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Vilka är vi?
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Bäckensmärtenheten

fysioterapeuter läkare psykolog administratör



Upplägg

• Fördelar med multimodal behandling

• Varför och vilka är Bäckensmärtenheten

• Behandlingsupplägg: nybesök, bäckenskola, individuell behandling, MDK 

• Sammanfattning av det viktigaste vi lärt oss genom åren 

• Framgångsfaktorer
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Fördelar med multimodal behandling:
Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta
En systematisk översikt och utvärdering av effekter på hälsa och hälsoekonomiska aspekter, SBU, 2021.
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Processbeskrivning
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Behandlingsidé



Välkommen till Bäckensmärtenheten!



Nybesök med fullt team
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• Behandlingen startar med nybesöket

• Fysioterapeut, läkare, psykolog

• Anamnes, undersökning, gemensam sammanfattning och planering



Anamnes
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Medicinsk bakgrund
Tidigare fysiska och psykiska 
hälsoproblem
Tidigare gynekologisk anamnes

Tidigare behandlingar och träningsråd
Medicinering och hälsopreparat

Levnadsvanor
Alkohol/tobak
Fysisk 
aktivitet/träning
sömnvanor

Social bakgrund
Familj
Sysselsättning

Patientens teorier 
kring smärtan

Aktuellt hälsoproblem
Smärtbeskrivning-
förvärrande/lindrande faktorer
Psykisk hälsa
Smärthanteringsstrategier 
(undvikanden/uthärdanden?)

Miktion
Tarmtömning 
Sexuell funktion



Undersökning: intern (vaginal & rektal) 

• Inspektion

• Neurologiskt 

• Palpation
Ø Muskler

• Symmetri (vila, kontraktion, 
avslappning)

• Tonus
• Krystning
• Relaxation
• Smärta

• Sfinktrar

• Perinealkropp

11



De här musklerna är palpabla via vagina/rektum. 



Möjliga undersökningsfynd
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• De flesta har överspänd bäckenbotten, sällan isolerat

• Orsak eller verkan är oväsentligt
— Hos kvinnor förlossningsskada, postoperativ smärta, allmänt hög spänningsgrad, trauma
— Hos män UVI/ prostatit med trängningar- spänning- mer trängningar. Anal undersökningstrauma



Urinvägar och smärta
Försämrad 

blåstömning

UVI/ 
mycoplasm
a/klamydia

Trängningar

Intensiva 
knip-

övningar

Muskel-
smärta

Uretra-
kompression

”uretrit”



Förlossningsskada och smärta

Psykologisk 
pålagring

Tyngdkänsla, 
inkontinens

Intensiv 
knipträning

Smärta

Dyspareuni



Levatorskador

• Incidens 8-30%. 
— Spänd muskel går sönder vid 30% sträckning, avslappnad muskel klarar 50% sträckning
— Pudendusblockad och epidural kan vara skyddande 

• Fett i bristningen=levatorn är skadad. Riklig blödning, vaginalhematom, smärta van Delft
K, Thakar R, Shobeiri SA, Sultan AH. Levator hematoma at the attachment zone as an early marker for levator ani muscle avulsion. Ultrasound 
Obstet Gynecol. 2014 Feb;43(2):210-7. doi: 10.1002/uog.12571. PMID: 23893754.

• Riskfaktorer: tång , sugklocka, stort barn, förlängd utdrivningsskede, sfinkterruptur, 
klipp Förebyggande: inga studier vad händer med levatorn vid långsamt 
framfödande?

• Lima CTS, Brito GA, Karbage SAL, Bilhar APM, Grande AJ, Carvalho FHC, Bezerra LRPS, Nascimento SL. Pelvic floor ultrasound finds after
episiotomy and severe perineal tear: systematic review and meta-analysis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 Jul 13:1-12. doi: 
10.1080/14767058.2020.1786049. Epub ahead of print. PMID: 32660290

• Memon HU, Blomquist JL, Dietz HP, Pierce CB, Weinstein MM, Handa VL. Comparison of levator ani muscle avulsion injury after forceps-assisted
and vacuum-assisted vaginal childbirth. Obstet Gynecol. 2015 May;125(5):1080-1087. doi: 10.1097/AOG.0000000000000825. PMID: 25932835; 
PMCID: PMC4418025.

