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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Många gånger ger ett diskbråck inga besvär men symtomgivande diskbråck kan 

vara väldigt fysiskt och psykiskt påfrestande för patienten. Initialt behandlas de flesta 

konservativt. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att granska det vetenskapliga underlaget för 

olika sjukgymnastiska behandlingars effektivitet, inkluderande beteendemedicinska 

åtgärder, på smärta, funktion och diskbråcksstorlek vid ländryggsdiskbråck. 

Metod: Fyra databaser användes för litteratursökningar. Bedömning av studiernas validitet 

gjordes med PEDro-skalan och bevisvärdet bedömdes enligt riktlinjer från SBU. 

Resultat: Nio RCT-studier inkluderades med totalt 713 deltagare. Det vetenskapliga 

underlaget (VU) för att träning/ MDT, är effektivt gällande smärtreduktion visade sig vara 

måttligt, och begränsat gällande funktionsförbättring. Även manipulation hade begränsat 

VU, då det gäller smärtreduktion. Laser visade sig ha ett begränsat VU för att inte ha någon 

effekt på smärta. Traktion och akupunktur visade sig ha ett otillräckligt VU. Övergående 

fanns det ett otillräckligt VU gällande effekten på diskbråcksstorlek. Ingen studie 

identifierades med beteendemedicinska åtgärder vid ländryggsdiskbråck.  

Slutsats: Det VU visade sig måttligt för att träning/MDT är effektivt gällande 

smärtreduktion. Antalet studier av hög kvalitet är begränsat och VU är svårvärderat då 

studierna är heterogena. Ytterligare forskning behövs för att kunna avgöra vilka 

behandlingsmetoder som är effektiva vid ländryggsdiskbråck. 

Nyckelord: Diskbråck, ländrygg, rizopati, sjukgymnastik, översikt 

  



ABSTRACT 

Background: Most cases of lumbar disc herniation are asymptomatic. When symptomatic, 

LDH may cause a significant physical and mental distress. Initially, most patients are treated 

conservative but sometimes operations may be required.  

Aim: The aim of this study was to provide a review of the scientific basis of physiotherapy, 

including behavioural therapy, as a treatment to lumbar disc herniation regarding pain,  

function and the size of disc herniation in people suffering from lumbar disc herniation.  

Method: Four databases were used in the searches of literature. Assessment of the validity 

of the studies was done with the PEDro-scale and valuation of evidence rate was made 

according to guidelines made by the Swedish Council on Health Technology Assessment 

(SBU).  

Result: Nine RCT-studies were included with a total of 713 participants. The scientific basis 

is moderate to support a pain reduction and limited regarding improvement of physical 

function when it comes to physical exercises, including MDT. There is also a limited scientific 

basis supporting a reduction of pain from manipulation. Laser, on the other hand, showed a 

limited scientific basis to have no effect on pain. Traction and acupuncture had an 

insufficient scientific basis. Overall there were an insufficient scientific basis on the size of 

disc herniation.There was no study found examining the efficacy on behavioural therapy. 

Conclusion: The scientific basis is moderate to support a pain reduction when it comes to 

physical exercises, including MDT. There were few studies of high evidential rate and the 

scientific basis is difficult to determine due to heterogeneous studies. Additional science is 

required to determine which physiotherapy methods are the most effective for patients with 

lumbar disc herniation.   

Keywords: Disc herniation, lumbar, physiotherapy, review, sciatica  
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1 INLEDNING 

Ländryggsdiskbråck är en av de vanligaste specifika ryggdiagnoserna. Många gånger ger det 

inga besvär men symtomgivande diskbråck kan vara väldigt fysiskt och psykiskt påfrestande. 

Ländryggsdiskbråck behandlas antigen konservativt eller operativt. Initialt behandlas 

däremot de flesta konservativt. Författarna har, ute i klinik, observerat att olika typer av 

behandlingar ges till patienten med ländryggsdiskbråck. Det ingår, i samtliga legitimerade 

vårdyrken, att behandla patienter med evidensbaserade metoder. I dagsläget står det, dock, 

oklart vilken/vilka behandlingar som har bäst effekt. Detta har gjort författarna intresserade 

av ämnet. I denna litteraturöversikt har författarna därför valt att titta närmare på de 

sjukgymnastiska behandlingsmetoderna vid ländryggsdiskbråck.  

Vår förhoppning är att denna studie ska ge en ökad klarhet gällande vilken sjukgymnastisk 

behandlingsmetod som är effektivast vid ländryggsdiskbråck. Resultatet kan sedan 

underlätta när sjukgymnaster ska välja en evidensbaserad behandling för patienter med 

ländryggsdiskbråck.  
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2 BAKGRUND 

En intervertebraldisk består av en yttre lamellartad ringformation, anulus fibrosus, och en 

inre gel-liknande kärna vars innehåll till 80-85 % består av vatten, nucleus pulposus. Det hör 

sex diskar till ländryggen, från Th12-L1 till L5-S1 (Alomari, Corso, Chaudhary & Dhillon, 

2010). Kotorna och diskarnas huvudfunktion är mekanisk, eftersom de ständigt fördelar 

kroppsvikten, samt möjliggör rörlighet i ryggraden (Raj, 2008). Vid diskbråck kan material 

från nucleus pulposus läckt ut genom sprickor i anulus fibrosus. Läckan kan trycka på 

nervroten och/eller starta en inflammatorisk process eftersom nucleus pulposus innehåller 

ämnen som kan irritera nervroten och ge utstrålande symtom i benet, även kallat rizopati. 

Symtomen vid rizopati domineras av smärta. Även parestesier, känsel- och reflexbortfall 

samt motorisk funktionsnedsättning förekommer. Ofta är patienten rörelsekänslig och kan få 

en ökad smärta vid host och nysningar(Fagius, 2006). Ungefär 90 % av ritzopati är orsakad 

av ländryggsdiskbråck. Rizopati kan även vara orsakad av andra sjukdomar så som 

spinalstenos (Valat, Genevay, Marty, Rozenberg & Koes, 2010). Sprickbildningen orsakas 

ofta av degeneration och/eller trauma (Lindgren & Svensson, 2007; Fagius, 2006; Bojsen-

Möller, 2000). Det mekaniska trycket orsakar smärta när nervroten är inflammerad. En 

inflammation av nervroten kan, enligt nuvarande forskning, uppstå på två sätt. Antingen 

som, ovan nämnda, kemiska irritation eller genom att diskbråcket trycker på venerna runt 

nervroten, vilket orsakar en stas av cirkulationen (Tullberg, 2010). En uppskattning är att 

cirka 5-10 % av alla akuta ländryggsbesvär förorsakas av diskbråck, vilket motsvarar en 

punktprevalens på 2-3 % av den vuxna befolkningen (Hansson & Jansson, 2007). Det är 

vanligast med diskbråck på disken mellan L4-L5 eller L5-S1. Om exempelvis bråcket bryter 

fram posterolateralt från disken mellan L4 och L5 kan det trycka på nervroten på L5-nivå, då 

får patienten neurologiska symtom i L5:s utbredningsområde (Bojsen-Möller, 2000). 

Diskbråck minskar i storlek av sig själv, genom den skrumpning som ingår i naturalförloppet. 

Därför rekommenderas konservativ behandling eller exspektans som första åtgärd vid 

ländryggsdiskbråck (Strömqvist, Hedlund, Jönsson & Tullberg, 2007). I en studie av Gribb, 

Jaffray och Cassar-Pullicino (2007) tittade man på 15 patienter, med massiva diskbråck som 

valt att avstå från operation. Diskbråcken hade minskat med i genomsnitt 80 % på, 24 mån. 

En stark och akut indikation för operation är cauda equina-symtom p.g.a. risk för bestående 

blås- och tarmpares. Övriga fall avgörs från fall till fall av kirurgen (Tullberg, 2010).  

Diskbråck orsakas av flera samverkande faktorer. Genetik, ofördelaktiga belastningar och 

övervikt kan alla vara faktorer som spelar in (Raj, 2008; Schumann m.fl. 2010).  
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Rapporterad livstidsincidens för rotpåverkan av ischiadicusnerven skiljer sig åt i många 

studier och varierar mellan 14-60 % beroende på studie (Tullberg, 2010). Tre fjärdedelar av 

de som drabbas blir symtomfria inom två till fyra veckor. I Sverige är det knappt 2 % som blir 

opererade under sitt liv för ländryggsdiskbråck och denna grupp utgör 40 % av alla 

ländryggsoperationer (Strömqvist, Hedlund, Jönsson & Tullberg, 2007). 

 

2.1 Behandlingsmetoder 

Initialt behandlas de flesta patienter, i västvärlden, konservativt genom sjukgymnastik 

(Strömqvist, Hedlund, Jönsson & Tullberg, 2007). Sjukgymnastiska behandlingsmetoder 

beskriva i litteraturen är exempelvis traktion, manipulation, laser, fysisk träning och 

akupunktur (Hahne, Ford & McMeeken, 2010; Lewis m.fl., 2011).  

2.1.1 Traktion  

De tre vanligaste typerna av traktion är: manuell, mekanisk och autotraktion. Vid manuell 

traktion traktionerar terapeuten patienten med hjälp av sin egen kropp. Vid mekanisk 

traktion traktioneras patienten med hjälp av en maskin och vid autotraktion traktionerar 

patienten sig själv (Clarke m.fl., 2010). Clarke m.fl. kommer, i sin cochrane-artikel från 2010, 

fram till att evidensen är motsägande gällande effekten av traktion jämfört med andra 

konservativa behandlingsmetoder, placebotraktion och ingen behandling vid traktion för 

patienter med ländryggssmärta och rizopati. Det finns också en begränsad evidens om att det 

saknas signifikant skillnad gällande effekten mellan lätt och normal kraft. Under traktionen 

sker en vidgning av det intervertebrala rummet, ökning av spinalkanalen samt en minskning 

av diskbråcket. Det kan antas att detta minskar det mekaniska trycket på nervroten som 

orsakats av diskbråcket (Sari, Akarirmak, Karacan & Akman, 2005). Forskning har däremot 

visat på ett begränsat vetenskapligt underlag som motsäger en långvarig reduktion av 

diskbråcket vid traktion (Krause, Refshauge, Dessen & Boland, 2000).  

2.1.2 Fysisk träning  

Ett träningsprogram för patienter med diskbråck bör, enligt Thomeé, Swärd och Karlsson 

(2011), bestå av styrke-, uthållighets-, rörlighets-, balans- och koordinationsträning. Fysisk 
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träning efter operation av ländryggsdiskbråck har visat sig vara effektivt för att reducera 

smärta och funktionsnedsättning (Ostelo, Costa, Maher, de Vet & van Tulder, 2011). Däremot 

har författarna av denna översikt inte funnit några studier med fysik träning som enda 

behandlingsmetod riktade mot ländryggsdiskbråck gjorda före 2002, denna studies 

inklusionskriterie. 

