leiðrétta 

skekkjur umhverfis mjaðmagrind, til að auka blóðflæði og hreyfanleika eða einfaldlega 

til þess að ná fram slökun. Einn sjúkraþjálfari sagðist mæla með nuddboltum eða 

tennisboltum sem konurnar geta notað sjálfar heima, þá renna þær boltanum eftir 

vöðvum upp við vegg og losa þannig um stífleika.  

Sex sjúkraþjálfarar sögðust ekki nota mjúkvefjameðferð sem hluta af meðferð 

sinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Þeir voru beðnir um að segja af hverju 

svo væri. Svörin voru meðal annars að ekki væri þörf á því, að hitapoki gerði sama gagn 

og að hún yki verki. Einnig sögðu sumir að þeir vildu frekar meðhöndla orsök heldur en 

einkenni, þeir notuðu frekar æfingar og ef konurnar vildu nudd gætu þær fengið það 

heima hjá sér. 

Þrír sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 
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4.5 Liðlosun 

 

Spurt var um notkun liðlosunar í meðferð við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu.  Fimmtíu og einn sjúkraþjálfari sagðist nota liðlosun í meðferð sinni. 

Allflestir sjúkraþjálfarar notuðu liðlosun þegar um læsingar eða skekkjur í spjaldliðum 

og í mjóbaki var að ræða. Einnig notuðu nokkrir tog til að létta á verkjum, til dæmis í 

spjaldliðum. Einnig sögðust sumir nota liðlosun þegar um hreyfiskerðingar í 

mjaðmagrindarliðum væri að ræða. Einn sjúkraþjálfari sagðist nota liðlosun á brjóstbak 

og mjóbak til að fá betri stöðu á mjaðmagrind. Annar sagðist nota liðlosun á smáliði 

hryggsúlunnar ef þess væri þörf. 

Þrjátíu og fjórir sjúkraþjálfarar notuðu ekki liðlosun. Algengasta ástæðan var að 

sjúkraþjálfarar treystu sér ekki í að liðlosa ófrískar konur vegna þess hversu slök 

liðbönd þeirra eru fyrir og liðir lausir vegna hormónabreytinga. Þeir vildu ekki eiga það 

á hættu að losa meira og teygja á slökum liðböndum. Sumum sjúkraþjálfurum fannst 

það alltof kröftug meðferð miðað við ástand konunnar. Algengt var að sjúkraþjálfarar 

lögðu meiri áherslu á styrkjandi æfingar heldur en liðlosun. Einnig voru nokkrir sem 

höfðu ekki næga reynslu í sértækri liðlosun og enn öðrum fannst það ekki eiga við. Einn 

sjúkraþjálfari taldi litlar líkur á því að hægt væri að liðlosa spjaldliði þar sem erfitt væri 

að styðja við fimmta lendarlið og því kæmi hreyfingin líklega fram í liðbilinu milli 

fimmta lendarliðs og spjaldbeins. Sumir sjúkraþjálfarar töldu nægja að losa um vöðva í 

kringum mjaðmagrindina. 

Tveir sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

4.6 Teygjur 

 

Spurt var hvort teygjur væru hluti af meðferð sjúkraþjálfara við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Fimmtíu og fjórir sjúkraþjálfarar sögðust nota 

teygjur í meðferð sinni. Flestir þeirra sögðust nota teygjur ef um vöðvastyttingar eða 

spennta vöðva væri að ræða. Þeir nefndu ýmsa vöðva í því samhengi, meðal annars m. 

piriformis (peruvöðva), m. iliopsoas (mjaðmar- og lundarvöðva), m. gluteus medius 

(mið-þjóvöðva), mm. adductorus (aðfærsluvöðva), m. rectus femoris (beina lærvöðva), 
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tractus iliotibialis (mjaðmar-sköflungsstag), m. hamstrings (aftanlærisvöðva) og m. 

erector spinae (réttivöðva hryggjar). Aðrir sögðust nota teygjur til að leiðrétta ranga 

stöðu mjaðmagrindar eða ef ósamræmi væri í lengd vöðva í kringum mjaðmagrind. 

Sumir sögðust nota teygjur til að bæta líkamsstöðu og aðrir notuðu þær eftir 

styrktaræfingar. Einnig nefndu nokkrir bandvefsteygjur. Síðast en ekki síst sögðust 

sumir kenna skjólstæðingum sínum sjálfsteygjur og aðrir sögðu að teygjur væru kenndar 

í vatnsþjálfun.  

Tuttugu og níu sjúkraþjálfarar sögðu að teygjur væru ekki hluti af meðferð sinni 

við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Ástæður þess voru meðal annars að liðbönd 

eru slök á meðgöngu og því geta teygjur verið slæmar og aukið verki. Frekari liðleika sé 

ekki þörf og teygjur geta aukið tog á festur. Margir sögðust frekar leggja áherslu á 

stöðugleika. Einnig tóku sumir fram að ósamhverfar teygjur á vöðva í kringum 

mjaðmagrind gætu aukið verki en ef hægt væri að teygja samhverft þá væri það í lagi. 

Fjórir sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

4.7 TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation) 

 

Spurt var um notkun TENS í meðferð við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. 

