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Sammanfattning 
Bakgrund: Patienter med diskbråck i ländryggen är en vanlig patientkategori som behandlas 

av fysioterapeuter. Symtomgivande diskbråck kan vara fysiskt och psykiskt påfrestande för 

patienter. Initialt behandlas de flesta konservativt med bland annat traktion och träning. 

Verkningsmekanism för dessa behandligar, effekt på patientens symptom och evidensgrad är 

oklara.  Det är viktigt att sammanställa och värdera behandlingsmetoder som används av 

fysioterapeuter i klinisk praxis. 

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

traktions- och träningsbehandlingars effektivitet på smärta, funktion och diskbråckets storlek 

vid ländryggsdiskbråck. 

Metod: Litteratursökningarna genomfördes i följande databaser: PubMed, Ebsco host, 

SweMed, Cochrane Collaboration och Scopus. De inkluderade studierna publicerades på 

engelska mellan 1994 och 2014. Bedömning av det vetenskapliga underlaget gjordes enligt 

riktlinjer från SBU som använder GRADE systemet för bedömning av evidens. 

Resultat: Tio studier utvärderade traktionens effekt på smärta och funktion. Det 

vetenskapliga underlaget för denna behandlingsmetod bedömdes som måttligt stark. Sju 

studier utvärderade effekten av traktion på diskbråckets storlek där det vetenskapliga 

underlaget bedömdes som begränsat. Fem studier utvärderade effekten av träning på smärta 

och funktion. Det vetenskapliga underlaget för denna behandling bedömdes som otillräcklig. 

Slutsats: Det vetenskapliga underlaget är svårvärderat då studierna är heterogena med 

avseende på behandlingens utformning och kontrollintervention. Dock finns det ett 

vetenskapligt stöd för traktionens effekt för minskning av smärta och förbättring av funktion. 

Träningsbehandling saknar evidens då det finns få studier som utvärderar träning vid 

ländryggsdiskbråck. Ytterligare forskning behövs för att avgöra vilken typ av 

traktionsbehandling och vilken typ av träning som ger positiv effekt. 

Nyckelord: Diskbråck, ländrygg, traktion, träning, översikt. 

 

 



 

 

Abstrakt 
Background: Patients with herniated disc in the lumbar spine are commonly treated in 

physiotherapy-clinics. The patients are initially treated most conservatively, including traction 

and exercise. 

Objective: The purpose of this literature review is to examine the scientific evidence for 

traction and exercise treatments effectiveness on pain, function and herniated disc size in 

lumbar disc herniation. 

Metod: The literature searches were performed in following databases: PubMed, Ebsco Host, 

SweMed, the Cochrane Collaboration and Scopus. The included studies were published in 

English between 1994 and 2014. The assessment of the scientific evidence was made 

according to the guidelines of the SBU. 

Result: Ten studies evaluated effect of traction on pain and function. The scientific evidence 

for this treatment was rated as moderately strong. Seven studies evaluated the effect of 

traction on the size of disc herniation. The scientific evidence for this treatmant is limited. 

Five studies evaluated the effect of physical exercise treatment on pain and function. The 

scientific evidens for this treatment is insufficient. 

Conclusion: The scientific evidence is difficult to evaluate when the studies are 

heterogeneous with respect to the treatment design and control intervention. However, there is 

scientific evidence on traction´s efficacy in reducing pain and improving function. Physical 

exercises as treatment lacks evidence. There are few studies evaluating physical exercises at 

the lumbar disc herniation. Further research is needed to determine what kind of traction 

therapy and what kind of physical exercises that gives positive effect. 

Keywords: Lumbar disc herniation, lumbar spine, traction, exercise, overview. 
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1. Bakgrund
Diskbråck i ländryggen är en ganska vanlig diagnos. De flesta patienter hänvisas till 

fysioterapimottagningar för konservativ behandling, detta baseras på egen snart 20 årig 

erfarenhet från primärvård. Hur skall då vi fysioterapeuter på bästa sätt behandla dessa 

patienter? Det finns en rad behandlingsmetoder som traditionellt används för behandling av 

diskbråck som traktion, träning, manipulation, akupunktur, TENS, laser, ultraljud med mera. 

