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Bekkenløsningsplager
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager (LKB) er en interesseorganisasjon
som arbeider med å ivareta interessene til kvinner med bekkenleddsmerter. Foreningen
arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning
i dagliglivet, hjelpemidler og trygderettigheter. LKB fokuserer på forebygging og ønsker å
fremme mestring og livsglede!
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• 2 år etter fødsel har 5-7 % av de
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kunnskap og forståelse som en kan snakke
med i fortrolighet og få råd og tips. Det er ikke
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Landsforeningen for Kvinner med
Bekkenløsningsplager
(LKB)
har
utgitt en informasjonsbrosjyre i
samarbeid med høyt anerkjente
fagpersoner. Den inneholder fakta
om bekkenleddsmerter, behandling,
tips og råd til de som rammes og
forebyggende tiltak. Den kan bestilles
og lastes ned fra www.lkb.no

Dette er ikke et Nordisk fenomen.
Kilde MST-rapporten 1/2013

Diagnoser og definisjoner
utarbeidet av Den norske
Legeforening i 1990.
Fysiologisk bekkenløsning:
Normal følge av hormonelle forandringer under svangerskapet. Det
skjer en oppmykning av leddbåndene
omkring iliosakralleddene og symfysen.
Alle gravide kvinner har fysiologisk
bekkenløsning i større eller mindre
grad.

bekkenløsningsplager.

Alle våre likepersoner har gjennomgått kurs
og gir informasjon, råd, og veiledning og kan
forhåpentlig hjelpe deg å se mulighetene.
Målsetningen for tjenesten er:
• Å

bidra

til

økt

kunnskap

om

bekkenløsning, bekkenleddsmerter og
-plager og konsekvensene av plagene.
• Å hjelpe mottaker til å søke videre hjelp.
• Å hindre at brukeren blir isolert.
• Å bidra til å styrke mottakers selvbilde.
• Å gjøre mottaker bevisst sin egen
situasjon og rettigheter.
• Å bidra til anerkjennelse og bearbeiding
av egen livssituasjon
• Å gjennom dette oppnå økt livskvalitet .
Symptomgivende bekkenløsning:
Når den fysiologiske bekkenløsningen gir
så uttalte smerter at daglige aktiviteter
blir hemmet, kalles det symptomgivende
bekkenløsning.
bekkenløsning

Symptomgivende
kan

en

ha

under

svangerskapet og i barseltiden.
Kronisk bekkenleddsyndrom:
Når plagene vedvarer ut over barseltiden,
kalles det kronisk bekkenleddsyndrom.
Dette kan være en følgetilstand etter
symptomgivende bekkenløsning.
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