Tuttugu og fimm sjúkraþjálfarar sögðust nota TENS í meðferð sinni. Í langflestum 

tilfellum notuðu sjúkraþjálfarar TENS til að minnka verki frá mjóbaki og spjaldliðum 

og bæta þannig líðan kvenna. Einnig notuðu nokkrir sjúkraþjálfarar TENS við 

leiðsluverkjum. Einn sjúkraþjálfari hafði það að reglu að nota ekki TENS nema 

verkjasvæðið væri að minnsta kosti 40 cm frá legi. Einn sjúkraþjálfari notaði TENS 

einungis á síðustu tveimur mánuðum meðgöngu og fleiri voru sammála um að TENS 

ætti eingöngu að nota á síðari hluta meðgöngu. Einn sjúkraþjálfari notaði eingöngu 

TENS í meðferð sinni en annar notaði einungis TENS ef engin önnur meðferð virkaði. 

Tveir sjúkraþjálfarar notuðu einungis TENS ef konan bað sérstaklega um það. Algengt 

var að sjúkraþjálfarar lánuðu konum TENS tæki til að nota við hríðarverkjum og í sjálfri 

fæðingunni.  

Flestir eða 60 sjúkraþjálfarar notuðu ekki TENS. Algengasta ástæða þess var að 

þeir notuðu ekki rafmagnstæki á meðgöngu vegna hættu á að skaða fóstur og koma af 
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stað samdrætti í legi. Sumir sögðu að það ætti ekki að nota TENS á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu. Öðrum sjúkraþjálfurum fannst að það bæri ekki árangur og kusu þess vegna 

að nota aðra verkjameðferð. Nokkrir sjúkraþjálfarar sögðust frekar nota nálastungur, 

æfingar og fræðslu en TENS. Enn aðrir sjúkraþjálfarar sögðu að þetta væri of óvirk 

meðferð og vildu frekar meðhöndla ástæður verkja en einkenni, sérstaklega þar sem 

TENS virkar einungis á meðan það er notað. Einn sjúkraþjálfari notaði TENS á konu 

sem var komin 30 vikur á leið. Þetta kom af stað auknum hreyfingum og er hann 

hræddur við að nota TENS eftir þetta atvik.  

Þrír sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

4.8 Laser 

 

Spurt var um notkun lasers í meðferð við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. 

Þrjátíu og fimm sjúkraþjálfarar sögðust nota laser í meðferð sinni. Laser var meðal 

annars notaður á verki yfir spjaldliðum, sambryskju eða liðböndum kringum rófubein. 

Einnig sögðust þeir nota laser á auma vöðva, kveikipunkta eða festumein á stóru 

lærishnútu eða mjaðmakambi. Einnig er hann notaður á bólgur. 

 Meira en helmingur sjúkraþjálfara, eða 46 talsins, sögðust ekki nota laser í 

meðferð sinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Þeir höfðu ýmsar ástæður fyrir 

því. Margir sögðust ekki nota rafmagnstæki í meðferð ófrískra kvenna. Þeir töldu það 

mögulega skaðlegt fóstri og einn sagði að laser gæti valdið skaða á augum fóstursins. 

Nokkrir minntust á að rannsóknir hefðu hvorki sýnt fram á gagnsemi lasers né að 

notkun hans væri áhættulaus fyrir fóstrið. Sumir sögðust ekki kunna á laser eða ekki 

hafa aðgang að honum. Aðrir sögðust frekar kjósa fræðslu og æfingar sem meðferð við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. 

Sex sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 
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4.9 Hljóðbylgjur 

 

Spurt var um notkun hljóðbylgna í meðferð við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu. Einungis 15 sjúkraþjálfarar sögðust nota hljóðbylgjur í meðferð sinni. Þeir 

sem notuðu hljóðbylgjur notuðu þær aðallega á auma eða stífa rassvöðva eða á liðbönd 

mjaðmagrindar. Einnig töluðu sumir um að þeir notuðu hljóðbylgjur sem bólgumeðferð 

yfir spjaldliði og mjóbak. Nokkrir sögðust nota hljóðbylgjur þegar laser sýndi ekki 

árangur og á holdmeiri konur. 

Meirihluti sjúkraþjálfara sem svöruðu könnuninni sögðust ekki nota hljóðbylgjur 

í meðferð sinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu, eða 65 sjúkraþjálfarar. 

Ástæður þeirra voru flestar á þá leið að þær væru ekki öruggar fyrir konur á meðgöngu. 

Hljóðbylgjurnar gætu hugsanlega skaðað fóstrið, valdið fósturláti eða komið af stað 

fæðingu. Sumir sögðust ekki nota nein rafmagnstæki á ófrískar konur. Sumir sögðust 

frekar nota laser, þar sem hljóðbylgjur fara dýpra og á stærra svæði en laser. Sumir 

sögðu að hljóðbylgjur væri of óvirk meðferð og að þeir kysu frekar fræðslu og æfingar. 

Einnig voru einhverjir sem sögðust aldrei nota hljóðbylgjur þar sem þær væru 

árangurslitlar, ekki nægar sannanir fyrir notagildi þeirra, þær væru tímafrekar og að 

þeim fylgdi óþrifnaður.  