Det finns många frågetecken kring dessa behandlingar så som verkningsmekanism för flera av 

dessa behandlingsmetoder, effekt på patientens symptom, vilken typ av behandling som skall 

utföras och i vilken dos. Det råder också oklarhet vilken evidens dessa behandlingar har.  

Som fysioterapeut med utbildning och erfarenhet av Ortopedisk manuell terapi testar jag alltid 

traktion i det aktuella ryggsegmentet redan vid första undersökningstillfället. Om traktionen 

minskar besvär tillämpas denna behandling i en eller annan form som t.ex. manuell 

behandling eller i en av traktionsapparater som finns tillgängliga på mottagningen. Samtliga 

patienter ges ett rörelseprogram utifrån patientens förmåga att utföra dessa utan att smärta 

och/eller neurologiska symptom ökar. Ingen standardisering eller rekommendation av vilket 

träningsprogram som skall användas för behandling av patienter med diskbråck finns. Andra 

behandlingar som TENS eller akupunktur testas ibland i smärtlindrande syfte. Det vore 

önskvärt att forskning och erfarenhet av dessa olika behandlingsmetoder för lumbalt diskbråck 

samlas och värderas och att detta i sin tur skulle kunna användas i klinisk praxis. 

 

1.1 Anatomi och funktion av det lumbala segmentet 

Lumbal kolumna består av fem kotkroppar separerade av lumbala diskar. Kotkroppar har en 

viktbärande funktion för longitudinellt anlagd belastning. Lumbal disk ligger mellan två 

kotkroppar och dess funktion är dels att separera två kotkroppar så att den övre kotkroppens 

nedre kant inte slår i den nedre kotkroppens övre kant vid framåtböjning av bålen, vidare 

möjliggör disken vridrörelse eller rotation av bålen. Det är i disken som själva rotationen kan 

ske. Disken måste vara både tillräckligt stark för att tåla den longitudinella belastningen och 

tillräckligt flexibel för att göra själva rotationsrörelsen möjlig. Den lumbala disken består av 
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tre delar: nucleus pulposus som ligger djupt inne i disken, annulus fibrosus som omger 

nucleus pulposus och två ändplattor som separerar disk från övre och nedre kotkropp. Nucleus 

pulposus består av halvflytande gelatinös massa vilket tillåter den att ändra sin form vid 

belastning från olika riktningar samtidigt som den inte kan komprimeras. Annulus fibrosus 

består av kollagena fibrer som är arrangerade i halvcirkelskivor, lameller, som överlappar 

varandra (Bogduk, 2005).  

   

1.2 Patologi, diagnostik, etiologi, prevalens och prognos 

Patologi och diagnostik 

Olika sjukdomstillstånd kan drabba en lumbal rygg och orsaka nervpåverkan eller 

radiculopati: diskbråck, spinal stenos, spondylolistes, tumörer eller infektioner i spinalkanalen 

(McCall, 2000).  

 

Diskbråck kallas i den engelskspråkiga litteraturen för intervertebral disk displacement, disk 

herniation, diskprolaps eller sciatica. Diskbråck definieras som en lokaliserad förskjutning av 

diskmaterial utanför gränsen för den intervertebrala disken. Diskmaterialet kan bestå av 

nucleus, brosk, fragment av benvävnad och material från annulus fibrosus i olika 

kombinationer. Diskbråck kan anta formen av protrusion som är ett litet diskbråck utan större 

migration av diskmaterialet, extrusion är ett diskbråck med migration av diskmaterialet under 

posterior longitudinell ligament som i sin tur kan specificeras som sequester eller fritt 

diskfragment. Det kan finnas fler än ett diskbråck i en och samma disk, det kan även finnas 

andra degenerativa förändringar i en disk eller andra anomalier. Vid diskbråck kan materialet 

från en disk läcka ut och trycka på en nervrot vilket stör cirkulationen i den. Trycket på 

dorsalrotsganglion leder till ödem vilket gör att nutritionen till nerven försämras. Detta kan 

leda till en störd impulsöverföring i nerven som i sin tur kan orsaka symptom i form av 

domning, känselbortfall, reflexbortfall och kraftnedsättning. Materialet från nucleus pulposus 

kan förutom det mekaniska trycket starta en inflammatorisk process som genererar smärta. 