En litteraturstudie gjord av Liddle, Baxter och Gracey (2003) visar på att övervakad styrke- 

och stabilitetsträning för bålen är effektivare, gällande funktionsförbättring och rörlighet, än 

vila, TENS, promenader samt hemövningsprogram för patienter med ländryggssmärta. En 

annan litteraturstudie (Hayden, van Tulder, Malmivaara & Koes, 2011) visade att fysisk 

träning är effektivt för att reducera smärta och funktionsnedsättning hos patienter med 

kronisk ländryggssmärta. För patienter med akut ländryggssmärta verkar dock fysisk träning 

vara lika effektiv som andra konservativa behandlingsmetoder eller avsaknad av behandling. 

Internationella riktlinjer avråder från träning vid akut ländryggssmärta men rekommenderar 

det för patienter som passerat den akuta fasen (Koes m.fl., 2010). Koes m.fl. kom dock fram 

till att valet av träning/övningar spelar mindre roll för patienter med ländryggssmärta.  

2.1.3 Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) 

Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT) eller McKenzie-metoden är idag den vanligaste 

metoden, bland sjukgymnaster, i USA och Danmark och den växer kraftigt även i Sverige. 

Behandling med MDT kännetecknas av egenvård, hållningskorrektion, upprepade rörelser 

och kraftprogression som stimulerar en centralisering av problematiken. Med en 

centralisering menas att smärtan rör sig i proximal eller central riktning mot området som 

orsakar problematiken (Croner, 2010). Vid posterolaterala diskbuktningar är 

extensionsövningar den vanligaste övningen då det, enligt McKenzie (2003) får nucleus 

pulposus att migrera anteriort. I vissa fall kan dock flexion vara effektivt då det vidgar det 

intervertebrala rummet (McKenzie, 2003). Just extensionsövningar har visat sig stimulera en 

centralisering av besvären. Centralisering kan även ses som en viktig indikator på huruvida 

patienten kommer att bli hjälp av MDT på lång sikt (Aina, May & Clare, 2004).  

2.1.4 Manipulation 

Spinal manipulation är en manuell terapi som innebär en kort och kraftfull impuls. En 

rörelse involveras som är bortom ledens normala rörelseomfång men inom dess anatomiska 
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rörelseomfång (Shekelle 1994). Shekelle menar att det finns fyra huvudhypoteser för vad som 

händer vid en manipulation: 1: Frigörande av gasbubblor i synovialvätskan. 2: Avslappning 

av spända muskler genom en plötslig stretching. 3: Sönderslitning av hämmande 

sammanväxtningar. 4: Avslappning av ett rörelsesegment som utsatts för opropotionerliga 

förskjutningar. I USA genomförs manipulationer till 90 % av kiropraktorer. Resterande del 

utförs till största del av sjukgymnaster och läkare(Shekelle, 1994). Snelling (2006) menar att 

de gamla teorierna om att rotationsmanipulation skulle läka ett diskbråck, genom ett 

undertryck eller reposition av anulus fribrosus, saknar stöd. Vissa patienter, ff. a. patienter 

med okomplicerad ryggproblematik kan gynnas av manipulation. Av de studier Shekelle 

(1994) fann, visade ingen på signifikant effekt av manipulation vid ländryggsdiskbråck. Dock, 

var studierna av låg till medelhög kvalitet. En systematisk översikt från 2004 av Bronfort, 

Haas, Evans och Bouter samt Snelling (2006) visade på en begränsad effekt för manipulation 

vid ländryggsdiskbråck på kort sikt. Snelling (2006) menar även att det inte finns någon på 

långvarig effekt. Snelling menar också att det har debatterats om att manipulation t.o.m. kan 

göra mer skada än nytta. Manipulation vid diskbråck ska även, enligt Shekelle (1994), ses 

som en riskfaktor. Enligt en sammanställning, av internationella kliniska riktlinjer, gällande 

manipulation vid ländryggssmärta finns det ingen konsensus huruvida det ska 

rekommenderas eller inte (Koes m.fl., 2010).  

2.1.5 Akupunktur  

Akupunktur är en stimulering som sker via nålar genom hud eller slemhinna. Denna 

stimulering kan vara mekanisk, termisk eller elektrisk (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2006). Nålarna kan sättas antingen kring problemområdet eller på andra 

bestämda punkter på kroppen, exempelvis på skallen vid skalpakupunktur (Luo, 2007). 

Akupunktur är en traditionell kinesisk metod som har använts i över 2000 år inom den 

österländska medicinen (Carlsson, 2010). Kinesisk akupunktur syftar till att behandla både 

fysiska och psykiska symtom och då främst i förebyggande syfte medan västerländsk 

akupunktur syftar främst till att behandla symtom så som långvariga nociceptiva och 

muskuloskeletala smärtor samt huvudvärk (SBU, Metoder för behandling av långvarig 

smärta. En systematisk litteraturöversikt, 2006). SBU gör även klart att akupunktur har en 

jämförbar effekt med annan behandlingar, gällande smärtlindring vid ländryggsbesvär. 

Enligt en översiktsartikel (Lee, Shin, Choi & Kim, 2009) finns det även smärtreducerande 

effekter av akupunktur vid ländryggsdiskbråck. 
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Akupunkturens mekanism har det diskuterats om. Det finns belägg för kortvariga effekter i 

form av en smärttröskelhöjning via endorfiner, men dessa effekter kan inte förklara långvarig 

klinisk smärtlindring. Man kan säga att där nålarna sätts finns det lokala mekanismer som 

stimulerar till läkning genom en ökad cirkulation och frisläppning av neuropeptider, som kan 

verka anti-inflammatoriskt. På ryggmärgsnivå kan grindmekanismen leda till en omedelbar 

och mycket kortvarigt smärtlindring. Man har också påvisat en spinal ökning av endorfiner 

och oxytocin som kan förklara smärtlindring under några dagar och upp till en vecka 

(Carlsson, 2010). 

2.1.6 Laser 

Enligt Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (Hode) anses laser påverka det lokala 

immunförsvaret, cirkulationen samt cellernas ämnesomsättning. Detta ska ge upphov till en 

utsöndring av endorfiner och prostaglandiner vilket påverkar smärttillståndet. En översikt 

(Yousefi-Nooraie m.fl., 2011) visade på en signifikant effekt av laser gällande bl.a. smärta och 

funktion, jämfört med placebolaser, vid icke specifik ländryggssmärtsmärta. Jämfört med 

fysisk träning visades däremot ingen signifikant effekt. Özdemir m.fl. (2001) menar, dock, att 

den smärtlindrande mekanismen är oklar.   

2.1.7 Beteendemedicin 

Inom sjukgymnastiken används beteendemedicinska åtgärder främst som 

sekundärprevention. Det används för att analysera vardagsbeteenden, göra en 

beteendemodifiering och att interagera nya beteenden i patientens liv i syfte att undvika 

återfall(Åsenlöf & Denison, 2006). Det bio-psyko-sociala perspektivet bör ingå i allt från 

utredning till åtgärd vid rehabilitering av smärta från rörelseorganen. Då individens egna 

uppfattningar, förväntningar samt sociala omgivning har stor betydelse för smärttillståndet 

(Rehabiliteringsrådet, 2011).  

Enligt Linton (2000) finns det tydliga samband mellan psykologiska faktorer och ryggsmärta. 

Exempel på psykologiska faktorer som visat sig ha ett starkt samband med 

funktionsnedsättning vid ryggsmärta är oro, ängslan, stress, passiva copingstrategier samt 

kognitiva attityder, så som katastroftankar. 
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En cochrane-översikt (Henschke m.fl., 2011) fann 30 RCT-studier som undersökt 

beteendemedicinska åtgärder vid kronisk ländryggssmärta. Studierna baserades på operant 

och respondent betingning samt kognitiv  terapi. Operant betigning baseras på tanken att 

sannolikheten att ett beteende ska upprepas grundar sig i föregående liknande beteendes 

utfall, d.v.s. om det uppfattades förstärkande eller bestraffande (Ogden, 2004). Ökad smärta 

skulle för en diskbråckspatient vara bestraffande och medföra en minskad sannolikhet att 

beteendet kommer utföras igen. Utförande av ett beteende utan smärta verkar således 

förstärkande vilket ökar sannolikheten att beteendet kommer utföras igen. Respondent 

betigning syftar till att patienten lär sig hantera exempelvis en ökad muskeltonus genom att  

assocciera ett neutral stimuli, i form av en signal från en bio-feedback-apparatur, med för 

hög tonus.  Kognitiv terapi syftar till att förändra en patients negativa tankar om smärta 

genom förändrad uppmärksamhet, föreställningar samt att lära patienten att ifrågasätta sin 

smärta. Dessa tre infallsvinklar kan ibland tillsammans kallas kognitiv beteendeterapi 

(Ogden, 2004). Henschke m.fl. (2011) drog slutsatsen att beteendemedicinska åtgärder är 

effektiva för att reducera smärta på kort sikt men att det på lång sikt inte är effektivare än 

sedvanlig behandling vid kronisk ländryggsmärta. Det skiljde heller inte någonting i effekt 

mellan olika typer av beteendemedicinska åtgärder. Henschke m.fl. drar även slutsatsen att 

det är osäkert vilken typ av patienter som gynnas mest av beteendemedicinska åtgärder. 

Smärta, som är ett centralt symtom vid diskbråck, kan beskrivas som ”En obehaglig sensorisk 

och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada” (Fagius, 

2006, s. 458).  Ett samband finns mellan rörelserädsla, bensmärta och funktionsnedsättning 

orsakad av diskbråck eller spinal stenos (Wilgren, Stewart, Stegeman, Coppes & van Wijhe, 

2010). Exempel på två sätt att behandla rörelserädsla är graderad aktivitet och graderad 

exponering (Leeuw m.fl., 2008; Boersma m.fl., 2004; Linton, Overmeer, Jansson, Vlaeyen & 

Jong, 2002). Graderad aktivitet och graderad exponering grundar sig i operant betingning 

och syftar till att patienten genom psykologiska och beteendemedicinska komponenter ska 

öka sin aktivitetsförmåga. Det som skiljer dem åt är att patienten vid graderad aktivitet 

fokuserar på en funktionell aktivitet med en tidsbestämd progression där patienten, oavsett 

smärta, ska följa den upplagda planen. Vid graderad exponering får patienten istället 

identifiera obehagliga aktiviteter som terapeuten sorterar hierarkiskt efter svårighetsgrad. 

Med början på den enklaste exponeras patienten, med stöd av terapeuten, för aktiviteterna. 