• Tidiga symtom: trängningar, instabilitet, smärta i ”oskadade sidans” levator, ”kan 
inte knipa”, förämrad sexuell funktion García-Mejido JA, Idoia-Valero I, Aguilar-Gálvez IM, Borrero González C, 



Följder på lång sikt

• ökad risk för prolaps, prolaps tidigare, prolaps utan andra riskfaktorer, 
operationsrecidiv, 

• 60%  har läkt muskeln efter ett år men kan ha kvar symtom, nervskada? Halle 
TK, Staer-Jensen J, Hilde G, Bø K, Ellström Engh M, Siafarikas F. Change in prevalence of major levator ani 
muscle defects from 6 weeks to 1 year postpartum, and maternal and obstetric risk factors: A longitudinal 
ultrasound study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Oct;99(10):1403-1410. doi: 10.1111/aogs.13878. Epub
2020 Jun 8. PMID: 32320475.



Olika metoder 
för 
kvantifiering av 
levatorskador

• För klinik: 
— Titta, glipar? 
— Symmetri? Anus på sniskan?
— Hänger anus i sammaplan som vagina? 
— palpation i vila och knip, smärta? 
— Avståndet uretra –levator LUG

• För forskning/ specialist
— Levatorhiatus, yta i kvadratcentimeter > 40 (  Dietz, 

Shek, Van Delft)
— Levator ani deficiency (LAD) score ( Shobeiri)
— Muskel saknas på 3 av 7 tomografiska nivåer (Dietz)
— Levator uretra gap LUG  > 25 mm
— Anterioposterior diameter >6 cm

Pereira, Vanessa S., Hirakawa, Humberto S., Oliveira, Ana B., & Driusso, Patricia. (2014). Relationship among vaginal palpation, vaginal squeeze
pressure, electromyographic and ultrasonographic variables of female pelvic floor muscles. Brazilian Journal of Physical Therapy, 18(5), 428-
434. Epub October 10, 2014.https://dx.doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0038

Delft, Kim & Sultan, Abdul & Thakar, Ranee & Shobeiri, S. Abbas & Kluivers, Kirsten. (2014). Agreement between palpation and transperineal and 
endovaginal ultrasound in the diagnosis of levator ani avulsion. International urogynecology journal. 26. 10.1007/s00192-014-2426-6. 
van Delft K, Thakar R, Sultan AH. Pelvic floor muscle contractility: digital assessment vs transperineal ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol. 
2015 Feb;45(2):217-22. doi: 10.1002/uog.13456. PMID: 25044167.

https://dx.doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0038


Höger puboanalis är av, anus dras över till vänster ligger med 
överspänd bb

EU 2022



Levatorskador direkt efter
forlossning är obeforskat
SBU. Förlossningsbristningar – Diagnostik samt erfarenheter av bemötande och information. 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport 
nr 323. 

—Levatorskada kan vara
1. bristning inne i muskeln jfr lårkaka-

läker
2. levatormuskelfästen släppt från

symfysen/ ileum kan inte lagas med 
dagens metoder

3. levatormuskelfästen släppt från
perinealkroppen/ rectovaginal fascia
eller kombinationer av dessa

3 borde kunna lagas vid förlossning
3 kan även lagas under åren efter skada



Inspektion: hållning, belastning, gång. 

Funktionstester: Enbensstående, knäböj, trappgång.

Rörlighet: Ländrygg, höfter.

Ledundersökning: Rygg, höft, bäcken (Bl.a. PA-test, SI-ledstest).

Muskelfunktion: Koordinering, kompensering, uthållighet. (Ex. bäckenlyft, musslan, ASLR).

Palpation: Hur känslig är kroppen för tryck, igenkännbar smärta? (Gluteér, adduktorer, 
myofasciella strukturer i buken, höftflexorer, erector spinae m.m.). 

Neurologi (vid behov): Sensibilitet, styrka identifikationsmuskler, reflexer).

Undersökning: extern

”Finns det yttre strukturer som reproducerar den smärta patienten söker 
för?” 

”Finns det yttre strukturer som gett en sårbarhet för spänning/smärta i 
bäckenbotten eller har smärta i bäckenbotten gett sekundär påverkan i 
yttre strukturer?”