Diskbråcket kan ha olika riktning inom en disk och klassificeras som central, posterolateral, 

foraminal eller “far lateral” (Fardon, 2001; Fardon & Millet, 2001).  
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Magnetkamera (MR) är en vedertagen undersökningsmetod som används vid diagnostik av 

diskbråck. Datortomografi (DT), eller computed tomography (CT) som den kallas i 

engelsspråkig litteratur, används också men MR ger mera detaljerad och omfattande 

utvärdering av lumbal kolumna (McCall, 2000; Kreiner, 2014).  

Stora diskbråck ger inte alltid symptom och det finns patienter med svåra symptom där det 

inte syns att en nervrot kan vara komprimerad. Intensiteten av symptomen och neurologiska 

fynd är inte alltid korrelerade till storleken på diskbråcket. Många studier stöder teorin om att 

de kemiska komponenterna orsakar smärta. Det finns flera studier som med MR-teknik 

dokumenterat en spontan resorption av diskbråck (Mulleman et al., 2006). 

 

Etiologi, prevalens och prognos 

Diskbråck kan bero på ett trauma eller en degenerativ process i disken. Den degenerativa 

processen är komplex och börjar tidigt i livet med biomekaniska, kemiska och strukturella 

förändringar. Den kännetecknas av en gradvis reduktion av vatteninnehåll i nucleus pulposus 

och generell fibrotisering av disken, klara gränser mellan nucleus och annulus försvinner. 

Radiala sprickor posteriort i annulus kan ofta uppstå (McCall, 2000). Det är dock oklart vad 

som tillhör det normala åldrandet och vad som är patologiska förändringar (Fardon & Milette, 

2001). 

 

I många decennier ansågs diskdegenerationen bero på abnorma mekaniska belastningar på 

ryggen, oftast traumatiska eller arbetsrelaterade. Senare studier föreslår att genetiska 

komponenter kan ha betydelse (Ray, 2008). Livsstilsfaktorer som övervikt och rökning anses 

ha påverkan för utveckling av diskbråck men forskningsresultaten är motstridiga. Betydelsen 

av fysisk aktivitet är också oklar. Enligt vissa studier har den fysiska aktiviteten en skyddande 

effekt, men enligt andra kan framför allt tyngdlyftning ha en skadlig effekt (Schumann et al., 

2010). 

 

En uppskattning är att cirka 5-10% av akuta ländryggsbesvär orsakas av diskbråck. Detta 

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

Författarna anger dock inte i sin artikel för vilket land denna uppskattning gäller.  Enligt 

systematisk litteraturöversikt av Konstantinou & Dunn (2008) varierar prevalensen av 
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diskbråcksdiagnos i olika studier beroende på olika definitioner som används och 

datainsamlingsmetoder. 

 

Prognosen vid ett akut diskbråck är oftast god. En majoritet av patienterna upplever minskade 

besvär inom några månader. Hos minoriteten kan symptomen kvarstå i form av smärta i rygg 

och ben samt neurologiska bortfall i nedre extremiteter. I det senare fallet övervägs en 

kirurgisk behandling (Hansson & Jansson, 2007).  

En stark indikation för akut kirurgi är cauda equina syndrom på grund av risk för blås- och 

tarmpares. Övriga fall bedöms från fall till fall av kirurgen (Tullberg, 2010). 

 

Ett flertal studier genomfördes för att klargöra vilken behandling som gav den bästa effekten 

med dessa hade motsägande resultat. För att bedöma skillnaden mellan icke-kirurgisk 

(konservativ) och kirurgisk behandling genomfördes en omfattande studie i USA år 2000, The 

Spine Patient Research Trial (SPORT). Denna studie jämförde kirurgisk behandling med 

konservativ behandling som inkluderade fysioterapi, utbildning och rådgivning med 

hemövningsinstruktioner och antiinflammatorisk medicinering. Oavsett behandling 

förbättrades tillståndet för deltagarna under de två år som studien pågick.  Det finns även flera 

andra studier som uppvisar liknande resultat (Weinstein et al., 2008; Atlas et al, 2005; Peul et 

al., 2007). 

 

Konsensus är att erbjuda kirurgisk behandling om symptom kvarstår efter en period av 

konservativ behandling, dock är det oklart hur länge man skall vänta med operationen.  