Graderad aktivitet har visat sig något mer effektiv än minsta möjliga behandlingsformer 

såsom behandling av allmänläkare och att stå på väntelista gällande reduktion av smärta och 
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funktionsnedsättning för patienter med ospecifik ländryggssmärta i ett kort till medellångt 

perspektiv men i ett längre perspektiv sågs ingen skillnad (Machedo, Smeets, Maher & 

McAuley, 2010). Graderad aktivitet visade sig lika effektivt som fysisk träning samt en 

kombination av de båda behandlingarna gällande funktion och livskvalitet för patienter med 

kronisk ländryggssmärta, både i ett kort och långt perspektiv (Smeets, Severens, Beelen, 

Vlaeyen & Knottnerus, 2009). Graderad exponering har inte visat sig mer effektivt gällande 

smärtreduktion än minimal behandling eller graderad aktivitet vid ospecifik ländryggsmärta i 

ett kort perspektiv (Machedo m.fl., 2010). För patienter med akut eller subakut 

ländryggssmärta kunde inte George m.fl. (2008) visa på en ytterligare effekt av graderad 

aktivitet eller exponering som komplement till sedvanlig sjukgymnastik. Ostelo m.fl. (2003) 

såg att det inte fanns någon skillnad i klinisk effektivitet mellan graderad aktivitet och 

ordinarie behandling efter diskoperation i ländryggen. Den ordinarie behandlingen bestod av 

sjukgymnastik, inkluderade, bl.a. fysisk träning, ergonomi, elektroterapi och/eller manuella 

behandlingar. (Middelkoop m.fl., 2011) fann i sin översikt signifikanta effekter, gällande 

smärtreduktion, för såväl operant, respondent och kognitiv terapi, jämfört med väntelista, 

vid kronisk ländryggssmärta.  

Ett sätt att utvärdera behandlingseffekten är genom att undersöka patientens grad av 

funktionshinder (eng. Disability) på grund av skadan/sjukdomen. Funktionshinder ska 

varken ses som enbart ett medicinskt eller socialt hinder utan som en kombination av de 

båda. Vidare kan funktionshinder ses som ett paraplybegrepp med försvagning samt 

aktivitets- och delaktighetsbegränsningar (World Health Organization [WHO] (2011). 

Funktionshinder mäts ofta genom självskattningsformulär (ex. Roland Morris Disability 

Questionnaire (RMDQ) och Oswestry Disability Index (ODI)). RMDQ och ODI mäter det 

självupplevda fysiska funktionshindret orsakat av ryggsmärtan. De har således ingen specifik 

inriktning mot psykologiska eller sociala frågor (Roland & Fairbank, 2000) men används ofta 

som utvärdering av beteendemedicinsk behandling vid ländryggssmärta (Machedo m.fl., 

2010).  

2.1.8 Tidigare litteraturstudier 

Hahne, Ford och McMeeken (2010) visade på moderat evidens för att stabiliseringsträning är 

effektivare än ingen behandling, manipulation är effektivare än placebomanipulation och att 

det inte finns någon skillnad i effekt mellan traktion, laser och ultraljud vid behandling av 

ländryggsdiskbråck. Det fanns antingen begränsad eller ingen evidens för att manipulation 
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eller traktion hade någon större effekt än andra behandlingar för ländryggsdiskbråck. (Lewis 

m.fl., 2011) kom fram till att det fanns en begränsad evidens om att manipulation och fysisk 

träning kan vara effektivt. Lewis m.fl. menar även att det inte finns något stöd för 

aktivitetsrestriktioner eller traktion för behandling av rizopati.   

2.1.9 Problemformulering 

En sjukgymnast ska jobba efter evidens (Broberg & Tyni-Lenné, (2009). Det finns idag 

flertalet olika sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid ländryggsdiskbråck men ingen större 

klarhet i vilken som har starkast evidens. Detta gör det svårt, att som sjukgymnast, arbeta 

efter den evidens som yrket kräver. Den senaste översikten studieförfattarna hittat (Lewis 

m.fl., 2011) inkluderade studier fram till 2009. Detta gör att det saknas en översikt 

inkluderande tre års forskning. Det är därför högst angeläget med en ny litteraturöversikt.  

3 SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt är att granska det vetenskapliga underlaget för olika 

sjukgymnastiska behandlingsmetoders effektivitet, inkluderande beteendemedicinska 

åtgärder, på smärta, funktion och diskbråcksstorlek vid ländryggsdiskbråck. 

4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Vilket vetenskapligt underlag finns det för olika sjukgymnastiska behandlingsmetoders 

effektivitet på smärta, funktion och diskbråcksstorlek vid ländryggsdiskbråck? 

 Vilket vetenskapligt underlag finns det för beteendemedicinska åtgärders effektivitet på 

smärta, funktion och diskbråcksstorlek vid ländryggsdiskbråck? 
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5 METOD 

5.1 Studiedesign 

Studien är en deskriptiv litteraturöversikt. Det innebär att forskningsläget inom det specifika 

området beskrivs. Studier som identifierats via en strukturerad litteratursökning 

kvalitetsgranskas och analyseras föra att ge en samlad bild av forskningsläget (Friberg, 

2006). 

5.2 Litteratursökning 

Omfattande försökningar genomfördes i olika databaser under hösten 2012. De medicinska 

databaser som fanns tillgängliga via Mälardalens högskolebibliotek användes: Cinahl plus, 

PubMed, Physiotherapy Evidence Database (PEDro) och PsycINFO (endast 

beteendemedicin). Strukturerade fritextssökningar genomfördes i databaserna, vilket 

presenteras i tabell 1. I PubMed och Cinahl plus användes fyra olika sökkombinationer1234. I 

PEDro och PsycINFO (samt i PubMed och Cinahl plus vid beteendemedicin) användes 

herniation, disk displacement, prolapse och sciatica som grundsökord och som tilläggsord 

användes bl.a. behaviour och cognitive bahvioural therapy (tabell 1). 

Referenslistorna i de artiklar som ansågs relevanta för studien gicks även igenom för att 

minska risken att gå miste om relevanta studier. För att avgränsa till den mest aktuella 

forskningen inkluderades endast studier tio år eller yngre och endast randomiserade och 

kontrollerade studier (RCT) inkluderades för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

                                                        

 

1 Disc herniation and lumbar and (physical therapy OR conservative treatment OR traction OR acupuncture OR ultra sound OR 
exercise OR laser OR mckenzie OR manipulation OR chiropractic OR physiotherapy) 
2 Intervertebral and disk displacement and (physical therapy OR conservative treatment OR traction OR acupuncture OR ultra 
sound OR exercise OR laser OR mckenzie OR manipulation OR chiropractic OR physiotherapy) 
3 Prolapse and disc and (physical therapy OR conservative treatment OR traction OR acupuncture OR ultra sound OR exercise 
OR laser OR mckenzie OR manipulation OR chiropractic OR physiotherapy) 
4 Sciatica and (physical therapy OR conservative treatment OR traction OR acupuncture OR ultra sound OR exercise OR laser 
OR mckenzie OR manipulation OR chiropractic OR physiotherapy) 
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5.2.1 Urval 

Inklusionskriterier 

 Studier skrivna på svenska eller engelska. 

 Studier tillgängliga i fulltext via Mälardalens högskolebibliotek. 

 Studier på patienter med ett ländryggsdiskbråck verifierat via MRT eller DT.  

 RCT-studier om sjukgymnastisk behandling vid ländryggsdiskbråck. 

 Studier yngre än 10 år (publicerade senast 2002-09-03).  

 Studier på människor. 

 

Exklusionskriterier 

 Litteraturstudier 

 Studier inkluderande operativa ingrepp. 

 

Inget urval gällande symtomduration gjordes. Det redovisas däremot i Bilaga A. 

Symtomduration definierades likt tidigare översikter (Lewis m.fl., 2011; Hahne, Ford & 

McMeeken, 2010) med akut: <3 månader och kronisk >3 månader.  

46 studier granskades varav 9 inkluderades enligt kriterierna.  

Tabell 1: Resultat av litteratursökningarna, söktermer, databas och tidpunkt för sökning, 

begränsningar, antal träffar och inkluderade artiklar. 

Söktermer Databas och tidpunkt Begränsningar 
Antal 
träffar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

Söktermer 1
5
 Pubmed 20130131 kl 

13-16 
2002-09-03 - , Clinical 
trials, full text tillgänglig, 
Engelska/svenska, 
Människor 

99 4 

                                                        

 

5 Disc herniation and lumbar and (physical therapy OR conservative treatment OR traction OR acupuncture OR ultra sound OR 
exercise OR laser OR mckenzie OR manipulation OR chiropractic OR physiotherapy) 
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Söktermer 2
6
 Pubmed 20130131 kl 

13-16 
2002-09-03 - , Clinical 
trials, full text tillgänglig, 
Engelska/svenska, 
Människor 

116 4 

Söktermer 3
7
 Pubmed 20130131 kl 

13-16 
2002-09-03 - , Clinical 
trials, full text tillgänglig, 
Engelska/svenska, 
Människor 

10 0 

Söktermer 4
8
 Pubmed 20130201 kl 

10-12 
2002-09-03 - , Clinical 
trials, full text tillgänglig, 
Engelska/svenska, 
Människor 

63 2 

Herniation and behaviour not 
surgery 

Pubmed 20130201 kl 
10-12 

2002-09-03 - , 
Engelska/svenska, Clinical 
trial 

9 0 

Prolapse and behaviour not 
surgery 

Pubmed 20130201 kl 
10-12 

2002-09-03 - , 
Engelska/svenska, Clinical 
trial 

10 0 

Disc and behaviour not 
surgery 

Pubmed 20130201 kl 
10-12 

2002-09-03 - , 
Engelska/svenska, Clinical 
trial 

80 0 

Sciatica and behaviour not 
surgery 

Pubmed 20130211 kl 
18 

2002-09-03 - , 
Engelska/svenska, Clinical 
trial 

5 0 

Söktermer 1 Cinahl Plus 20130201 
kl 10-12 

2002-09 - , Engelska,  66 2 

Söktermer 2 Cinahl Plus 20130201 
kl 10-12 

2002-09 - , Engelska,  316 3 

Söktermer 3 Cinahl Plus 20130201 
kl 10-12 

2002-09 - , Engelska,  17 0 

Söktermer 4 Cinahl Plus 20130201 
kl 10-12 

2002-09 - , Engelska,  181 1 

Disc herniation and 
behaviour not surgery 

Cinahl Plus 20130201 
kl 13-15 

2002 -  0 0 

Disk displacement and 
behaviour not surgery 

Cinahl Plus 20130201 
kl 13-15 

2002 -  1 0 

Prolapse and behaviour not 
surgery 

Cinahl Plus 20130201 
kl 13-15 

2002 -  3 0 

Sciatica and behaviour not 
surgery 

Cinahl Plus 20130211 
kl 18 

2002 -  5 0 

Prolapse PEDro 20130201 kl 10-
12 

2002 - , Engelska, Clinical 
trial 

19 0 

Disc herniation PEDro 20130201 kl 10-
12 

2002 - , Engelska, Clinical 
trial 

19 5 

Disk displacement PEDro 20130201 kl 10-
12 

2002 - , Engelska, Clinical 
trial 

12 0 

                                                        

 

6 Intervertebral and disk displacement and (physical therapy OR conservative treatment OR traction OR acupuncture OR ultra 
sound OR exercise OR laser OR mckenzie OR manipulation OR chiropractic OR physiotherapy) 
 