Sammanfattning av nybesöket
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I team och tillsammans med patienten

• Sammanfattning av undersökningsfynd (svarar på patientens frågor och farhågor)

• Planering och beskrivning av eventuell behandling

• Undersöker patientens möjlighet/villighet till behandling

• Patientens upplevelse av besöket

Vad vi lärt oss: 

• Flera olika perspektiv på ett problem- introducerar det biopsykosociala perspektivet. 

• Hela teamet behövs för att kunna presentera det biopsykosociala perspektivet

• Undersökningen – patientens smärta reproduceras = finns på riktigt

• Enbart träffa patienter vi tror att vi kan behandla (långväga, språk)

• Enbart påbörja behandling med patienter vi tror att vi kan hjälpa (betydande fysisk och psykisk ohälsa)



Bäckenskolan

• 4-5 personer i varje grupp, könsuppdelat

• 4 tillfällen, 1 gång/veckan á 2h per tillfälle

• Blandar teori och praktik
- Bäckenets funktion, långvarig 
smärtfysiologi, psykologiska hinder, 
funktionell rörelse

• Reflekterande frågor och hemuppgifter



Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4
Anatomi Långvarig smärtfysiologi Psykologiska riskfaktorer forts Psykologiska riskfaktorer 

samt 
Träning och Fysisk aktivitet

Funktion/
Dysfunktion

Faktorer som kan orsaka/
vidmakthålla smärta

Nervsystemet

Kroppens smärtsystem

Central sensitisering

Muskelsmärta

Fysioterapeutisk behandling vid 
långvarig bäckensmärta

Uppmärksamhet, oro/ångest, 
depressivitet, förväntningar

Vanliga copingstrategier vid 
smärta

Biopsykosocialt perspektiv i 
praktiken

Smärthantering  

Sexuell funktion

Fysisk aktivitet/träning vid
långvarig smärta

-Aktivitetsbalans
- Successiv stegring i träning 
och aktivitet

Praktiska övningar
Hemuppgifter

Praktiska övningar
Hemuppgifter

Praktiska övningar
Hemuppgifter

Praktiska övningar
Hemuppgifter

Bäckenskolan
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Lärdomar från bäckenskolan
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• Vikten av sammanhållen bäckenskola

• Alla måste gå bäckenskolan

• Bäckenbotten intimt och svårpratat ämne

• Svårt prata om privata ämnen i grupp digitalt

• Digital skola kräver kamera 

• Vid nybesök förbereda patienten för gruppkonceptet



Utveckling av långvarig smärta

smärta

DEBUT:
skada

sjukdom

oro

Spänning 
bäckenbotten

uppmärksamhet
hypervigilans
ökad smärta

Central sensitisering

rädsla undvikande/uthärdande

Ytlig Andning

Minskad aktivitet
undandragande

nedstämdhet
ökat fokus smärta

Förändrad 
belastning på 
kroppen

Förändringar i nervsystemet

Minskad endogen 
smärthämning

Smärta i yttre strukturer



Fysioterapeutisk behandling
- individuellt

Utbildning om smärtfysiologi & bäckenbotten 
inkl. lugnande besked (Bäckenskolan)

Andningsträning, avslappning, 
kontroll, medvetenhet bäckenbotten

Anpassad fysisk aktivitet, 
ex muskelstärkande och 

aerob träning

Egenbehandling
av bäckenbotten; 
beröringsträning
dilatorbehandling

- Fysioterapeutisk 
behandlingsstege:



Dilationsbehandling/behandling med vaginalstav

Varför?
• Beröringsträning/minska 

sensitisering kring vulva/slida
• Vid hyperton

bäckenbottenmuskulatur och ex. 
smärta vid penetrerande samlag, 
användande av tampong etc.

Hur?
• Varje till varannan dag, 1-2 minuter.
• Smärtfritt innan patienten går 

vidare till nästa storlek
Morin, M., Dumoulin, C., Bergeron, S., Mayrand, M-H., Khalifé., Waddell, G., & Dubois, M. (2020). Multimodal physical therapy versus topical lidocaine for provoked vestibulodynia: a prospective, 
multicenter, randomized trial. AM J Obstet. Gynocol. DOI: 10.1016
Prendergast, S. (2017). Pelvic Floor Physical Therapy for Vulvodynia- A Clinician´s Guide. Obstet Gynecol Clin N Am. 44. 509-522.
Morin, M., Caroll, M-S., & Bergeron, S. (2017). Systematic Review of the Effectiveness of Physical Therapy Modalities in Women With Provoked Vestibulodynia. Sex Med Rev. (5); 295-322.