Arbetsgruppen för North American Spine Society skriver i Evidence-based clinical guidelines 

for multidisciplinary spine care att i frånvaro av pålitlig evidens angående prognos kommer 

majoriteten av patienter att förbättras oavsett behandling. Diskbråck går i regress med tiden. 

Många, dock inte alla, kliniska studier har demonstrerat en minskning av de kliniska 

symtomen med minskad storlek på diskbråcket (Kreiner, 2014). 
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1.3 Behandlingsmetoder 

Behandlingsmetoder indelas vanligtvis i kirurgiska och konsverativa. Den vanliga 

medicinering vid diskbråck är detsamma som för många andra ryggdiagnoser och består enligt 

Kreiner (2014) av analgetika, muskelavslappnande medel, orala kortikosteroider, 

neuromodulatorer, epidurala steroidinjektioner av olika slag. Samtliga medel har otillräcklig 

evidens vid behandling av diskbråck. 

 

1.3.1 Fysioterapeutiska behandlingsmetoder 

Fysioterapeutiska behandlingsmetoder beskrivna i litteraturen är exempelvis traktion, 

manipulation, akupunktur, TENS, ultraljud, lågenergi-laser, mekanisk diagnostik och terapi 

(MDT), bålstabilitetsträning eller individuellt anpassad fysik träning.  

 

I boken Idrottsskador av Bahr & Maehlum (2004, s.121) rekommenderas som behandling vid 

diskbråck i det akuta stadiet medicinering och behandling hos fysioterapeut. Författarna 

skriver följande om behandling hos fysioterapeut: ”Manipulation är kontraindicerad. Lyft och 

upprepade vridningar bör undvikas. Det viktigaste är att genomföra alternativ träning. 

Effekten av traktion är vanligtvis kortvarig och det finns ingen dokumenterad effekt på 

förloppet. När tillståndet förbättras, kan övningar för m. transversus påbörjas.” 

 

1.3.2. Traktion 

En av de traditionellt konservativa behandlingsmetoderna är traktion. Metoden går tillbaka till 

antiken. I modern tid populariserades den av James Cyriax på 1950-talet som behandling för 

diskbråck. De mekaniska effekterna av traktion är väldokumenterade i studier utförda på 

kadaver och friska individer. Under traktionen sker separation av kotkropparna och ökning av 

den vertebrala kolumnas längd (Pellecchia, 1994). 

 

De vanligaste typerna av traktion är manuell, mekanisk eller motoriserad och autotraktion. 

Manuell traktion utförs av terapeuten som använder sin egen kroppsstyrka för att anlägga kraft 
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och traktionsriktning. Vid motoriserad traktion används en traktionsapparat där kraft och 

dragriktning kan regleras utifrån. Vid autotraktion kontrollerar patienten själv traktionskraften 

genom att dra i handtagen på ett traktionsbord. Inversionstraktion utförs i ett traktionsbord 

som tippas så att huvudet hamnar under horisontell nivå och benen fixeras, vikten av 

överkroppen utgör traktionskraft. En mindre vanlig form av traktion är undrevattenstraktion, 

som är traktion i en varmvattenbassäng. Skuldrorna fixeras och det hängs vikter på 

underkropp för att anlägga traktionskraft (Olah et al., 2008). 

 

Den exakta verkningsmekanismen för vad som händer med diskbråck vid traktion är inte 

klarlagd men det finns flera hypoteser: 

 Det sker en separation av kotor då utrymmet mellan kotorna ökar och trycket på 

disken minskar, så kallad dekompression vilket leder till att kompression av nervroten 

minskar. Lumbal lordos planar ut och det sker en sträckning av lumbala ligament och 

muskler vilket minskar muskelspasm samt inhiberar nociceptiva impulser.  Mobilitet i 

det lumbala segmentet förbättras med minskad luxation av disk eller kapsel och dess 

inklämning i zygoapophysialled, sammanväxningar runt zygoapophysialled och 

annulus fibrosus frigörs (Clarke et al., 2007; Sari et al., 2005).  

 Retraktion av diskbråckets material under traktion ses som en effekt av negativ 

intradiskalt tryck och effekt av trycket av det posteriora longitudinella ligamentet på 

segmenten under traktionen. Enligt flera författare sker detta endast under statisk 

traktion (Pellecchia, 1994, Sari et al., 2005, Unulu et al., 2008). Ramos & Martin 

(1994) visade på en signifikant minskning av det intradiskala trycket till under 100 

mm Hg under traktionen. 