Sjö sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

4.10 Hitameðferð 

 

Spurt var um notkun heitra bakstra í meðferð við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu. Meira en helmingur sjúkraþjálfara, eða 46 talsins, sögðust nota heita bakstra 

í meðferð sinni. Algengast var að heitir bakstrar voru notaðir til að ná fram hvíld og 

slökun í vöðvum mjaðmagrindar, mjóbaks og rassvöðvum. Næst algengast var að nota 

heita bakstra sem verkjameðferð. Oft voru heitir bakstrar notaðir til að mýkja upp vefi 

fyrir mjúkvefjameðferð. Einnig var algengt að nota heita bakstra eftir meðferð, æfingar 

eða kælingu til að ná fram slökun. Margir notuðu heita bakstra á háls og herðar, einn 

sjúkraþjálfari sagðist gera það á meðan hann nuddaði vöðva mjaðmagrindar.  
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Þrjátíu og sjö sjúkraþjálfarar notuðu ekki heita bakstra. Algengasta skýringin var 

að sjúkraþjálfarar töldu heita bakstra ekki hluta af meðferð sinni og ráðlögðu því 

skjólstæðingum sínum að nota heita bakstra heima eða fara í heitt bað. Flestum 

sjúkraþjálfurum fannst lítill árangur af þessari meðferð og engin lausn á 

mjaðmagrindarverkjum. Enn öðrum fannst það of óvirk meðferð og vildu leggja meiri 

áherslu á æfingar og fræðslu. Nokkrir sjúkraþjálfarar bentu á að hitinn mýkir enn meira 

liðbönd mjaðmagrindar sem eru slök fyrir en það getur aukið einkenni umhverfis 

mjaðmagrind. Margir sjúkraþjálfarar mæla frekar með köldum bökstrum við þessu 

vandamáli. 

Fimm sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

4.11 Kuldameðferð 

 

Spurt var um notkun kaldra bakstra í meðferð við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu. Þrjátíu og einn sjúkraþjálfari kvaðst nota kalda bakstra í meðferð sinni. 

Algengast var að sjúkraþjálfarar notuðu kalda bakstra sem verkjastillingu og þegar það 

voru mikil eymsli og ertanleiki yfir mjaðmagrind. Algengt var að sjúkraþjálfarar notuðu 

kalda bakstra vegna verkja yfir sambryskju. Einnig var algengt að nota kalda bakstra á 

liðbandaeinkenni. Sumir sjúkraþjálfarar settu kalda bakstra á aumar festur á stóru 

lærhnútu. Nokkrir sjúkraþjálfarar nota oft kalda bakstra áður en þeir veita 

djúpvefjanudd. Aðrir sjúkraþjálfarar nota kalda bakstra í lok meðferðar, þegar þvernudd 

eða önnur kröftug meðferð hefur verið notuð, til að verkjadeyfa. Margir sjúkraþjálfarar 

ráðlögðu skjólstæðingum sínum að nota kalda bakstra heima við.  Einn sjúkraþjálfari 

sagðist nota kalda bakstra við bráðum tognunum og annar sagðist nota þá við bólgum 

yfir sambryskju eða spjaldbeini.   

Fimmtíu og einn sjúkraþjálfari notaði ekki kalda bakstra. Algengast var að 

sjúkraþjálfarar töldu lítið gagn af köldum bökstrum. Næst algengast var að 

sjúkraþjálfarar notuðu frekar heita bakstra því konur vildu þá frekar. Einn sjúkraþjálfari 

sagði að kuldameðferð væri of ertandi. Nokkrum sjúkraþjálfurum fannst ekki 

ákjósanlegt að setja kaldan bakstur nálægt kvið ófrískra kvenna. Sumir sjúkraþjálfarar 

sögðu kalda bakstra ekki beina ábendingu fyrir mjaðmagrindarverki. Nokkrir kusu 
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frekar að finna orsök verkjanna en að meðhöndla einkennin. Enn öðrum fannst það of 

óvirk meðferð og vildu leggja meiri áherslu á æfingar, fræðslu og nálastungur. 

Fimm sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

4.12 Hjálpartæki 

 

Spurt var hvort sjúkraþjálfarar útveguðu hjálpartæki í meðferð sinni við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Meirihlutinn eða 68 sjúkraþjálfarar sögðust útvega 

hjálpartæki í meðferð sinni. Í framhaldi var spurt hvaða hjálpartæki þeir útveguðu og í 

hvaða tilfellum. Algengast var að sjúkraþjálfarar útveguðu konum snúningslak og 

mjaðmagrindarbelti. Ástæða þess að sjúkraþjálfarar útveguðu konum þessi hjálpartæki 

voru verkir, óstöðugleiki í mjaðmagrind og erfiðleikar við að sinna daglegum athöfnum. 