Lärdomar fysioterapeutisk behandling:

29

• Gått från tanken om fyra träffar efter bs till fler

• Gått från specifik triggerpunktsbehandling till ökat fokus på sensitisering

• Gått från intensiv manuell behandling av terapeut till mer fokus på självbehandling patient

• Avsaknad av acceptans av det biopsykosociala perspektivet hindrar behandling

• Tydliga behandlingsmål

• Stor belastning att endast arbeta med långvariga smärtpatienter

• Administratör behövs för att fysioterapeuten ska kunna fokusera på behandling

• Veckovisa MDK nödvändigt för att komma vidare i fysioterapeutisk behandling

• Bättre avsluta behandling än pausa- tydlighet



Psykologisk behandling

Vad hindrar patienten mest?

Rörelserädsla

Aktivitetsbalans- överaktiv/passiv

Obehag i relation till underlivet

Sexuell funktion

Neuropsykiatriska svårigheter

Acceptans



Psykologisk behandling
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Utforskande av hanteringsstrategier och utmaningar relaterat till smärtan

• Oro/ångest       

undvikande/uthärdande (rörelser, aktiviteter, sexuell funktion)

-Exponering för tanke på/beröring av/fysioterapeutisk behandling av – bäckenbotten

-Traumabehandling

• Nedstämdhet/depression                       

passivitet/undandragande

- ANPASSAD beteendeaktivering

• Acceptans



Lärdomar psykologisk behandling:
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• Avgränsning (relationsproblem vid sexuella svårigheter, tidigare trauman, neuropsykiatri)

• Svårt avgränsa när psykisk ohälsa tar över- psykiatriskt bollplank behövs

• Alltid utforska hur medvetet närvarande patienten är i den fysioterapeutiska behandlingen.

• Bristande följsamhet kan (ibland) behandlas

• Exponering underlättas i samverkan med fysioterapeutkollegan

• MDK 



Medicinsk/farmakologisk behandling
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Behandling mot central sensitisering

• Förstahandspreparat

• Amitriptylin 10 mg tidigt på kvällen Förebygg förstoppning  och effekter av muntorrhet
— Unga kvinnor biverkningskänsliga
— Patientinfo

• Duloxetin
— SNRI och anses vara ett bra alternativ till amitriptylin vid t.ex. hjärtsjukdom eller vid psykiatrisk 

samsjuklighet som ångest och depression. 
— Duloxetin är godkänt för behandling av smärtsam diabetesneuropati, men god dokumentation och 

flerårig erfarenhet stödjer dess användning även vid andra typer av neuropatisk smärta.
— Patientinfo

• Andrahands Gabapentin eller pregabalin dosera Enligt FASS
— Trötthet, yrsel- sjukskriv?
— Trappa in och trappa ut
— patientinfo

https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/V%c3%a5rdrutiner/%c3%85tg%c3%a4rd/KV%c3%85%20Icke-kirurgisk/Patientinformation%20amitriptylin%20(prim%c3%a4rv%c3%a5rden).pdf
https://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=32372&proxydirect=true
https://vis.nll.se/process/vard/Dokument/vard/V%c3%a5rdrutiner/%c3%85tg%c3%a4rd/KV%c3%85%20Icke-kirurgisk/Patientinformation%20gabapentin%20(prim%c3%a4rv%c3%a5rden).pdf


OPIATER?

• Opiatbehandling är så gott som alltid 
olämplig på grund av att den interfererar med 
kroppens egna smärtmodulerande anor i den 
peri-akveduktala gråa substansen, PAG. 
Även ett tillfälligt bruk t ex efter en operation 
kan vara svårt att bryta på grund av 
opiaternas ångestdämpande effekt.

• Men i enstaka fall kommer man inte vidare 
utan opiater som kan bidra till bättre 
mobilisering…



Behandlingsmetoder
som behandlar somatisk 
smärta och nociception
är ingen långsiktig lösning

• Intraarticulära steroidinjektioner

• Epiduralanestesi

• Nervblockader t ex



Injektion av Botulinumtoxin som adjuvans till fysioterapi
EMG-ledd injektion och vaginal palpation
Muskler vi kommer åt:

• Bulbocavernosus

• Puborectalis

• Analsfinktrarna

• Uretrasfinktrarna

• Obturatorius

• Piriformis

• Iliococcygeus

• PDB eller sedeing



Sömnrubbningar, behandla!
Amitriptylin, två flugor i en smäll
Melatonin
Atarax
Propavan
Zolpidem tillfälligt



Förstoppning/ diarré- behandla- kostråd 1177.se
Mer än hälften av bäckensmärtpatienter har IBS 



Fallexempel- Anna

20 årig kvinna,  ländryggs- och bäckensmärtor sedan 6 år tillbaka. 