 Den senare forskningen föreslår att traktion stimulerar proprioceptiva receptorer i 

vertebrala ligamentstrukturer och muskulatur på segmentell nivå så att dysfunktion i 

dessa segment minskar. Dysfunktion inkluderar även högre cerebrala centra 

tillsammans med perifera strukturer för postural kontroll och involverar även 

smärtmekanismer som upprätthåller dysfunktionen. Det finns inte heller tillräckligt 

med empiriskt stöd för denna hypotes (Clarke et al., 2007). 
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Det finns olika uppfattningar om hur traktionsbehandling skall utföras: vilken typ av traktion, 

patientens position, duration, frekvens och kraftriktning (Pellecchia, 1994).  

 

Det finns två typer av motoriserad traktion: kontinuerlig som även kallas statisk och 

intermittent. Vid intermittent traktion alterneras dragning med viloperioder.  

Patientens position kan variaras mellan rygg eller magliggande, sidliggande, upprätt och upp 

och ner vid inversionstraktion (Gay and Brault, 2008).  

 

Rekommendationer angående duration av traktionsbehandling varierar. Cyriax föreslår 30-45 

min, Hicklings 20-40 min, Maitland och Grieve föreslår 10 minuter initialt och 15 minuter 

därefter (Harte et al., 2003). 

 

Den rekommenderade frekvensen skiftar mellan behandling dagligen eller 5-6 gånger per 

vecka i åtminstone två veckor för akut nervrotspåverkan. Vid kroniska besvär utförs 

behandlingen några gånger per vecka (2-3 gånger) i minst tre veckor (Harte et al., 2003). 

 

Det finns en uppfattning att krafter som är under 20 % av kroppsvikten inte har någon effekt 

och räknas som sham-traktion. Andra hävdar att även låga krafter har en terapeutisk effekt 

(Clarke et al., 2007).  

 

Kliniska experter rekommenderar att använda motoriserad traktion på ett friktionsfritt 

traktionsbord då två bordshalvor glider isär. Detta görs för att åstadkomma friktionsfri 

traktion eftersom det krävs extrakraft för att övervinna friktionen (Gay and Brault, 2008). 

 

De moderna motoriserade traktionsapparaterna kallas för axiala dekompressionssystem. Flera 

olika system finns på marknaden bland annat DRX900, godkänd av FDA (Food ad Drag 

Administration, US) 2003, VAX-D, godkänd av FDA 1996, Accu-Spina System, godkänd av 

FDA år 2000 (Macario et al., 2008). VAX-D marknadsförs som en dekompressionsanordning 

som kan sänka trycket i disken till negativa nivåer i skillnad från konventionella 

traktionsapparater där trycket förblir oförändrad eller till och med ökad under traktionen 

(Sherry et al., 2001). 
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Olika traktionskrafter förordas av olika experter. Maitland föreslår 10-65 kg med ett 

genomsnitt på 30-45 kg, Cyriax förordar traktion med 40-85 kg, Grieve anger 13-34 kg och 

Hicklings säger 32 till 68 kg (Harte et al., 2003). 

 

Kraftriktningen kan vara axial, positionell, extensionstraktion eller distraction-manipulation. 

Vid axial traktion anläggs kraften i caudal-cranial riktning. Vid positionell traktion anläggs 

kraften i en riktning där patienten uppnår en minskning av sina symptom. Vid 

extensionstraktion anläggs kraften i en vinkel mot lumbal columna så att extensionen i 

segmentet ökar (Harrison et al., 2002). Distraction-manipulation är en manuell teknik som 

också kan räknas till manipulationsbehandling (Gay, 2008). “Distraction-manipulation” eller 

traktion-manipulation kan utföras i olika riktningar såsom flexion, extension eller lateral 

flexion beroende på patientens symtom och tolerans för denna behandling (Gay and Brault, 

2008). 

 

Det finns en uppfattning att det finns en risk för nervimpingment (nervinklämning) vid 

traktionsbehandling med kraft som överstiger 50 % av patientens kroppsvikt. Andra risker 

som beskrivs är andningssvårigheter på grund av bälten som används för fixering av thorakal 

columna vid traktionsbord eller ökat blodtryck vid användning av inversionstraktion (Clarke 

et al., 2010). 