Einnig útveguðu nokkrir sjúkraþjálfarar griptangir og sokkaífærur ef konan átti í 

erfiðleikum með að beygja sig fram. Stundum útveguðu sjúkraþjálfarar sessur í sæti til 

að leiðrétta setstöðu. Í verstu verkjatilfellum útveguðu sjúkraþjálfarar hækjur, 

göngugrind eða hjólastól. Í þessum tilfellum áttu konur erfitt með gang og voru með 

mikil stoðkerfiseinkenni sem hindruðu eðlilega hreyfigetu. Nokkrir sjúkraþjálfarar 

bentu á sérstaka púða til að hvílast með og aðrir bentu á teygjusokka eða 

teygjusokkabuxur. Einn sjúkraþjálfari benti konum á snúningsdisk í stóla. Annar 

sjúkraþjálfari mælti með bumbubelti og enn annar mælti með bakbelti. Ekki útveguðu 

allir sjúkraþjálfarar hjálpartæki, en margir bentu konum á hvar hægt væri að nálgast þau 

og hvaða hjálpartæki þær gætu fengið niðurgreidd af ríkinu. 

Nokkrir sjúkraþjálfarar, 14 talsins, sögðust ekki útvega hjálpartæki á meðgöngu, 

en margir þeirra sögðust ráðleggja konum um kaup á þeim.  

Fimm sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

4.13 Kinesio teip 

 

Spurt var um notkun kinesio teips í meðferð við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu. Þrjátíu og einn sjúkraþjálfari sagðist nota kinesio teip í meðferð sinni. 
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Algengast var að sjúkraþjálfarar notuðu kinesio teip við óstöðugleika í mjaðmagrind og 

mjóbaki, sérstaklega spjaldliðum. Oft er kinesio teip notað vegna verkja í mjaðmagrind, 

það er að segja í spjaldliðum og sambryskju. Sjúkraþjálfarar nota kinesio teip ef um 

spennu í m. piriformis (peruvöðva), tractus iliotibialis (mjaðmar-sköflungsstagi) og mm. 

adductorus (aðfærsluvöðvum) er að ræða. Einn sjúkraþjálfari sagði að hægt væri að 

örva vöðva mjaðmagrindar með kinesio teipi. Sumir sjúkraþjálfarar notuðu kinesio teip 

til að létta á togi frá vöðvum og létta á hreyfingum, sérstaklega í mjóbaki. Aðrir nota 

kinesio teip sem bólgustillandi meðferð.   

Fimmtíu og tveir sjúkraþjálfarar notuðu ekki kinesio teip. Lang algengasta 

ástæðan fyrir því var að sjúkraþjálfarar höfðu ekki lært að nota kinesio teip. Einnig var 

algengt að þeir höfðu ekki trú á því, vegna þess hversu fáar rannsóknir styðja notkun 

þess. Nokkrir sjúkraþjálfarar kusu frekar önnur meðferðarúrræði vegna verkja, eins og 

fræðslu og æfingar. Sumir sjúkraþjálfarar nota íþróttateip frekar. Nokkrir sjúkraþjálfarar 

höfðu ekki fengið til sín ófrískar konur með mjaðmagrindarverki eftir að þeir lærðu 

kinesio teipingar. Aðeins einn sjúkraþjálfari talaði um aukaverkanir frá kinesio teipi 

eins og kláða og óþægindi. Öðrum sjúkraþjálfara fannst það góð hugmynd og sagðist 

hiklaust ætla að prófa kinesio teip næst þegar hann fengi til sín ófríska konu með 

mjaðmagrindarverki. 

Fjórir sjúkraþjálfarar svöruðu ekki spurningunni. 
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5 Umræður 

  

 Mjaðmagrindarverkir á meðgöngu eru almennt lítið rannsakaðir þrátt fyrir að 

algengi þeirra sé mjög hátt. Á síðustu árum hafa þó markverðar tilraunir verið gerðar til 

að skilgreina þessa verki og finna út hvernig greina megi mismunandi orsakir þeirra 

með sérprófum. Á Íslandi fæðast árlega um það bil 5.000 börn (Hagstofa Íslands, 2011) 

sem þýðir að tæplega 1.000 konur þjást af mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu árlega, 

miðað við að 20% barnshafandi kvenna fái mjaðmagrindarverki. Líklegt er að 

sjúkraþjálfarar geti hjálpað þessum konum ef þeir beita réttum meðferðum miðað við 

ástand hverrar og einnar. Sjúkraþjálfarar gegna stóru hlutverki í forvörnum og 

meðhöndlun þessara verkja og er því mikilvægt að þeir viti hvaða meðferðir hafa sýnt 

góðan árangur við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu og hvenær þungun er 

frábending. 

Könnun okkar á meðferðum sjúkraþjálfara á Íslandi við mjaðmagrindarverkjum 

á meðgöngu leiddi ýmislegt í ljós. Þrátt fyrir að þátttakan í könnuninni hafi einungis 

verið tæplega 30% teljum við það góðan árangur þar sem vitað er að margir 

sjúkraþjálfarar sinna ekki þessu tiltekna vandamáli. Eflaust hafa margir sjúkraþjálfarar 

ekki svarað könnuninni þar sem skýrt var tekið fram að könnunin snéri einungis að 

meðferðum við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Tilgangur kannanarinnar var ekki 

að komast að fjölda íslenskra sjúkraþjálfara sem sinna þessu vandamáli heldur að skoða 

mismunandi meðferðarform meðal sjúkraþjálfara sem sinna því. Teljum við að því 

takmarki hafi verið náð. 