Vid nybesöket hög anspänning i bäckenbottens muskulatur som härleds till patientens smärtor i bäcken och 
ländrygg.

Har över tid fått ett förändrat andningsmönster och i stående, hållning som tydligt påverkar henne anspänning i 
ländrygg, bäcken och bäckenbotten. 

Tarmtömningsbesvär

Långvariga besvär med ångest, hög grad av självklander, känsloregleringssvårigheter samt tidigare ätstörningar 
och självskadebeteende. 

Då hård fysisk träning fyller en betydande funktion i patientens liv, innebär smärtan en kraftig begränsning med 
hög grad av frustration och ledsenhet som följd.

PCS-21 p



Anna -behandling
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Bäckensmärtskola i grupp med undervisning om bäckenets funktion, långvarigt smärttillstånd, 
psykologiska hinder och funktionell rörelse.

Påbörjar fysioterapeutisk behandling, vilken hindras av bristande följsamhet. Anna frustreras över 
dessa svårigheter hon känner igen sedan tidigare i livet.

Psykolog på enheten genomför en screening för ADHD vilket leder till vidare utredning som utmynnar i 
ADHD-diagnos. 

Patienten har individuellt träffat 2 olika fysioterapeuter vid totalt 20 tillfällen med manuell behandling 
av bäckenbottens muskulatur med fokus på avslappning och muskulär funktion, hållning och 
funktionell träning av bål och rygg.  

Patienten träffar psykolog vid 9 tillfällen, efter np-screening, fokuseras psykologisk behandling på 
ökad förståelse för utmaningar utifrån np-svårigheter, självomsorg samt etablering av struktur för 
självbehandling fysioterapeutiskt.

Från enheten har patienten förskrivits Norflex och från VC påbörjas Amitriptylinbehandling. 



Anna- hur gick det?
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Självständig avseende avslappning, självbehandling och träning. Har börjat göra gymövningar hon tidigare 
undvikit utifrån smärta. 

Har uppnått god sexuell funktion och känner sig inte längre begränsad utifrån bäckensmärta. Landat i att 
det hon gör är gott nog och försöker fokusera mer på det hon gör än det hon inte gör.

Angående ryggen har hon fått verktyg för att hantera den spända bäckenbotten vilken tidigare kan ha 
hindrat framgång i rehab av ryggen. Kan nu  troligtvis komma vidare i rygg-rehab och får göra det i 
primärvården

Förbättrad tarmtömningsfunktion

Kontakt via psykiatrin etablerad, väntar på arbetsterapeutkontakt samt ADHD-skola

Utvärdering

Skattar 2, mycket förbättrad enligt Global Impression of Improvement



Fallexempel -Olle
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• 29 årig man med långvarig bäckensmärta som tidigare fått diagnosen kronisk prostatit.

• Finner vid extern undersökning av bäcken myofasciella smärtor som kan härledas till smärtor 
kring mellangården samt kissnödighetskänsla. Intern undersökning visar på smärtande och 
spänd muskulatur. Den snabba viktuppgången senaste tiden har även troligtvis inverkat till att 
patienten drar in nedre delen av buken, vilket både försvårar till en avslappnad djupandning 
och även ger strama och spända strukturer i nedre delen av buken. 

• Mycket låg fysisk aktivitetsnivå vilket påverkar fysisk och psykisk hälsa negativt. 

• Stora besvär vid och efter tarmtömning

• Social fobi och panikångest, hög grad av undvikandebeteenden samt nedstämdhet. 

• PCS 37 poäng.



Olle- behandling
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• Träffar fysioterapeut individuellt vid 13 tillfällen. Behandlingen fokuseras på avlsappning, 
ökad medvetenhet anspänning- avslappning i bäckenbotten, bindvävsbehandling buk, 
manuell behandling internt av fysioterapeut och patienten själv, samt rörelseträning och 
tarmtömningstekniker.