 

Enligt Hahne et al. (2010) rapporterades flera negativa biverkningar av traktion. I en studie 

där inversionstraktion tillämpades upplevde flera av deltagarna en ökad smärta och ångest till 

följd av kroppens position. 

 

1.3.3 Fysisk träning 

Fysisk träning är en konventionell behandlingsmetod för diskbråckspatienter på 

fysioterapimottagningar. Enligt Thomé, Swärd och Karlsson (2011) skall träningsprogram för 

patienter med diskbråck bestå av avlastande övningar följt av uthållighets-, rörlighets-, balans- 

koordinations- och styrketräning.  
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Träning av bålstabilitet är en vanlig behandlingsmetod som används för rehabilitering av 

ryggbesvär och då avses framför allt träning av muskulär kontroll runt ländrygg för att uppnå 

funktionell stabilitet. De synonyma termer som används i litteraturen är lumbal 

stabilitetsträning, dynamisk stabilisering, motorisk kontroll och neutral spinal kontroll.  

 

För lumbal stabilitet krävs både intakta passiva strukturer som benstrukturer och ligament 

samt muskulatur som kan tåla belastning. Stabilitet och rörelse är ytterst beroende av 

muskulär koordination av all bålmuskulatur. Särskilt uppmärksamhet har riktats mot 

transversus abdominis och mulifidus muskler som en viktig del i bålstabilisering. Dessa tränas 

till att aktiveras tillsammans med annan bål och extremitetsmuskulatur (Akuthota et al., 2004; 

Hodges et al., 1999). 

 

Det är också viktigt att träningsprogram inkluderar övningar som motverkar rörelserädsla 

(kinesiophobia), denna utvecklas ofta hos patienter med ryggsmärta vilket påverkar 

rehabiliteringen negativt (Wininger, 2010).  

 

Liddle et al. (2004) drar slutsatsen att övervakad styrke- och stabilitetsträning för bålen är 

effektivare än vila, TENS, promenader och hemövningar med avseende på 

funktionsförbättring samt rörlighet för patienter med ländryggssmärta. En litteraturstudie av 

Hayden et al. (2005) visade att fysisk träning reducerar smärta och funktionsnedsättning hos 

patienter med kronisk ländryggssmärta.  

 

I en review refererar Akuthota et al. (2004) till endast en studie från 1988 av Saal & Saal som 

beskriver effekten av bålstabilitetsträning för patienter med lumbalt diskbråck. Enligt denna 

studie återvände 93 % av patienterna till sitt arbete efter behandling bestående av ryggskola, 

bålstabilitetsträning, träning av postural kontroll, styrketräning av rygg samt övre och nedre 

extremiteter. Träningen kompletterades med epidurala injektioner och/eller selektiv 

nervrotblockad som utfördes för smärtlindring vid behov, denna studie saknade dock 

kontrollgrupp. 

 



 

 

10 

 

Kreiner et al. (2014) refererar till endast två studier som utvärderade träning vid diskbråck 

varav ena studien använde träning som en tilläggsbehandling vid selektiv nervrotblockad. 

Slutsatsen i den ovannämnda review är att evidensen är otillräcklig för träning som ensam 

behandlingsmetod. 

 

1.3.4. Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) 

MDT användes som en del i behandlingen i några av de studier som inkluderats i denna 

litteraturöversikt, varför metoden beskrivs här. MDT eller Mc-Kenzie metoden är en vanlig 

metod för patienter med ländryggssmärta med neurologiska symptom. Med upprepade 

rörelser extension eller flexion sker en förflyttning av nucleusmaterialet så att symtomen 

minskar perifert i nedre extremitet, så kallad centralisering av symptom. I behandling ingår 

också egenvård och hållningskorrektion (McKenzie, 2003). 

 

En systematisk review Clare et al. (2004) visade att patienter med ländryggssmärta 

behandlade med MDT rapporterade en större och snabbare smärtlindring och minskning av 

funktionsnedsättning jämfört med patienter som behandlats med NSAID, utbildning, massage, 

styrketräning, generell träning eller manuell mobilisering (Clare et al., 2004).  

