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Graviditet

 Normalt fokuseres på risiko for negative graviditets forløb 
(fosterskader)

 Ikke samme fokus på den gravide og særlige risici for hende
 ARMONI: Løft under 10- 15 kg vurderes ikke at udgøre nogen risiko. 

De kumulerede løftemængder på en arbejdsdag tilrådes normal 
ikke at overstige 2 ton.

 Biologiske ændringer hos den gravide:
 Hormonelle ændringer herunder Relaxin, der øger ledbevægeligheden

især i bækkenet

 Ændret belastning af lænderyg og bækken med stigende vægt af 
foster etc.
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Pelvic radiographs demonstrating pubic diastasis post-delivery (A) and at 1 year postpartum (B). 
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Forekomst af bækken- og 
lænderygsmerter hos gravide

 Få undersøgelser

 Systematisk review fra 2004 af 106 studier af forekomsten af bækkensmerter og 
lænderygsmerter (BLS) hos gravide

 Den gennemsnitlige prævalens var 45 %. Hos 25 % var smerterne udtalte og hos 8% 
var smerterne invaliderende. Omkring 7 % havde vedblivende smerter efter fødslen. 

 Ca. halvdelen med BLS havde smerter lokaliseret til bækkenet, 1/3 til lænderyggen 
og 1/6 til både lænd og bækken. 

 Stærk evidens for en årsagssammenhæng til tidligere lænderygsygdom, tidligere 
bækkensmerter i tidligere graviditet og fysisk belastende arbejde (strenuous work). 
Der er ikke i reviewet detaljer om belastningernes karakter herunder angivelse af 
løftede byrders vægt eller lignende.
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Lænderygsmerter i graviditeten

862 gravide undersøgt i uge 20, 30 og 35 for lændesmerter. 
Light: Deltids kontorassistenter, receptionister, skolelærere o.l., 
Heavy and very heavy: Sygeplejersker, lettere industriarbejde. 
Heavy and very heavy including lifting movements: landbrug, tungt industriarbejde, fuldtids 
rengøring, sygehjælper på plejehjem.
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Bækkensmerter

Juhl M, Andersen PK, Olsen J, Andersen AM. Psychosocial and physical work environment, and risk of pelvic pain during
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Nestet case-kontrol studie i den Nationale Fødselskohorte
Oplysningerne om eksponering blev indhentet tidligt i graviditeten mellem 12. og 16. uge og 
oplysningerne om bækkensmerter blev indhentet ½ år efter fødslen via spørgsmålet: ”Under din 
graviditet eller kort efter fødslen havde du da bækkensmerter, der var så svære at det indvirkede 
på din evne til at gå?” Confounder for tunge løft var tidligere bækkensmerter og BMI.



Kilde: Larsen, PS, Strandberg-Larsen K, Juhl M, Svendsen SW, Bonde JP, Nybo Andersen A-M. Occupational lifting and pelvic pain during pregnancy: a 
study within the Danish National Birth Cohort. Scand J Work Environ Health 2013; 39: 88-95.

Bækkensmerter i graviditeten var relateret til løft af byrder på over 10 kg. Der fandtes dosis respons 
sammenhæng til den samlede daglige løftebyrde og for en daglig løftemængde på mere end 
200 kg fandtes en odds ratio på 1,49. Oplysningerne om løftarbejdet blev indhentet tidligt i 
graviditeten mellem 12. og 16. uge og oplysningerne om bækkensmerter blev indhentet ½ år efter 
fødslen via spørgsmålet: ”Under din graviditet eller kort efter fødslen havde du da bækkensmerter, 
der var så svære at det indvirkede på din evne til at gå?”



Konklusion
 God evidens for at gravide, der løfter byrder tungere end 10 kg og 

dagligt samlet løfter mere end 200 kg, har en øget risiko for at få 
lænderygsmerter, bækkensmerter og bækkenløsning.

 ARMONI instruksen bør revideres og de anbefalede grænser 
nedsættes i overensstemmelse hermed.

 Særlig vigtigt at gravide undergår sygdommene, idet der er færre 
muligheder for undersøgelser (-røntgen og lignende undersøgelser 
med radioaktive stråler), samt vanskeligt at behandle (f.eks. 
operation).

 Området mangelfuldt undersøgt. Der er  brug for flere 
undersøgelser. 

 Samfundsmæssigt et betydeligt helbredsproblem



SPØRGSMÅL??