7 Prolapse and disc and (physical therapy OR conservative treatment OR traction OR acupuncture OR ultra sound OR exercise 
OR laser OR mckenzie OR manipulation OR chiropractic OR physiotherapy) 
 
8 Sciatica and (physical therapy OR conservative treatment OR traction OR acupuncture OR ultra sound OR exercise OR laser 
OR mckenzie OR manipulation OR chiropractic OR physiotherapy) 

 



 

 

13 

 

 

Sciatica PEDro 20130201 kl 10-
12 

2002 - , Engelska, Clinical 
trial 

23 3 

Herniation (Therapy: 
Behavioural modification) 

PEDro 20130201 kl 13-
15 

2002 - , Clinical trial 4 0 

Disk displacement (Therapy: 
Behavioural modification) 

PEDro 20130201 kl 13-
15 

2002 - , Clinical trial 0 0 

Prolapse (Therapy: 
Behavioural modification) 

PEDro 20130201 kl 13-
15 

2002 - , Clinical trial 2 0 

Sciatica (Therapy: 
Behavioural modification) 

PEDro 20130211 kl 18 2002 - , Clinical trial 2 0 

Herniation and behaviour PsychINFO 20130201 
kl 13-15 

2002 -  12 0 

Prolapse and behaviour PsychINFO 20130201 
kl 13-15 

2002 -  13 0 

Disk displacement and 
behaviour 

PsychINFO 20130201 
kl 13-15 

2002 -  1 0 

  PsychINFO 20130211 
kl 18 

2002 -  6 0 

Cognitive behavioural 
therapy and Herniation 

PsychINFO 20130201 
kl 13-15 

2002 - , engelska 44 0 

Cognitive behavioural 
therapy and prolapse 

PsychINFO 20130201 
kl 13-15 

2002 - , engelska 0 0 

Cognitive behavioural 
therapy and disc 

PsychINFO 20130201 
kl 13-15 

2002 - , engelska 4 0 

Cognitive behavioural 
therapy and sciatica 

PsychINFO 20130211 
kl 18 

2002 - 0 0 

   1142  

 

5.2.2 Genomförande 

Försökningar genomfördes för att se vilka sökord som gav bäst resultat. En bibliotekarie på 

högskolebiblioteket användes som resurs inför sökningarna. Efter försökningarna 

genomfördes mer strukturerade och specificerade sökningar (Tabell 1) där antalet träffar 

bestämde graden av specifikation på sökningarna.  

Ett första urval gjordes genom att författarna läste titel och abstrakt på artiklarna, tillgängliga 

i fulltext. Det andra urvalet gjordes genom att författarna läste studiens metod utifrån 

inklusions- och exklusionskriterierna. Dessa lästes var för sig, diskuterades och sorterades 

efter behandlingsform. Om författarna var oense om huruvida en studie överensstämde med 

inklusions- eller exklusionskriterierna gjordes proceduren om och handledare rådfrågades 

tills enighet uppstått.  
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5.3 Dataanalys 

Steg 1: Studier, framtagna efter urvalskriterier, värderades både enskilt och tillsammans av 

författarna enligt PEDro-scale, som granskar studiernas interna validitet och statistiska 

tillräcklighet (Bilaga B). Skalan bestod av 11 kriterier. Kriterie 1 berörde extern validitet men 

räknas inte med i slutresultatet. Kriterier 2-9 berörde intern validitet och kriterier 10-11 

berörde den statistiska tillräckligheten. En poäng per uppfylld kriterie gavs med en 

maxpoäng på 10 p. Studier med 6 p eller fler ansågs ha en stark metodisk kvalitet (Hahne 

m.fl., 2010). Enligt Morton (2009) är skalan valid för att mäta metodens kvalitet i en studie 

(PEDro, 1999). 

Steg 2: Bevisvärdet för varje studie graderades som högt, medelhögt och lågt bevisvärde 

enligt Abbotts (2009) kriterier som utgår från SBU (2006). 

Steg 3: Studier som undersökt samma behandlingsform grupperades. Studiernas syfte, 

frågeställningar och metod lästes för att värdera hur mycket de kunde jämföras med 

varandra inom gruppen. De studier som ansågs tillräckligt lika värderades, enligt SBU:s 

rekommendationer (SBU, Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk 

litteraturöversikt, 2006), tillsammans för att se vilket vetenskapligt underlag (VU) en viss 

behandlingsform hade vid ländryggsdiskbråck: 

 Starkt vetenskapligt underlag 

Minst två studier med högt bevisvärde eller god systematisk översikt 

 Måttligt starkt underlag 

En studie med högt bevisvärdeplus minst två med medelhögt bevisvärde 

 Begränsat vetenskapligt underlag 

Minst två studier med medelhögt bevisvärde 

 Otillräckligt vetenskapligt underlag 

 

(SBU, Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt, 2006, 

ss. 116-117) 
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5.4 Etiska överväganden 

Eftersom det är en litteraturöversikt finns det risk att någon studie har missats. Det kan bero 

på sökvägarna eller att studien valdes bort felaktigt vid det första urvalet. För att minska den 

risken lästes studierna först enskilt av författarna och vid oklarheter fördes en diskussion om 

studiens innehåll. En bibliotekarie användes som resurs för litteratursökning för att optimera 

sökningarna. 

Då alla studier som lästes var skrivna på engelska finns det risk att översättningen i något fall 

blivit felaktig. Studierna inkluderande akupunktur var redan översättningar till engelska och 

det finns således risk för felaktigheter. 

Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Assiociation, 2008), ska vetenskapliga 

studier ha vidtagit etiska ställningstaganden. Studieförfattarna valde dock ändå att exkludera 

studier om de visade sig ha en uppenbar etisk problematik.  

6 RESULTAT  

6.1 Vetenskapligt underlag för olika sjukgymnastiska behandlingar 

 

Nio RCT-studier inkluderades med totalt 713 deltagare. Tre studier ansågs ha högt, fyra 

medelhögt och två lågt bevisvärde. De behandlingsmetoder som fanns beskrivna var traktion, 

fysisk träning/MDT, akupunktur, manipulation och laser. 

6.1.1 Traktion  

Fyra studier använde traktion som behandling. I tre studier, en med högt (Moustafa & Diab, 

2012), en med medelhögt (Ozturk, Gunduz, Ozoran & Bostanoglu, 2005) och en med lågt 

bevisvärde (Unlu, Tascl, Tarhan, Pabuscu & Islak, 2008) användes traktion som intervention. 

En studie med lågt bevisvärde (Luo, 2007) använde traktion som kontrollgrupp. Moustafa 

m.fl. (2012) (Antal (N)=64) såg att extensionstraktion hade en signifikant större effekt 

gällande smärtreduktion i ländrygg och ben samt funktion efter tio veckor jämfört med 
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kontrollgruppen. Den signifikanta skillnaden fanns även kvar efter sex månader. Ozturk m.fl. 

(2005) (N=46) såg en signifikant större effekt av kontinuerlig traktion gällande reduktion av 

diskbråcksstorlek men ingen signifikant skillnad gällande smärtreduktion jämfört med 

kontrollgruppen. Unlu m.fl. (2008) (N=60) kunde inte visa på någon signifikant skillnad i 

effekt gällande smärtreduktion, förbättrad funktion och  reduktion av diskbråcksstorlek 

mellan traktion, ultraljud och laser, samtliga behandlingar visade på signifikant effekt.  

Det finns ett otillräckligt VU för att traktion skulle vara effektiv som behandlingsmetod för 

patienter med ländryggsdiskbråck gällande smärtreduktion, funktionsförbättring och 

reduktion av diskbråcksstorlek. 

6.1.2 Akupunktur 

En studie, med lågt bevisvärde, använde akupunktur som interventionsbehandling (Luo, 

2007) (N=108). Studiens resultat visade på en signifikant effekt av skalpakupunktur gällande 

en helhetsbedömning med bl. a. smärtreduktion.  

Det finns ett otillräckligt VU för att skalpakupunktur är effektivt. Ingen studie bedömde 

funktion och diskbråcksstorlek. 

6.1.3 Manipulation 

En studie med högt bevisvärde (Santilli, Beghi & Finucci, 2006) (N=102) visade på en 

signifikant större effekt gällande smärtreduktion än placebo men när det gäller reduktion av 

diskbråcksstorlek visade uppföljningen efter 45 dagar ingen effekt och eftersom 

långtidsuppföljning saknas sjunker bevisvärdet gällande den variabeln. 

Det finns ett begränsat VU för att manipulation är effektivt gällande smärtreduktion för 

akuta ländryggsdiskbråck samt ett otillräckligt VU för att manipulation inte har någon effekt 

gällande reduktion av diskbråcksstorlek. Ingen studie bedömde funktion. 

6.1.4 Fysisk träning och MDT 

Tre studier, en med högt (Albert & Manniche, 2012)och två med medelhögt bevisvärde 

(Bakhtiary, Safavi-Farokhi & Rezasoltani, 2005; Huber, Lisinski, Samborski & Wytrazek, 

2011) har utvärderat MDT eller fysisk träning. Albert m.fl. (2012) (N=181) visade på en 
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signifikant större effekt gällande smärtreduktion och funktionsförbättring än 

kontrollgruppen som fick placeboövningar. Bakhtiary m.fl. (2005) (N=80) visade på en 

signifikant större effekt, gällande smärtreduktion och funktionsförbättring, de fyra första 

veckorna för gruppen som fick ländryggstabiliserande övningar jämfört med gruppen utan 

övningar. Däremot sågs ingen signifikant skillnad efter ytterligare fyra veckor när grupperna 

bytt upplägg med varandra. Huber m.fl. (2011) (N=52) visade på en signifikant förbättring 

gällande smärtreduktion för interventionsgruppen som fick isometrisk träning jämfört med 

kontrollgruppen.  

Det finns ett måttligt VU för att fysisk träning, inkluderande MDT, är effektivt för patienter 

med ländryggsdiskbråck gällande smärtreduktion och funktionsförbättring. Ingen studie 

bedömde däremot diskbråcksstorlek. 

6.1.5 Laser 

Två studier, en med medelhögt (Ay m.fl., 2010) och en med lågt bevisvärde (Unlu m.fl., 

2008) har utvärderat laser som behandlingsmetod. Ay m.fl. (2010) (N=80) visade ingen 

signifikant effekt av laser gällande smärtreduktion och funktionsförbättring jämfört med 

placebolaser varken för patienter med akuta eller kroniska diskbråck. Unlu m.fl. (2008) 

(N=60) kunde inte visa på någon signifikant skillnad i effekt gällande smärtreduktion, 

funktionsförbättring och reduktion av diskbråcksstorlek mellan traktion, ultraljud och laser, 

behandlingarna var lika effektiva. 

Det finns ett begränsat VU för att laser inte har någon effekt gällande smärta och  funktion 

vid en uppföljning efter tre veckor. Det finns även ett otillräckligt VU för att laser inte har 

någon effekt gällande diskbråcksstorlek. 