 

1.4 Tidigare litteraturstudier 

I review Lewis et al. (2013) har via meta-analys jämfört 21 behandlingsstrategier vid lumbalt 

diskbråck. Med avseende på allmän tillfrisknande var det en statistiskt signifikant förbättring 

efter diskkirurgi, epidurala injektioner, icke-opioid analgetika, manipulation och akupunktur. 

Traktion, perkutan diskektomi och träningsterapi var signifikant underlägsna epidurala 

injektioner eller kirurgi. 

 

Review Hahne et al. (2010) har gått igenom studier gjorda mellan 1971 och 2008 och där 

konservativ behandling var åtminstone ett av behandlingsalternativen. 18 studier med totalt 

1671 patienter inkluderades. Studien drog följande slutsatser: mikrodiskektomi hade bättre 

resultat än rådgivning på kort sikt men likvärdig resultat på långt sikt. Moderat evidens finns 
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för att stabiliseringsövningar ger bättre resultat än ingen behandling alls. Manipulation ger 

bättre resultat än sham-manipulation och att mekanisk traktion ger effekt som 

tilläggsbehandling till medicinering och elektroterapi. Det fanns ingen skillnad i resultat 

mellan traktion, laser och ultraljud. 

 

North American Spine Society skriver i en klinisk vägledning för diskbråckbehandling att det 

är otillräcklig evidens för att ge rekommendation för eller emot traktion, manipulation, 

ultraljud, lågenergi laser som behandlingsmetod vid lumbalt diskbråck med radiculopati. 

Spinal manipulation kan dock användas för att lindra symptom. Strukturerade övningar kan 

användas för patienter med lindriga till moderata symptom. Evidens saknas dock för att 

rekommendera fysioterapi/strukturerade träningsprogram som enda behandling för lumbal 

diskbråck med radiculopati (Kreiner, 2014).  

 

2. Syfte 
Fysioterapi är ett yrke inom hälso och sjukvård. Kraven på att tillämpa behandlingar som har 

vetenskapligt stöd för effekt inom hälso och sjukvård har ökat. Begreppet EBM 

(”evidensbaserad medicin” eller ”evidensbaserad vård”) kan ses som ett uttryck för detta. 

EBM är ett förhållningssätt där man hela tiden kritiskt bedömer om vården vilar på bästa 

tillgängliga vetenskapliga grund. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers 

effekter (SBU, 2014). Det finns idag flertalet olika fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid 

diskbråck i ländrygg men ingen större klarhet över evidens i dessa metoder vilket försvårar 

valet av behandlingsmetod. De senaste litteraturöversikterna är Hahne et al. (2010) samt 

Kreiner et al. (2014). Den förstnämnda översikten inkluderade studier fram till 2008 vilket gör 

att det saknas översikt inkuderande sex års forskning.  Den sistnämnda litteraturöversikten 

inkluderade färre studier än denna litteraturstudie vad det gäller traktions- och 

träningsbehandlingar. 

Syfte 
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Vilken evidens finns det för traktions- eller träningsbehandling av symptomgivande lumbal 

diskbråck?  

3. Frågeställningar 
1. Vilket vetenskapligt underlag finns det för traktionens effekt på smärta, funktion och 

diskbråckstorlek vid ländryggsdiskbråck? 

2. Vilket vetenskapligt underlag finns det för träningseffekt på smärta och funktion vid 

ländryggsdiskbråck? 

4. Metod 

4.1 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 för att ge en bild av forskningsläget (Friberg, 2006). 

I studieanalysen användes riktlinjer från SBU (2014). Processen i att sammanställa ett 

vetenskapligt underlag innehåller följande steg: 

1. Frågeställning. 

2. Problemformulering enligt PICO modellen. 

3. Litteratursökning. 

4. Urval på titel och abstraktsnivå. 

5. Urval på fulltextnivå. 

6. Kvalitetsgranskning. 

7. Sammanvägning av studier 

8. Evidensgradering. 
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Problemet formulerades enligt PICO modellen (SBU, 2009). PICO står för Patient/Problem, 

Intervention, Comparison, Outcome. 

 Patient/Problem: patienter över 18 år, män och kvinnor med diagnos lumbalt diskbråck 

med akuta, subakuta och kroniska besvär utan föregående kirurgisk behandling, andra 

ryggsjukdommar eller cauda equna syndrom. 