 Orsakir mjaðmagrindarverkja á meðgöngu geta verið af ýmsum toga og því er 

mikilvægt að greina vandamál hverrar og einnar konu sérhæft. Meðferð sjúkraþjálfara 

byggir á niðurstöðum sérhæfðrar greiningar. Því nákvæmari sem greiningin er því 

markvissari verður meðferðin. Þess vegna er alltaf mikilvægt að taka sér góðan tíma í 

skoðun og greiningu, þar sem það sparar tíma þegar kemur að meðhöndlun orsaka 

verkjanna. Vegna mismunandi orsaka mjaðmagrindarverkja kemur ekki á óvart að 

sjúkraþjálfarar hérlendis noti mismunandi meðferðir við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu og að ólík rök liggi að baki vali þeirra á meðferðum.  

Þar sem betri skilgreiningu á mjaðmagrindarverkjum vantar er oft ekki gerður 

greinarmunur á mjóbaks- og mjaðmagrindarverkjum í heimildum. Sama vandamál 

birtist í svörum kannanarinnar. Sumir sjúkraþjálfarar sem tóku þátt í könnuninni 
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svöruðu mjög almenns eðlis um meðferðir hjá ófrískum konum, en ekki einungis um 

meðferðir við mjaðmagrindarverkjum eins og beðið var um. 

 Í könnun okkar kom fram að allir sjúkraþjálfarar sem svöruðu notuðu fræðslu 

sem hluta af meðferð sinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Fræðslan sem þeir 

veittu var í samræmi við upplýsingar úr bæklingunum sem við skýrðum frá í ritgerð 

okkar. Nokkrir þeirra sögðust nota bæklinginn “Mjaðmagrindarverkir á meðgöngu: 

Fræðsla og ráðgjöf til sjálfshjálpar” þegar þeir veittu skjólstæðingum sínum fræðslu. 

Margar konur með mjaðmagrindarverki finna fyrir ýmsum sálrænum breytingum á 

meðgöngu, svo sem hræðslu og sektarkennd. Því er sérstaklega mikilvægt að veita 

þessum konum fræðslu. Mikilvægt er að hafa fræðslu einstaklingsbundna þar sem 

mismunandi áherslur eiga við um hverja konu. Til dæmis eru sumar konur mjög kvíðnar 

og þurfa þá sérstaklega að læra um slökun og rétta öndun. 

 Rannsóknir greinir á um hvort æfingar séu gott meðferðarform við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Í heimildum okkar um æfingar voru aldrei 

einungis konur með mjaðmagrindarverki á meðgöngu í rannsóknarhópunum. Í 

rannsóknarhópunum voru meðal annars konur með mjóbaks- og mjaðmagrindarverki á 

meðgöngu, konur með bakverki á meðgöngu og konur með mjaðmagrindarverki eftir 

meðgöngu. Því vantar að rannsaka áhrif æfinga á verki þar sem einblínt er á konur með 

mjaðmagrindarverki á meðgöngu. Þrátt fyrir þennan skort sögðust flestir (88,5%) 

sjúkraþjálfarar sem svöruðu könnuninni nota æfingar í meðferð sinni við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Þeir nefndu margskonar æfingar en skortur er á 

rannsóknum sem meta áhrif mismunandi æfinga á mjaðmagrindarverki á meðgöngu. 

Hafa ber í huga við val á æfingum að þær henti hverri og einni konu. Æfing sem virkar 

vel fyrir eina konu gæti gert verkina verri fyrir aðra. Sumar konur eru með of litla 

vöðvaspennu og þá er gott að styrkja djúpu stöðugleikavöðva bols, sem og vöðva 

mjaðmagrindar. Aðrar konur eru með of mikla vöðvaspennu og þá eru styrktaræfingar 

ekki alltaf af hinu góða. Hins vegar virðast þolæfingar, líkamsstöðuæfingar og 

slökunaræfingar vera góður kostur fyrir þær (O‟Sullivan og Beales, 2007). Ástæða fyrir 

fáum rannsóknum á áhrifum mismunandi æfinga á mjaðmagrindarverki á meðgöngu 

gæti verið að erfitt er að fá konur í rannsóknarhóp sem eru með sömu undirliggjandi 

orsakir fyrir mjaðmagrindarverkjum. Til þess að fá marktækar niðurstöður þarf æfingin 

sem verið er að rannsaka að henta öllum konunum í rannsóknarhópnum.  
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 Vatnsþjálfun er vinsæl meðal ófrískra kvenna og eru þær almennt ánægðar með 

hana. Þegar konur með mikla mjaðmagrindarverki fara ofan í sundlaug eiga þær 

auðveldara með að hreyfa sig, sem veitir þeim vellíðan. Vatnsþjálfun hefur þó lítið verið 

rannsökuð í tengslum við mjaðmagrindarverki á meðgöngu. Við fundum einungis eina 

rannsókn um vatnsþjálfun og var hún um bakverki á meðgöngu. Ekki var gerður 

greinarmunur á því um hvers konar verki var að ræða. Áhugavert væri að rannsaka áhrif 