6.2 Beteendemedicinska åtgärder 

Ingen studie kunde identifieras vid litteratursökningen som utvärderat beteendemedicinsk 

behandling varken i kombination med annan sjukgymnastisk behandling eller som enda 

behandling. 
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Tabell 2: Resultattabell, bedömning av enskilda studier enligt PEDro-scale och bevisvärde samt vetenskapligt underlag för olika sjukgymnastiska 
behandlingar avseende smärta, funktion och diskbråcksstorlek. 

PEDro-scale Bevisvärde Behandling Studie Smärta Funktion Diskbråcksstorlek 

  Traktion 
 

Otillräckligt VU Otillräckligt VU Otillräckligt VU 

  
Traktion vs Elektroterapi och Värme 

    8 Högt 
 

Moustafa m.fl. (2012) NPRS Rygg/Ben ODI 
 

  
  

(10 v) +/+ (10 v) + 
 

  
  

(6 mån) +/+ (6 mån) + 
 

  
Traktion vs Värme och Ultraljud 

    6 Medelhögt 
 

Ozturk m.fl. (2005) VAS 
 

DT 

  
  

(3 v) 0 
 

(3 v) + 

  
Traktion vs Ultraljud vs Laser 

    6 Lågt 
 

Unlu m.fl. (2008) VAS RMDQ/MODQ MRT 

  
  

(3 v) 0 (3 v) 0 (3 v) 0 

  
  

(1 mån) 0 (1 mån) 0 (1 mån) 0 

  
  

(3 mån) 0 (3 mån) 0 (3 mån) 0 

  Akupunktur 
  4 Lågt Skalpakupunktur och Traktion vs Traktion Luo (2007) Ej specifikt rapporterat 

  
Manipulation 

 
Begränsat VU 

 
Otillräckligt VU 

  
Manipulation vs Placebomanipulation 

    9 Högt 
 

Santilli m.fl. (2006) VAS 
 

MRT 

  
  

(15 d) +/+ 
 

(45 d) 0 

  
  

(30 d) 0/+ 
  

  
  

(45 d) 0/+ 
  

  
  

(90 d) 0/+ 
  

  
  

(180 d) 0/+ 
  + = Signifikant effekt av intervention jämfört med kontrollgrupp; 0 = Ingen signifikant effekt av intervention jämfört med kontroll; VU = Vetenskapligt underlag; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI 

= Oswestry Disability Index; v = Veckor; mån = Månader; VAS = Visuell analog skala; DT = Datortomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionaire; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy 

Questionnaire; MRT = Magnetisk resonanstomografi; d = Dagar; ADL = Aktiviteter i dagligt levande; LBPRS = Low-Back Pain Rating Scale 
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PEDro-scale Bevisvärde Behandling Studie Smärta Funktion Diskbråcksstorlek 

  
Träning/MDT 

 
Måttligt VU Begränsat VU 

 
  

Stabiliserande träning vs Väntelista 
    7 Medelhögt 

 
Bakhitiary m.fl. (2005) VAS ADL-tid 

 
  

  
(4 v) + (4 v) + 

 
  

MDT och Stabiliserande träning vs Placeboövningar 
    8 Högt 

 
Albert m.fl. (2012) LBPRS RMDQ 

 
  

  
(8 v) + (8 v) + 

 
  

  
(1 år) + (1 år) + 

 
  

Isometrisk träning vs Väntelista 
    6 Medelhögt 

 
Huber m.fl. (2011) VAS 

  
  

  
(20 d) + 

  
  Laser 

 
Begränsat VU Begränsat VU Otillräckligt VU 

  
Laser vs Placebolaser 

    7 Medelhögt 
 

Ay m.fl. (2010) VAS RMDQ/MODQ 
 

  
  

(3 v) 0 (3 v) 0 
 

  
Traktion vs Ultraljud vs Laser 

    6 Lågt 
 

Unlu m.fl. (2008) VAS RMDQ/MODQ MRT 

  
  

(3 v) 0 (3 v) 0 (3 v) 0 

  
  

(1 mån) 0 (1 mån) 0 (1 mån) 0 

  
  

(3 mån) 0 (3 mån) 0 (3 mån) 0 
+ = Signifikant effekt av intervention jämfört med kontrollgrupp; 0 = Ingen signifikant effekt av intervention jämfört med kontroll; VU = Vetenskapligt underlag; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI 

= Oswestry Disability Index; v = Veckor; mån = Månader; VAS = Visuell analog skala; DT = Datortomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionaire; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy 

Questionnaire; MRT = Magnetisk resonanstomografi; d = Dagar; ADL = Aktiviteter i dagligt levande; LBPRS = Low-Back Pain Rating Scale 
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7 DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att granska det vetenskapliga underlaget för olika 

sjukgymnastiska behandlingsmetoders effektivitet, inkluderande beteendemedicinska 

åtgärder, på smärta, funktion och diskbråcksstorlek vid ländryggsdiskbråck. 

Det vetenskapliga underlaget (VU) visade sig måttligt för att träning, inkluderande MDT är 

effektivt gällande smärtreduktion men begränsat gällande funktionsförbättring. Begränsat 

VU hade även manipulation för att vara effektivt gällande smärtreduktion. Laser däremot 

visade sig ha ett begränsat VU för att vara ineffektivt som smärtreducerande behandling. 

Traktion och akupunktur visade sig ha ett otillräckligt VU. Gällande diskbråckstorlek fanns 

det inget till otillräckligt VU. Ingen studie kunde identifieras som inkluderade 

beteendemedicinska åtgärder vid ländryggsdiskbråck. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Traktion 

Det finns ett otillräckligt VU för att traktion skulle vara effektiv som behandlingsmetod för 

patienter med ländryggsdiskbråck gällande smärtreduktion, funktionsförbättring och 

reduktion av diskbråcksstorlek. Gällande smärtreduktion finner Moustafa m.fl. (2012) en 

effekt men det gör varken Ozturk m.fl. (2005) eller Unlu m.fl. (2008). Ozturk m.fl. (2005) 

visar att traktion har signifikant effekt på diskbråcksstorlek vid en treveckorsuppföljning, 

dock saknas en långtidsuppföljning. Unlu (2008) har undersökt långtidseffekten vid vilket 

resultatet är signifikant förbättrat. Författarna av denna översikt ser gruppen som fick 

ultraljud i Unlus studie som en kontrollgrupp, då liknande studier använt sig av ultraljud i 

kombination med värme eller elektroterapi som kontrollgrupp. Med det i åtanke visade 

studien att traktion var verkningslöst. Det är, dock, svårtydligt med tanke på studiens 

upplägg. Tidigare forskning gällande reduktion av diskbråcksstorlek är bristfällig och 

motsägande (Krause, Refshauge, Dessen & Boland, 2000) och denna översikt kan bara 

bekräfta detta.  Det går däremot inte att förkasta traktion som behandling vid 

ländryggsdiskbråck då det finns både positiva och negativa resultat samt att olika typer av 

traktion har använts. Det är även så att både Moustafa m.fl. (2012) och Ozturk m.fl. (2005) 

kommer fram till övriga signifikanta effekter, såsom motorik, Straight Leg Raising-vinkel och 

rörlighet, men att de variablerna inte inkluderas i denna översikt. Studieunderlaget var 

heterogent i de olika studierna exempelvis gällande symtomduration (Bilaga A), vilket skulle 

kunna vara en del i förklaringen till det varierande resultatet. Tidigare litteraturöversikter 
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visar på skiftande evidens vilket innebär ett otillräckligt VU för traktionens effekt gällande 

smärtreduktion och funktionsförbättring (Hahne m.fl., 2010; Lewis m. fl., 2011). Denna 

översikt tillförde en studie (Moustafa m.fl., 2012) som visat på signifikanta effekter avseende 

smärta men det vetenskapliga underlaget förblir otillräckligt. Med tanke på det motsägnade 

evidensläget och de flertaliga traktionsteknikerna vore det intressant med en översikt på 

området som studerar skillnader mellan olika tekniker, durationer etc.  

7.1.2 Akupunktur 

Det finns ett otillräckligt VU för att skalpakupunktur är en effektiv behandlingsmetod vid 

ländryggsdiskbråck. En studie identifierades på området (Luo, 2007). Enligt Luo är 

skalpakupunktur mer effektivt än mekanisk traktion gällande en helhetsbedömning. Dock 

har studien lågt bevisvärde. Det kan bero på att studien är översatt från dess originalspråk 

vilket gör det hela svårtydligt. Två andra studier (Peng & Lu, 2006; Mu, Cheng, Ao, Wang & 

Zhao, 2007) visade goda effekter av elektroakupunktur gällande helhetsbedömning med bl.a. 

smärta. Dessa studier fann författarna via försökningar i Google Scholar men de 

exkluderades eftersom de inte gick att finna i de inkluderade databaserna. Hahne m.fl. 

(2010)fann inte några studier om akupunktur. Däremot fann Lee, Shin, Choi och Kim (2009) 

och Lewis m.fl. (2011), i sina översikter, smärtlindrande effekter av akupunktur vid 

ländryggsdiskbråck. Enligt Lewis m.fl. fanns även flertalet studier endast på kinesiska vilket 

probelmatiserar akupunkturens evidensstyrka inom den västerländska medicinen. Ingen 

studie kunde identifieras som undersökt akupunkturens effekt gällande funktion eller 

diskbråcksstorlek. 

7.1.3 Manipulation 

Det finns ett begränsat VU för att manipulation är effektivare än placebo gällande 

smärtreduktion för akuta ländryggsdiskbråck samt ett otillräckligt VU för att manipulation är 

ineffektivt gällande reduktion av diskbråcksstorlek. Endast en studie hittades på området de 

senaste tio åren (Santilli m.fl., 2006). Manipulationerna utfördes endast på patienter utan 

rupterade anulus fibrosus. Studieresultatet går således inte att överföra till samtliga 

diskbråckspatienter. Det finns, enligt Hahne m.fl. (2010) och Lewis m.fl. (2011) inte några 

andra studier där man jämfört manipulation med placebo eller andra sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder. Trots denna studies höga bevisvärde går det inte att dra några 

slutsatser gällande effektiviteten av manipulation vid ländryggsdiskbråck. Ingen studie kunde 

identifieras som undersökt manipulationens effekt gällande funktion. Ytterligare forskning 

behövs på området. Då manipulation kan ha en smärtlindrande effekt vore det extra 
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intressant med en studie med manipulation som komplement till fysisk träning speciellt 

eftersom det enligt Lawrence m.fl. (2008) är effektivt för patienter med ospecifik 

ländryggssmärta. 

7.1.4 Fysisk träning och MDT 

Fysisk träning, inkluderande MDT, visade på ett måttligt VU gällande smärtreduktion och ett 

begränsat VU gällande funktionsförbättring. Tre studier inkluderades, en med högt (Albert 

m.fl., 2012) och två med medelhögt bevisvärde (Bakhtiary m.fl., 2005; Huber m.fl., 2011). Vid 

diskbråck syftar MDT antingen till en anterior migration av nucleus pulposus vid 

extensionsövningar eller till en vidgning av det intervertebrala rummet genom 

flexionsövningar(McKenzie, 2003). Studieförfattarna valde att sammanväga Albert m.fl. 