• Deltar i Mediyoga i grupp digitalt vid 10 tillfällen.

• Träffar psykolog vid 7 tillfällen, med fokus på ångesthantering med hjälp av psykoedukation
och exponeringsbehandling samt beteendeaktivering för hantering av patientens 
nedstämdhet och passivitet. 



Olle –hur gick det?
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• Sakta succesiv förbättring. Har smärtfria dagar halva veckan. De dagar han har ont hjälper 
avslappningsövningar, djupandning, töjningar, mediyogaövningar. Har hittat ett behandlingskoncept som 
fungerar och successivt  ger förbättring.

• Gör yoga och bäckenbottenbehandling dagligen. God tarmtömning mha pall. Tömmer 1-2 ggr om dagen, 
bristolskala 3-4.  

• Identifierar att ökad stressnivå ger upphov till högre anspänning i bäckenbotten, ökar framförallt 
anspänning runt urinblåsan med ökad kissnödighetskänsla. Blir stressad av olika förändringar i samhället i 
stort, känner inte att han kan påverka det så mycket, försöker leva med oron. 

• Upplever sitt psykiska mående som betydligt mer stabilt. Har tydligt minskad ångest och flera 
hanteringsstrategier för det. 

Utvärdering

Skattar 2, mycket förbättrad enligt Global Impression of Improvement



Ytterligare hinder för behandling

Tidigare vårderfarenheter- bristande tillit

När patienten inte köpt konceptet- och   
fortsätter söka lösning på annat håll

Vid svårigheter att genomföra intern 
behandling över smärtsamma 
bäckenbottenmuskler.

Bäckenet - intimt område

Traumatiska erfarenheter, 
socioekonomisk utsatthet, psykiatrisk 
överskuggande problematik



Hur mår patienterna efter behandling?
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Patient Global Impression of Improvement, Bäckensmärtenheten 2020- september 2022
(https://www.physio-pedia.com/Patient_Global_Impression_of_Improvement_(PGI-I))

Efter genomförd 
behandling på 
bäckensmärtenheten 
är mitt 
tillstånd/mående på 
det hela taget 

2020 (3 patienter saknas) 2021 (3 patienter saknas) 2022 (3 patienter saknas) 2020- sep 2022

kvinnor män kvinnor män kvinnor män samtliga

1, Väldigt mycket 
förbättrat

6 5 1 3 1 16

2 Mycket förbättrat 17 1 8 1 9 2 38

3 Något förbättrat 1 1 11 1 4 2 20

4 Oförändrat 3 1 4 1 9

5 Något försämrat 1 1 2

6 Mycket försämrat 1 1

7 Väldigt mycket 
försämrat

Totalt: 31 32 23 86
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Organisation
Administrativt stöd

Veckovisa MDK
Fullt team vid nybesök

Bäckenskola starten för 
alla

Samtidiga 
behandlingskontakter

Förhållningssätt
Att patienten köper det 

biopsykosociala 
perspektivet

Medvetenhet om det 
intima med 

bäckenbotten 
Tålamod- långvarig 

smärta tar tid att komma 
tillrätta

Medvetenhet om yttre 
faktorers betydelse

Lärdomar längs vägen- framgångsfaktorer



Organisation
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Administrativt stöd

Veckovisa MDK

Fullt team vid 
nybesök

Bäckenskola för 
alla

Samtidiga 
behandlingskontakter

-utan organisatör ingen organisation

-utan möjlighet till tät uppföljning faller det 
biopsykosociala perspektivet

-utan medicinsk bedömning riskerar 
det medicinska perspektivet bli 
rådande

-utan förståelse för behandlingskonceptet 
förhindras behandlingsframgång

-risk tappa 
helhetsperspektivet



Förhållningssätt
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Att patienten köper det 
biopsykosociala 

perspektivet

Medvetenhet 
om det 

intima med 
bäckenbotte

n

Tålamod- långvarig 
smärta tar tid att 

behandla

Medvetenhet 
om yttre 
faktorers 
betydelse

-



Så…

• Självstyrande team- stort ansvar stor agens

• Biopsykosocialt arbete i praktiken blir självförstärkande

• Psykologisk trygghet - ökar med insikten av ömsesidigt beroende

• Ständigt pågående utvecklingsarbete - kritiskt förhållningssätt till metod och material

• Utbildningsdagar för andra utvecklar oss själva
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Tack för oss!