vatnsþjálfunar á konur með mjaðmagrindarverki á meðgöngu. 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á góðan árangur af notkun nálastungna við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Þrátt fyrir það sagðist einungis fjórðungur 

sjúkraþjálfara sem svaraði könnuninni nota nálastungur í meðferð sinni við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Það hefur líklega mikil áhrif að til þess að veita 

nálastungumeðferð þarf að hafa sótt námskeið og fengið leyfi. Í heimildum okkar kom 

ekkert fram sem benti til alvarlegra aukaverkana, hins vegar voru nokkrir sjúkraþjálfarar 

sem sögðust ekki nota nálastungur vegna hættu á fósturláti eða örvunar á legi. Einnig 

voru nokkrir sjúkraþjálfarar sem sögðust ekki nota nálastungur á fyrsta þriðjungi 

meðgöngu, en það er í samræmi við fyrirlestur Magnúsar Ólasonar um nálastungur 

(munnleg heimild, 11. febrúar 2011). Þrátt fyrir að nálastungumeðferð teljist til 

óhefðbundinna lækninga og ekki er vitað nákvæmlega hvernig hún virkar er hún að 

verða algengari meðferð meðal sjúkraþjálfara og sífellt fleiri viðurkenna hana sem 

árangursríkt meðferðarform. 

 Við fundum engar heimildir um notkun heitra og kaldra bakstra við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Þó sögðust 52,9% sjúkraþjálfara nota hitameðferð 

og 35,6% kuldameðferð. Aðallega notuðu þeir heita bakstra í þeim tilgangi að auka 

þægindi, en ekki sem beina meðferð við mjaðmagrindarverkjum. Annað gilti um kalda 

bakstra, en þeir voru ekki notaðir til að auka þægindi heldur frekar sem verkjadeyfing, 

aðallega við verkjum í sambryskju.  

   Langflestir sjúkraþjálfarar (89,6%) sögðust nota mjúkvefjameðferð við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Þó fundum við engar rannsóknir um árangur þess. 

Minnst var á í grein O‟Sullivan og Beales (2007) að mjúkvefjameðferð gæti veitt 

skammtímalausn á mjaðmagrindarverkjum, hvort sem þeir væru vegna of mikillar 

vöðvaspennu eða of lítillar. Þrátt fyrir að skilgreining á mjaðmagrindarverkjum sé 

verkir frá sambryskju og/eða spjaldliðum þá eru vöðvar þar í kring oft aumir og þar 

getur mjúkvefjameðferð komið að gagni. Því kemur ekki á óvart að flestir 
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sjúkraþjálfarar sem svöruðu könnuninni notuðu mjúkvefjameðferð á vöðvaverki í 

kringum mjaðmagrind.  

 Samkvæmt könnuninni notuðu 62% sjúkraþjálfara teygjur í meðferð ófrískra 

kvenna með mjaðmagrindarverki. Samt sem áður eru ekki til rannsóknir sem styðja 

notkun teygja við þessum verkjum. Þó var minnst á það í grein O‟Sullivan og Beales 

(2007) að teygjur gætu gefið skammtímaárangur þegar mjaðmagrindarverkir stafa af of 

mikilli vöðvaspennu. Hér á enn og aftur við að mikilvægt er að greina vandamál hverrar 

konu sérstaklega þar sem teygjur gætu í sumum tilvikum gert illt verra. Það á við þegar 

konur eru með of litla vöðvaspennu og lausa mjaðmagrind. Í könnuninni sögðust 

nokkrir sjúkraþjálfarar nota teygjur til að leiðrétta stöðu mjaðmagrindar þegar það ætti 

við. Við fundum heimildir fyrir því að röng staða mjaðmagrindar gæti haft áhrif á 

mjaðmagrindarverki (Damen o.fl., 2001; Mens o.fl., 2006). Því er hægt að álykta að ef 

staða mjaðmagrindar er leiðrétt með teygjum þá minnki mjaðmagrindarverkir.  

 Liðlosun er umdeild meðferð við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Engar 

heimildir eru til um notagildi þessa meðferðarforms en samt sem áður sögðust 58,6% 

sjúkraþjálfara nota liðlosun. Rétt eins og með teygjur þá er liðlosun stundum notuð til 

að leiðrétta stöðu mjaðmagrindar. Þó að hún geti í sumum tilfellum gert gagn þá getur 

hún líka verið varasöm ef liðir mjaðmagrindar eru mjög lausir. Því er mikilvægt að 

vanda valið á konum í þessa meðferð.  