(2012) till fysisk träning då syftet med MDT även är att patienten ska vara aktiv genom 

fysiska övningar (Croner, 2010) samt att Albert m.fl. (2012) valde att genomföra MDT 

tillsammans med stabiliserande övningar. Även då de olika studiernas övningar skiljde sig 

något åt sammanvägdes deras resultat till en evidensgradering bl.a. med stöd av att valet av 

övningar inte verkar påverka resultatet nämnvärt för patienter med ospecifik 

ländryggssmärta (Koes m.fl., 2010). Hahne m.fl. (2010) beskrev ett moderat VU och Lewis, 

m.fl. (2011) beskrev ett begränsat VU för fysisk träning vid ländryggsdiskbråck. Denna 

litteraturöversikt inkluderar två nya studier (Albert m.fl., 2012; Huber m.fl., 2011) som visat 

på positiva effekter gällande smärtreduktion och förbättrad funktion, vilket stärker det 

tidigare evidensläget. Däremot kunde ingen studie identifieras som undersöker fysisk 

träning/MDT:s effekt gällande diskbråcksstorlek. Än har inte några studier som jämför fysisk 

träning med andra sjukgymnastiska behandlingsmetoder hittats (Hahne m.fl., 2010). Det 

vore intressant med en studie som inkluderar ett smärtlindrande eller tydligt 

beteendemedicinskt komplement till fysisk träning. 

7.1.5 Laser 

Det finns ett begränsat VU för att laser inte har någon effekt gällande smärtreduktion och 

funktionsförbättring vid en uppföljning efter tre veckor. Det finns även ett otillräckligt VU för 

att laser inte har någon effekt gällande reduktion av diskbråcksstorlek. Endast två studier 

fanns på området. Båda hade överensstämmande resultat som visade på att det inte finns 

någon effekt på ländryggsdiskbråck. Tidigare översikter av Hahne m.fl. (2010) och Lewis 

m.fl. (2011) inkluderade endast studien av Unlu m.fl. (2008). Denna översikt tillförde studien 

av Ay m.fl. (2010) vilken likt Unlu m.fl. inte kunde påvisa någon effekt av laser vid 

ländryggsdiskbråck. Eftersom laser har visats sig effektivt vid kronisk ländryggssmärta 
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(Djavid m.fl., 2007) och möjligen kan ha en anti-inflammatorisk effekt (Bjordal m.fl., 2003) 

samt att det endast finns två studier för ländryggsdiskbråck finns det anledning till ytterligare 

forskning på området. 

7.1.6 Beteendemedicin 

Ingen studie kunde identifieras vid litteratursökningen som utvärderat beteendemedicinsk 

behandling varken i kombination med annan sjukgymnastisk behandling eller som enda 

behandling vid ländryggsdiskbråck. Området är tillsynes obeforskat och varken Hahne m.fl. 

(2010) eller Lewis m.fl. (2011) berör ämnet i sina översikter. En hel del forskning är gjord på 

beteendemedicin som behandling vid ospecifik ländryggssmärta men resultaten är 

motsägande. Då många patienter har svår smärtproblematik och troligen upplever 

rörelserädsla samt att forskningen på beteendemedicin vid ospecifik ländryggssmärta är 

motsägande anser studieförfattarna att det vore högst relevant att beforska 

beteendemedicinens roll som enskild behandling eller komplement till övrig behandling. 

Trots att det inte är direkt beforskat innefattar vissa studier beteendemedicin. Bakhitiary 

m.fl. (2005) använder sig av en fyra veckors kontinuerlig progression i träningen. Albert m.fl. 

(2012) använder sig också av en progression i träningen. Detta kan tänkas öka patienternas 

tilltro till sin egen förmåga att klara av träningen, även kallat self-efficacy (Denison & 

Åsenlöf, 2012). Albert m.fl. använder sig även av information till patienterna som inkluderar 

anatomi, patogenes och förklaring av den naturliga läkningsprocessen vid 

ländryggsdiskbråck. Patienterna uppmanades även att vara så aktiva de kunde men 

respektera en tilltagande smärta som ett varningstecken för deras fysiska gräns. Albert m.fl. 

ville genom detta öka patienternas nivå av empowerment, vilket innebär patienternas makt 

över sin egen situation (Nationalencyklopedin). Det finns tydliga inslag av beteendemedicin i 

vissa studier. Det som är beskrivet ovan är endast ett axplock och troligen finns det fler inslag 

inom forskningen, medvetet eller omedvetet. Hur stor effekt som beror på beteendemedicin 

eller inte, i ovan beskriva studier, är i dagsläget oklart.  

Smärta är ett av kardinalsymtomen vid ländryggsdiskbråck(Tullberg, 2010). Psykologiska 

faktorer har ett starkt samband med funktionsnedsättning vid smärta (Linton, 2000). 

Behandlande av de destruktiva psykologiska faktorerna kan antas leda till en förbättrad 

funktion. Detta skulle kunna ske i form av kognitiv terapi. Att istället angripa 

funktionsnedsättningen genom operant betingning, iform av graderad aktivitet eller 

exponering är ett annat alternativ. Forskning gällande graderad aktivitet och exponering på 

kronisk ländryggssmärta är dock inte övertygande. Det finns positiva resultat men till vilken 

grad de går att applicera på ländryggsdriskbråck är osäkert. En subgruppering av patienter 
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vore till nytta för att identifiera vilka som svarar bäst på beteendemedicinska åtgärder. Denna 

subgruppering skulle kunna innefatta vilka psykologiska faktorer eller symtom som gynnas 

bäst av olika åtgärder. Det skulle även kunna handla om vilka olika beteendemedicinska 

åtgärder som samverkar bäst med andra behandlingsmetoder. 

Det är som sjukgymnast viktigt att se patienter med smärta som en helhet, där biologiska 

faktorer integrerar med hur patienten mår psykiskt samt hur patienten uppfattar sin egen 

omgivning (Rehabiliteringsrådet, 2011). Individens egna uppfattningar, förväntningar samt 

sociala omgivning har stor betydelse för smärttillståndet (Rehabiliteringsrådet, 2011). Därför 

anser författarna av denna översikt att ett bio-psyko-socialt synsätt är viktigt vid bedömning 

och behandling av ländryggsdiskbråck, trots att området inte är beforskat vid just 

ländryggsdiskbråck. 

Tre studier undersökte effekten på diskbråcksstorlek. En studie (Ozturk m.fl., 2005) såg en 

signifikant reduktion vid uppföljning efter 3 veckor. Resterande två studier (Unlu m.fl., 

2008; Santilli m.fl., 2006) såg ingen signifikant skillnad vid uppföljning. Det VU är således 

otillräckligt och det behövs därför ytterligare forskning. 

Symtomdurationen varierade mellan studierna. Tre studier behandlade akuta diskbråck, två 

kroniska, fem studier hade mixad symtomduration och en studie behandlade både akuta och 

kroniska diskbråck men särskilde grupperna i resultatet. Bakhtiary m.fl. (2005) behandlade 

patienter med duration på >2 månader och de klassificerades därför som mixad 

symtomduration. Huber m.fl. (2011) har endast beskrivit medeldurationen på symtomen, 

vilket är 14 dagar. Med tanke på medeldurationen och deras syfte vilket var att undersöka 

effekten på tidig isometrisk träning så klassificeras studien som akut. Ay m.fl. (2010) har i sin 

studie delat upp akuta och kroniska patienter i olika grupper med tillhörande kontrollgrupp 

och klassificeras därför som både akut och kronsik. Endast då resultatet skilt sig mellan 

studierna har symtomdurationen diskuterats. 

7.2 Metoddiskussion 

Författarna inledde arbetet med försökningar där många studier fanns. Inklusionskriterierna 

skärptes därefter till att enbart inkludera RCT-studier vilket reducerade antalet studier 

markant. Det visade sig inte finnas någon större mängd RCT-studier gjorda de senaste tio 

åren, vilket var denna översikts inklusionskriterie. Detta begränsar resultatet men författarna 

valde ändå att enbart inkludera RCT-studier eftersom syftet var brett samt för att nå ett så 

generaliserbart resultat som möjligt. Även studiers referenslistor genomsöktes men utan att 
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ytterligare studier kunde identifieras. Den inkluderade akupunkturstudien är en översättning 

till engelska. Den har begränsad information, varför författarna till denna studie antar att 

den kan vara bristfälligt översatt. Denna studie kan även ha fått en lägre gardering enligt 

PEDro-scale och bevisvärde samt en lägre inverkan på resultatet då information troligen 

saknades i den översatta upplagan.  

Sökningarna gav 1142 träffar. Av dessa var flertalet dubbletter eller inkluderande operativa 

ingrepp. Med tanke på den stora skillnaden mellan antalet träffar och inkluderade studier 

skulle sökningarna ha kunnat specificeras ytterligare. Författarna tog kontakt med en 

bibliotekarie i den inledande fasen av försökningarna för att få råd och tips om utförandet. 

Trots gedigna försökningar och strukturerade sökningar identifierades inga studier med 

beteendemedicinska åtgärder vid ländryggsdiskbråck. Till denna frågeställning inkluderades 

även en extra databas (PsycINFO) för att öka chansen att finna studier. Studieförfattarna 

valde att inkludera beteendemedicin, trots att det inte fanns några relevanta studier vid 

litteratursökningarna. Detta gjordes för att belysa ett problem inom den sjukgymnastiska 

forskningen. Då författarna upplever rörelserädsla som den enskilt största 

beteenderelaterade problematiken vid diskbråck valde författarna att belysa dess behandling, 

i form av graderad aktivitet och exponering, ytterligare.  

Specificering av utfallsvariabler till smärtreduktion, funktionsförbättring och reduktion av 

diskbråcksstorlek ses som en styrka även om andra viktiga fynd och behandlingseffekter kan 

ha exkluderats. Arbetet utgicks, initialt, utifrån variablerna smärtreduktion, 

funktionsförbättring och återgång till arbete. Återgång till arbete kom senare att ersättas med 

diskbråcksstorlek då fler studier undersökt detta. Diskbråcksstorlek gav en ny dimension till 

översikten då den tillför en objektivt mätbar variabel till en subjektiv i form av 

smärtreduktion och en prestationsrelaterad i form av funktionsförbättring. 

Översikten har en styrka i att enbart inkludera studier som har MRT- eller DT-verifierade 

diskbråck. Detta minskar risken att patienter med differentialdiagnoser inkluderats. 

Författarna har inte gjort några skillnader på graden av diskbråck och huruvida anulus 

fibrosus rupterat eller inte. Då ett diskbråck först ger symtom när det trycker på nervroten 

(Fagius, 2006) kan det argumenteras för att diskbråcksstorleken är oväsentligt och 

patientens symtom är det enda viktiga. Studieförfattarna gör dock antagandet att en 

reduktion av diskbråckets storlek minskar risken för ritzopati. Det vetenskapliga underlaget 

var dock för litet för att några samband skulle kunna dras i denna översikt. 

Unlus studie tilldelades lågt bevisvärde genom avsaknad av tydlig kontrollgrupp (Unlu m.fl., 

2008). Gruppen som fick ultraljud betraktades som kontrollgrupp då övriga studier i ämnet 
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använt just ultraljud tillsammans med antingen värme eller elektroterapi som kontrollgrupp. 

I studien av Bakhitiary m.fl. (2005) som är, av cross-over-design, togs det endast hänsyn till 

de fyra första veckorna. Grupperna bytte då upplägg med varandra så att gruppen som fick 

träning bytte till väntelista och vice versa. De sista fyra veckorna exkluderades ur den här 

översikten då fysisk träning har en långverkande effekt och deltagarna som först fick träning 

gynnas troligen av detta genom en generellt ökad ADL. 

7.3 Etikdiskussion 

Studier från Kina valdes att inkluderas trots att de använde en förklaringsmodell enligt 

traditionell kinesisk medicin samt misstanke om brister i översättning gällande rapportering 

av data. Studieförfattarna menar att akupunktur, som har sina rötter i den traditionella 

kinesiska medicinen, blir allt vanligare inom västerländsk sjukgymnastik och anser därför det 

som extra relevant att inkludera studierna, trots att förklaringsmodellen skiljer sig.  

Ingen studie har exkluderats p.g.a. uppenbar etisk problematik. 

8 SLUTSATS 

Denna litteraturöversikt fann nio RCT-studier som undersökt effekten av sjukgymnastiska 

behandlingsmetoder vid ländryggsdiskbråck, de senaste tio åren. De behandlingar som 

inkluderades var: Traktion, akupunktur, fysisk träning/MDT, manipulation och laser. 

 Måttligt VU för att träning/MDT är effektivt gällande smärtreduktion och ett begränsat VU 

för att det är effektivt gällande funktionsförbättring 

 Begränsat VU för att manipulation är effektivt gällande smärtreduktion och ett otillräckligt 

VU för att det är ineffektivt gällande reduktion av diskbråcksstorlek 

 Otillräckligt VU för traktion 

 Otillräckligt VU för akupunktur 

 Begränsat VU för att laser är ineffektivt gällande smärtreduktion och funktionsförbättring 

samt ett otillräckligt VU för att det är ineffektivt för reduktion av diskbråcksstorlek 

 Ingen studie kunde identifieras vid litteratursökningen som utvärderat beteendemedicinsk 

behandling varken i kombination med annan sjukgymnastisk behandling eller som enda 

behandling 
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Antalet studier av hög kvalitet är begränsat och det vetenskapliga underlaget är svårvärderat 

då studierna är heterogena. Ytterligare forskning behövs på samtliga behandlingsmetoder för 

att kunna avgöra vilka behandlingsmetoder som är effektiva vid ländryggsdiskbråck. 
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BILAGA A: SAMMANFATTNING AV STUDIER 

Författare Deltagare Syfte Metod Utfallsvariablar Resultat PEDro- 

scale 

Moustafa & 

Diab, (2012) 

 

Extension 

traction 

treatment for 

patients with 

discogenic 

lumbosacral 

radiculopathy: a 

randomized 

controlled trial. 

Totalt: 64 

Bortfall: 6 

I/K: 30/28  

Symtomduration: >3 

månader. 

Långtidseffekten av 

extensionstraktion i 

ländryggen för patienter 

med rizopati från L5-

S1. 

I: extensionstraktion i 

ländryggen.  

K: värmebehandling och 

lumbosacral elektroterapi. 

 

All behandling gavs 3 

sessioner/vecka i 10 veckor. 

Uppföljning: 10 v och 6 mån 

Ländryggskurvatur: röntgen 

Smärta i ländrygg och ben: 

NPRS 

Funktion: ODI  

Flexionsrörlighet i ländrygg: 

Modifierad Schober test 

Neurofysiologiska fynd: H-

reflex 

Segmentell rörlighet i 

ländryggen. 

I var signifikant förbättrade 

jämfört med K gällande: 

10 v: 

Ländryggskurvatur 

Ländryggs- och bensmärta 

Funktion 

Neurofysiologiska fynd 

Flexionsrörlighet 

Segmentell rörlighet 

6 månader: 

Den signifikanta skillnaden 

fanns fortfarande kvar vid 

samtliga variabler. 

 

8 

I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; Kv = Kvinnor; VAS = Visuell analog skala; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI = Oswestry Disability Index; SLR = Straight Leg 

Raising; DT = Datortomografi; ADL = Activities in Daily Living; MRT = Magnetisk Resonanstomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; LBPRS = Low Back Pain 

Rating Scale; EuroQOL = Euro Quality Of Life; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy Questionnaire; LLLT = Low-Level Laser Therapy 
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Författare Deltagare Syfte Metod Utfallsvariablar Resultat PEDro- 

scale 

Ozturk, Gunduz, 

Ozoran & 

Bostanoglu, (2005) 

 

Effect of 

continuous lumbar 

traction on the size 

of herniated disc 

material in lumbar 

disc herniation. 

Totalt: 46 

Bortfall: 0 

Män/Kv: 22/24 

I/K: 24/22  

Medelålder I/K: 

42,2/52,7 

Symtomduration: 

>3 månader. 

Effekten av kontinuerlig 

traktion för patienter med 

ländryggsdiskbråck. 

I: kontinuerlig traktion, värme och 

ultraljud  

K: värme och ultraljud 

 

All behandling gavs totalt 15 

sessioner, en session varje 

vardag. Patienterna fick NSAID 

och muskelavslappnande. 

Förekomst av smärta i 

ländrygg samt rizopati.  

Smärtintensitet: VAS 

SLR-vinkel 

Förekomst och grad av 

motorisk nedsättning: 

Reflexer 

Förekomst av 

känselnedsättning 

Diskbråcksstorlek: DT  

I var signifikant 

förbättrade jämfört 

med K gällande: 

Förekomst av rizopati 

SLR-vinkel 

Grad av motorisk 

nedsättning 

Diskbråcksstorlek  

 

6 

I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; Kv = Kvinnor; VAS = Visuell analog skala; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI = Oswestry Disability Index; SLR = 

Straight Leg Raising; DT = Datortomografi; ADL = Activities in Daily Living; MRT = Magnetisk Resonanstomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; 

LBPRS = Low Back Pain Rating Scale; EuroQOL = Euro Quality Of Life; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy Questionnaire; LLLT = Low-Level Laser Therapy 
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Författare Deltagare Syfte Metod Utfallsvariablar Resultat PEDro- 

scale 

Unlu, Tascl, 

Tarhan, 

Pabuscu & 

Islak, (2008)  

 

Comparison of 

3 physical 

therapy 

modalities for 

acute pain in 

lumbar disc 

herniation 

measured by 

clinical 

evaluation and 

magnetic 

resonance 

imaging 

Totalt: 60 

Bortfall: 0 

Män/Kv: 18/42  

Ålder: 20-60 (medel: 

44,5) 

Symtomduration: <3 

månader (medel, 

dagar: Traktion: 47,9, 

ultraljud: 49,0, laser: 

36,8) 

Jämföra effekten av 3 

icke-operativa 

behandlingsmetoder 

mot diskbråck: traktion, 

ultraljud och laser.  

3 grupper fick antingen 

traktion, ultraljud eller laser.  

 

Samtliga grupper fick 

behandling i 3 veckor, 5 

dagar i veckan med totalt 15 

sessioner.  

Diskbråcksstorlek: MRT 

Smärta i ländrygg och ben: 

VAS  

Funktion: RMDQ, MODQ 

Kliniska test: lateralflexion, 

Shobers test, 

muskelspänning och SLR. 

Ingen signifikant skillnad 

kunde utläsas mellan 

interventionerna. Samtliga 

visade sig effektiva gällande 

diskbråcksstorlek, smärta, 

funktion och kliniska tester.  

 

6 

I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; Kv = Kvinnor; VAS = Visuell analog skala; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI = Oswestry Disability Index; SLR = Straight Leg 

Raising; DT = Datortomografi; ADL = Activities in Daily Living; MRT = Magnetisk Resonanstomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; LBPRS = Low Back Pain 

Rating Scale; EuroQOL = Euro Quality Of Life; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy Questionnaire; LLLT = Low-Level Laser Therapy 

 



 

 

4 

 

 

  

Författare Deltagare Syfte Metod Utfallsvariablar Resultat PEDro- 

scale 

Luo, (2007) 

 

A combined 

treatment of 

scalp 

acupuncture 

and traction in 

108 cases of 

prolapsed of the 

lumbar 

intervertebral 

disc. 

Totalt: 108 

Män/Kv:78/30  

Ålder: 23-72 

Symtomduration: 1 

dag-17 år 

I/K: 56/52 

  

Undersöka effekten av 

skalpakupunktur i 

kombination med 

traktion för patienter 

med 

ländryggsdiskbråck. 

I: skalpakupunktur och 

mekanisk traktion 

K: mekanisk traktion 

Terapeutisk effekt genom 

ett förenklat McGill-

poängsystem på 0-5. 

Systemet mätte smärta, 

ömhet och SLR-vinkel.  

Tillfrisknad: förbättrat sig 

minst 2 poäng på samtliga 

variabler. 

Markant förbättrad: 

förbättrat sig minst 2 poäng 

på minst 1 variabel. 

Förbättrad: förbättrat sig 

minst 1 poäng på någon av 

variablerna. 

Misslyckad: ingen visad 

förbättring. 

I förbättrade sig signifikant i 

jämförelse med K.  

4 

I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; Kv = Kvinnor; VAS = Visuell analog skala; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI = Oswestry Disability Index; SLR = Straight Leg 

Raising; DT = Datortomografi; ADL = Activities in Daily Living; MRT = Magnetisk Resonanstomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; LBPRS = Low Back Pain 

Rating Scale; EuroQOL = Euro Quality Of Life; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy Questionnaire; LLLT = Low-Level Laser Therapy 
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Författare Deltagare Syfte Metod Utfallsvariablar Resultat PEDro- 

scale 

Bakhtiary, 

Safavi-Farokhi 

& Rezasoltani, 

(2005) 

 

Lumbar 

stabalizing 

exercises 

improve 

activities of 

daily living in 

patients with 

lumbar disc 

herniation. 

Totalt: 60 

Bortfall: 8  

Ålder: 22-55 

Symtomduration: >2 

månader (medel A/B: 

3,5mån/4,4 mån) 

 

Att utreda effekten av 

ländryggsstabiliserande 

övningar för patienter 

med 

ländryggsdiskbråck. 

Grupp A: 4-veckors 

ländryggsstabiliserande 

övningar följt av 4 veckor 

utan övningar.  