 Það kom okkur á óvart að þrátt fyrir að þungun sé frábending fyrir 

rafmagnsmeðferðir og að þær séu lítið rannsakaðar í tengslum við mjaðmagrindarverki 

á meðgöngu, þá eru margir sjúkraþjálfarar sem nota þessar meðferðir samkvæmt 

könnun okkar. Samkvæmt henni nota 40,2% sjúkraþjálfara laser, 17,2% nota 

hljóðbylgjur og 28,7% nota TENS. Ástæður fyrir því gætu verið að sjúkraþjálfarar sjái 

góðan árangur af notkun rafmagnsmeðferða og hafi ekki orðið varir við neinar 

aukaverkanir. Einstaka sjúkraþjálfarar tóku það fram að í meðhöndlun ófrískra kvenna 

notuðu þeir einungis rafmagnstæki á verki sem voru langt frá legi þeirra. Sumir 

sjúkraþjálfarar sögðust einungis nota rafmagnstæki ef konurnar báðu sérstaklega um 

það. Okkur fannst merkilegt að einn sjúkraþjálfari hélt því fram að laser gæti valdið 

skaða á augum fósturs, þar sem við höfum aldrei heyrt um það. Erfitt er að rannsaka 

áhrif rafmagnsmeðferða á meðgöngu þar sem slíkar rannsóknir gætu talist siðlausar og 

hættulegar bæði móður og fóstri. Þar af leiðandi gæti verið erfitt að fá leyfi fyrir slíkum 

rannsóknum. Hins vegar er nauðsynlegt að fá fleiri upplýsingar um áhrif 
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rafmagnsmeðferða á ófrískar konur þar sem þetta virðist vera tiltölulega algeng 

meðferð. Þær upplýsingar sem til eru mæla hins vegar gegn notkun rafmagnstækja á 

meðgöngu, til dæmis er tekið fram í “European Guidelines on the diagnosis and 

treatment of pelvic girdle pain” (2008) að ekki sé mælt með rafmagnsmeðferðum við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. 

Flestir sjúkraþjálfarar sem svöruðu könnuninni, eða 78,2%, sögðust útvega 

konum með mjaðmagrindarverki á meðgöngu hjálpartæki. Mörg hjálpartæki eru í boði 

fyrir ófrískar konur með mjaðmagrindarverki en við fundum einungis heimildir um 

gagnsemi mjaðmagrindarbeltis. Önnur hjálpartæki sem nefnd voru í könnuninni eru 

aðallega notuð til að hjálpa við daglegar athafnir og hafa reynst ófrískum konum vel. 

Þessi hjálpartæki eru ekki sérhæfð fyrir ófrískar konur með mjaðmagrindarverki og við 

teljum ekki brýna nauðsyn að rannsaka þau frekar í því samhengi.  

 Kinesio teip er tiltölulega nýlegt meðferðarform hér á landi og hefur lítið verið 

rannsakað. Það byggir að mestu á kenningum Kase en þær hafa ekki verið vísindalega 

sannaðar. Þó notaði rúmlega þriðjungur sjúkraþjálfara sem svöruðu könnuninni það sem 

hluta af meðferð við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Einnig voru nokkrir 

sjúkraþjálfarar sem höfðu ekki hugsað út í þann meðferðarmöguleika, en sýndu áhuga á 

að nota kinesio teip næst þegar þeir fá til sín ófríska konu með mjaðmagrindarverki. Þó 

að kinesio teip hafi ekki verið mikið rannsakað hefur klínísk reynsla sjúkraþjálfara sýnt 

fram á ágætis árangur þess við hinum ýmsu kvillum. Kinesio teip mætti almennt 

rannsaka betur og áhugavert væri að sjá rannsóknir í tengslum við mjaðmagrindarverki 

á meðgöngu.  

Yfir heildina litið nota íslenskir sjúkraþjálfarar viðurkenndar meðferðir í 

meðhöndlun mjaðmagrindarverkja ófrískra kvenna. Þeir færðu almennt góð rök fyrir 

vali sínu á meðferðum og margir þeirra lögðu áherslu á að nýta meðferðartímann sem 

best og meðhöndla orsakir frekar en einkenni. Þó kom á óvart hversu margir notuðu 

meðferðir sem ekki er mælt með fyrir ófrískar konur, eins og rafmagnsmeðferðir, eða 

meðferðir sem hafa ekki verið rannsakaðar nægilega, til dæmis kinesio teip. Hafa ber í 

huga að meðferðir við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu hafa almennt lítið verið 

rannsakaðar. Ástæða þess gæti verið að erfitt er að fá ófrískar konur í rannsóknarhóp 

sem eru allar með sömu undirliggjandi orsakir mjaðmagrindarverkja, en það er 

mikilvægt til þess að meðferðin henti þeim öllum og rannsóknin skili marktækum 

niðurstöðum. Einnig geta sumar meðferðir hugsanlega haft skaðleg áhrif á móður og 
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fóstur og því eiga rannsóknir á þeim ekki rétt á sér. Mikilvægt er að vita hverjar þessar 

meðferðir eru þannig að sjúkraþjálfarar geti sniðgengist þær í meðferðum sínum við 

mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. Sjúkraþjálfarar ættu að styðjast við meðferðir sem 

hafa verið rannsakaðar og sýnt fram á góðan árangur. Þar sem fáar rannsóknir hafa verið 

gerðar á meðferðum við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu teljum við brýna þörf á 

frekari rannsóknum á þessu sviði. Sömuleiðis er þörf á að fá enn skýrari mynd af 

orsökum verkjanna sem er ávallt grunnur að markvissri meðferð. 
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Viðauki 1 
 

 

Kynningarbréf til sjúkraþjálfara 
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Sæll/Sæl. 