Grupp B: 4 veckor utan 

övningar följt av 4 veckor 

med ländryggsstabiliserande 

övningar. 

 

Smärta: VAS 

Smärtfri ryggrörlighet i 

flexion 

SLR 

Funktion: ADL: Tid att utföra 

4 aktiviteter 

Grupp A var signifikant 

förbättrade gällande alla 

utfallsmått jämfört med grupp 

B efter 4 veckor. Däremot 

sågs ingen signifikant skillnad 

efter 8 veckor. 

 

7 

I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; Kv = Kvinnor; VAS = Visuell analog skala; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI = Oswestry Disability Index; SLR = Straight Leg 

Raising; DT = Datortomografi; ADL = Activities in Daily Living; MRT = Magnetisk Resonanstomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; LBPRS = Low Back Pain 

Rating Scale; EuroQOL = Euro Quality Of Life; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy Questionnaire; LLLT = Low-Level Laser Therapy 

 



 

 

6 

 

 

  

Författare Deltagare Syfte Metod Utfallsvariablar Resultat PEDro- 

scale 

Albert & 

Manniche, 

(2012) 

 

The efficacy of 

systematic 

active 

conservative 

treatment for 

patients with 

severe sciatica. 

Totalt: 181 

Bortfall: 13 

Symtomduration: 16 % 

<1 mån 

61,3 % 1-3 mån 

17,7 % 3-6 mån 

5 % 6-12 mån 

Ålder: 37-52 

   

Utvärdera effekten av 

aktiv konservativ 

behandling för patienter 

med svår rizopati. 

I: MDT- och 

ländryggsstabiliserandeövnin

gar, information samt råd om 

att vara aktiva.  

K: placeboövningar, 

information samt råd att vara 

aktiva.  

 

Symtom-guidade övningar: 

Ryggövningar baserade på 

McKenzie-metoden samt 

ryggstabiliserande övningar. 

 

Övningarna gjordes under 8 

veckor  

Funktion: RMDQ  

Smärta: LBPRS  

Neurologiska tecken, Total 

bedömning: 5-poängs 

Likert-skala 

Livskvalitet: EuroQOL  

Bensmärta: skala på 30 p 

Sjukskrivning 

Utfallsförväntningar: 7 p 

Likert-skala 

I: signifikant bättre resultat än 

K. Patienterna hade, dock, 

större utfallsförväntningar på 

placeboövningarna.  

 

8 

I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; Kv = Kvinnor; VAS = Visuell analog skala; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI = Oswestry Disability Index; SLR = Straight Leg 

Raising; DT = Datortomografi; ADL = Activities in Daily Living; MRT = Magnetisk Resonanstomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; LBPRS = Low Back Pain 

Rating Scale; EuroQOL = Euro Quality Of Life; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy Questionnaire; LLLT = Low-Level Laser Therapy 
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Författare Deltagare Syfte Metod Utfallsvariablar Resultat PEDro- 

scale 

Huber, Lisinski, 

Samborski & 

Wytrazek, 

(2011) 

 

The effect of 

early isometric 

excercises on 

clinical and 

neurophysiologi

cal parameters 

in patients with 

sciatica: An 

interventional 

randomized 

single-blinded 

study. 

Totalt: 52 

Bortfall: 0  

I/K: 26/26 

Män/Kv: 24/28 

Medelålder: 35 (31-41) 

Symtomduration: 

medel: 14 dagar 

Utvärdera effekten av 

isometrisk träning. 

I: Isometrisk träning 

K: Leva så normalt som 

möjligt. 

 

Övningarna utfördes 3 

ggr/dag i 20 dagar. 

Smärta: VAS 

Rörlighet: Schöbers test 

Muskelfunktion: lovetts 

skala, EMG 

SLR 

I var signifikant förbättrade 

jämfört med K gällande: 

smärta och muskelfunktion 

på EMG. 

6 

I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; Kv = Kvinnor; VAS = Visuell analog skala; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI = Oswestry Disability Index; SLR = Straight Leg 

Raising; DT = Datortomografi; ADL = Activities in Daily Living; MRT = Magnetisk Resonanstomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; LBPRS = Low Back Pain 

Rating Scale; EuroQOL = Euro Quality Of Life; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy Questionnaire; LLLT = Low-Level Laser Therapy 
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Författare Deltagare Syfte Metod Utfallsvariablar Resultat PEDro- 

scale 

Santilli, Beghi & 

Finucci, (2006) 

 

Chiropractic 

manipulation in 

the treatment of 

acute back pain 

and sciatica 

with disc 

protrusion: a 

randomized 

double-blind 

clinical trial of 

active 

and simulated 

spinal 

manipulations. 

Totalt: 102  

Bortfall: 6 

I/K: 53/49 

Män/Kv: 64/38 

Ålder: 19-63 (medel: 

43,1) 

Symtomduration: <10 

dagar 

 

Fastställa kort- och 

långtidseffekterna av 

spinal manipulation vid 

akut ryggvärk och 

rizopati orsakad av en 

utskjutande disk. 

I: Manipulation 

K: Placebomanipulation.  

 

Patienterna behandlades 1 

mån tills smärtfrihet eller 

max 20 

behandlingssessioner. 

Sessionerna var 

schemalagda 5 dagar/vecka 

och varade under 5 min. 

Smärta: VAS 

Storlek på diskutbuktning: 

MRT 

I var signifikant förbättrade 

jämfört med K gällande: 

helt smärtfria  

antal dagar med smärta 

antal dagar med minst 

moderat smärta 

Inga förändringar kunde ses 

gällande storleken på 

diskutbuktningen.  

 

9 

I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; Kv = Kvinnor; VAS = Visuell analog skala; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI = Oswestry Disability Index; SLR = Straight Leg 

Raising; DT = Datortomografi; ADL = Activities in Daily Living; MRT = Magnetisk Resonanstomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; LBPRS = Low Back Pain 

Rating Scale; EuroQOL = Euro Quality Of Life; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy Questionnaire; LLLT = Low-Level Laser Therapy 
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Författare Deltagare Syfte Metod Utfallsvariablar Resultat PEDro- 

scale 

Ay, Dogan & 

Evcik, 2010 

 

Is low-level 

laser therapy 

effective in 

acute or chronic 

low back pain? 

Akut: 40 

Män/Kv: 26/14 

Medelålder: 46,95 

Symtomduration: <3 

mån 

Kronisk: 40 

Män/Kv: 20/20 

Medelålder: 53,50 

Symtomduration: >3 

mån 

Bortfall: 0 

4 grupper á 20 

Jämföra effekten av 

LLLT gällande smärta 

och funktion för 

patienter med akut och 

kronisk 

ländryggssmärta 

orsakad av diskbråck. 

Akut I: Laser och värme 

Akut K: Placebolaser och 

värme 

Kronisk I: Laser och värme 

Kronisk K: Placebolaser och 

värme 

 

Samtliga grupper fick 

behandling i 3 veckor, 5 

dagar i veckan med totalt 15 

sessioner. 

Smärta: VAS 

Total bedömning: VAS 

Rörlighet: Modifierad 

Schobers test, flexion och 

lateralflexion 

Funktion: RMDQ, MODQ  

Ingen signifikant skillnad 

kunde ses mellan de fyra 

grupperna gällande alla 

utfallsvariabler.  

Författarna drar slutsatsen att 

ingen effekt av laser kunde 

visas. 

7 

I = Interventionsgrupp; K = Kontrollgrupp; Kv = Kvinnor; VAS = Visuell analog skala; NPRS = Numerical Pain Rating Scale; ODI = Oswestry Disability Index; SLR = Straight Leg 

Raising; DT = Datortomografi; ADL = Activities in Daily Living; MRT = Magnetisk Resonanstomografi; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; LBPRS = Low Back Pain 

Rating Scale; EuroQOL = Euro Quality Of Life; MODQ = Modified Oswstry Disabiliy Questionnaire; LLLT = Low-Level Laser Therapy 
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Notes on administration of the PEDro scale: 

All criteria Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a 

literal reading of the trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point should 

not be awarded for that criterion. 

Criterion 1 This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list of 

criteria used to determine who was eligible to participate in the study. 

Criterion 2 A study is considered to have used random allocation if the report states that 

allocation was random. The precise method of randomisation need not be specified. 

Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be considered random. Quasi-

randomisation allocation procedures such as allocation by hospital record number or birth 

date, or alternation, do not satisfy this criterion. 

Criterion 3 Concealed allocation means that the person who determined if a subject was 

eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of which group 

the subject would be allocated to. A point is awarded for this criteria, even if it is not stated 

that allocation was concealed, when the report states that allocation was by sealed opaque 

envelopes or that allocation involved contacting the holder of the allocation schedule who 

was “off-site”. 

Criterion 4 At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe at 

least one measure of the severity of the condition being treated and at least one (different) 

key outcome measure at baseline. The rater must be satisfied that the groups’ outcomes 

would not be expected to differ, on the basis of baseline differences in prognostic variables 

alone, by a clinically significant amount. This criterion is satisfied even if only baseline data 

of study completers are presented. 

Criteria 4, 7-11 Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the 

effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In most studies, more than one variable 

is used as an outcome measure. 

Criterion 5-7 Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 

know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and therapists are 

only considered to be “blind” if it could be expected that they would have been unable to 

distinguish between the treatments applied to different groups. In trials in which key 

outcomes are self-reported (eg, visual analogue scale, pain diary), the assessor is considered 

to be blind if the subject was blind. 

Criterion 8 This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 

subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom key outcome 
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measures were obtained. In trials in which outcomes are measured at several points in time, 

a key outcome must have been measured in more than 85% of subjects at one of those points 

in time. 

Criterion 9 An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 

treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of outcomes were 

available, the analysis was performed as if subjects received the treatment (or control 

condition) they were allocated to. This criterion is satisfied, even if there is no mention of 

analysis by intention to treat, if the report explicitly states that all subjects received treatment 

or control conditions as allocated. 

Criterion 10 A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one 

group with another. Depending on the design of the study, this may involve comparison of 

two or more treatments, or comparison of treatment with a control condition. The analysis 

may be a simple comparison of outcomes measured after the treatment was administered, or 

a comparison of the change in one group with the change in another (when a factorial 

analysis of variance has been used to analyse the data, the latter is often reported as a group 

time interaction). The comparison may be in the form hypothesis testing (which provides 

a “p” value, describing the probability that the groups differed only by chance) or in the form 

of an estimate (for example, the mean or median difference, or a difference in proportions, or 

number needed to treat, or a relative risk or hazard ratio) and its confidence interval. 

Criterion 11 A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment 

effect may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome in (each of) all 

groups. Measures of variability include standard deviations, standard errors, confidence 

intervals, interquartile ranges (or other quantile ranges), and ranges. Point measures and/or 

measures of variability may be provided graphically (for example, SDs may be given as error 

bars in a Figure) as long as it is clear what is being graphed (for example, as long as it is clear 

whether error bars represent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, this criterion is 

considered to have been met if the number of subjects in each category is given for each 

group. 

 

 