 

Við erum 3 nemar á 4. ári í sjúkraþjálfun og erum að vinna lokaverkefni okkar um 

mismunandi meðferðir sjúkraþjálfara við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. 

 

Okkur þætti vænt um ef þú sæir þér fært að svara meðfylgjandi könnun sem við munum 

nota við verkefnið okkar.  

 

Til þess að fara í könnunina skaltu smella á tengilinn hér fyrir neðan. 

Könnunin tekur 5-10 mínútur. 

 

Með fyrirfram þökkum, 

Steinunn Ylfa Harðardóttir, syh1@hi.is 

Þorgerður Jóhannsdóttir, thj30@hi.is 

Þórunn Kristín Kjærbo, thk22@hi.is 

---------------------------------------- 

Í þessari könnun geta umsjónarmenn könnunar ekki séð hverjir svara hverju. 

Könnunin er því nafnlaus. 

https://ugla.hi.is/K2/eydublad.php?fid=4340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmail.hi.is/sqmail/src/compose.php?send_to=syh1%40hi.is
https://webmail.hi.is/sqmail/src/compose.php?send_to=thj30%40hi.is
https://webmail.hi.is/sqmail/src/compose.php?send_to=thk22%40hi.is
https://ugla.hi.is/K2/eydublad.php?fid=4340
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Viðauki 2 
 

Spurningalisti 
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Meðferðir við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu. 

 

Í þessari könnun er einungis verið að spyrja um meðferðir við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu, en það eru verkir sem koma frá sambryskju og/eða spjaldliðum. Ekki er 

verið að spyrja um mjóbaksverki eða aðra verki. Ekki er verið að spyrja um 

mjaðmagrindarverki eftir meðgöngu. 

 

Með þökkum, 

Steinunn Ylfa Harðardóttir  

Þorgerður Jóhannsdóttir 

Þórunn Kristín Kjærbo 

 

 

 

1. Almennt  

* 1.1 Hefur þú meðhöndlað ófríska konu með mjaðmagrindarverki? 

Ef nei, þá þarftu ekki að svara spurningum í 2.hluta og getur lokið könnun. 

Nei 

Já, 1 sinni  

Já, 2-10 sinnum  

Já, 11-20 sinnum  

Já, oftar en 20 sinnum 

 

 

2. Meðferðir  

Hér spyrjum við um meðferðir við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu.  

 

2.1 Er fræðsla hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu? 

 

Já  

Nei 
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2.2 Hverjar eru helstu áherslur þínar í fræðslu? 

 

 

2.3 Eru æfingar hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.4 Hvernig æfingar? 

 

Stöðugleikaæfingar 

Grindarbotnsæfingar  

Vatnsþjálfun  

Slökunaræfingar  

Styrktaræfingar  

Þolæfingar  

Jafnvægisæfingar  

Starfrænar æfingar 

 

2.5 Notar þú aðrar æfingar? Hvaða? 

 

 

2.6 Eru nálastungur hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.7 Í hvaða tilfellum notar þú nálastungur? 

 

 

2.8 Ef nei, hvers vegna? 
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2.9 Er TNS hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.10 Í hvaða tilfellum notar þú TNS? 

 

 

2.11 Ef nei, hvers vegna? 

 

 

2.12 Eru heitir bakstrar hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.13 Í hvaða tilfellum notar þú heita bakstra? 

 

 

2.14 Ef nei, hvers vegna? 

 

 

2.15 Eru kaldir bakstrar hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu? 

 

Já  

Nei 
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2.16 Í hvaða tilfellum notar þú kalda bakstra? 

 

 

2.17 Ef nei, hvers vegna? 

 

 

2.18 Er mjúkvefjameðferð hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.19 Í hvaða tilfellum notar þú mjúkvefjameðferð? 

 

 

2.20 Ef nei, hvers vegna? 

 

 

2.21 Eru teygjur hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.22 Í hvaða tilfellum notar þú teygjur? 

 

 

2.23 Ef nei, hvers vegna? 
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2.24 Er liðlosun hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.25 Í hvaða tilfellum notar þú liðlosun? 

 

 

2.26 Ef nei, hvers vegna? 

 

 

2.27 Er laser hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.28 Í hvaða tilfellum notar þú laser? 

 

 

2.29 Ef nei, hvers vegna? 

 

 

2.30 Eru hljóðbylgjur hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.31 Í hvaða tilfellum notar þú hljóðbylgjur? 
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2.32 Ef nei, hvers vegna? 

 

 

2.33 Er útvegun hjálpartækja hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á 

meðgöngu? 

 

Já  

Nei 

 

2.34 Í hvaða tilfellum útvegar þú hjálpartæki? Hvers konar hjálpartæki? 

 

 

2.35 Er kinesio tape hluti af meðferð þinni við mjaðmagrindarverkjum á meðgöngu? 

Já  

Nei 

 

2.36 Í hvaða tilfellum notar þú kinesio tape? 

 

 

2.37 Ef nei, hvers vegna? 

 

 

 

 