 Intervention: traktion eller träning av olika typer. 

 Comparison: traktion och träning jämförs med en annan eller ingen behandling. 

 Outcome eller effektmått: en av dessa eller flera måste finnas i studien: smärta, total 

förbättring funktion, t.ex. specifika funktionella status för ryggsmärta, välbefinnande, 

t.ex. livskvalitet, funktionshinder som t.ex. dagliga aktiviteter, förändring i 

diskbråckets storlek. 

4.2 Urval 

Inklusionskriterier 

● Studier utförda på och vuxna över 18 år. 

● Studier som utvärderar traktionsbehandling av patienter med lumbalt diskbråck.  

● Studier som utvärderar träningsbehandling av patienter med lumbalt diskbråck. 

● Diskbråck verifierad med MR. 

● Systematiska litteraturöversikter som sammanställer traktionsbehandling av patienter 

med lumbalt diskbråck. 

● Systematiska litteraturöversikter som sammanställer träningsbehandling av patienter 

med lumbalt diskbråck. 

● Studier publicerade under de senaste 20 åren, mellan 1994 och 2014. 

● Studier publicerade på engelska. 

 

Exklusionskriterier   

Studier som innefattar: 
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● Andra diagnoser än lumbalt diskbråck. 

● Cauda equina syndrom. 

● Patienter som genomgått kirurgisk behandling. 

Enligt systematisk litteraturöversikt över effekt av traktion på ryggsmärta (diskbråck 

inkluderat), Harte et al. (2003) hade studier publicerade efter 1992 bättre kvalitet än tidigare 

publikationer. Litteraturöversikten innehåller traktionsstudier från 1973 till och med 2001 och 

finner att endast en studie är av hög kvalitet, Beurskens et al. (1995). Denna studie hade dock 

patienter med non-specific low back pain som studiepopulation. Av den anledningen 

inkluderas studier publicerade de senaste 20 åren i denna översikt. 

4.3 Litteratursökning 

Sökningar av artiklar genomfördes mellan 2014.12.02 och 2014.01.14 i följande databaser: 

 PubMed, begränsad till: Clinical Trial, Abstract, Publication date from 1994.01.01 to 

2014.12.31, Humans, English, Adult: 19+ years. : 

 Ebsco host, begränsad till: peer reviewed, 1994.01.-2014.12, document type: all, 

abstract available, English.  

 SweMed+, begränsad till: peer reviewed, 1994-2014, engelska. 

 PEDro, begränsad till engelska. 

 Cochrane Collaboration, begränsad till: Research Article, human. 

 Scopus, begränsad till: 1994-2014, article, review, medicine, neuroscience, health 

professions, English. 

Sökord valdes enligt Mesh samt relaterade termer användes: 

● intervertebral disk displacement  

● lumbar disk herniation 

● lumbar disk prolapse 

● lumbar disk protrusion 

● lumbar spine 
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● nonoperative treatment 

● physical therapy modalities   

● physical therapy  

● physiotherapy 

● conservative treatment 

● rehabilitation 

● traction 

● trunk stabilization exercises 

● dynamic lumbar stabilization exercises 

● exercise therapy 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen skall vetenskapliga studier ha vidtagit etiska 

ställningstaganden (World Medical Association, 2008). Studieförfattaren uppmärksammade 

om detta redovisades i artiklar inkluderade i denna litteraturstudie. 

Det är även viktigt att alla artiklar som hittas redovisas och att alla resultat presenteras, både 

de som stödjer och inte stödjer forskarens hypotes (Forsberg & Wengström, 2008). I denna 

litteraturstudie har alla artiklar som inkluderades i studien har redovisats och alla resultat som 

framkommit i analysprocessen presenterats. Författaren heller inte medvetet förvrängt eller 

uteslutit fakta som framkommit under analysen.   
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4.5 Sökresultat 

Tabell 1. Databassökningar 

Databas Sökord Resultat 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps OR lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND nonoperative treatment 

33 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND conservative treatment 

57 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND physical therapy modalities 

56 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND physical therapy 

73 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND physiotherapy 

53 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND rehabilitation 

101 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND traction 

14 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND exercise therapy 

25 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND trunk stabilization exercises 

2 

Pubmed Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 
lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 
spine AND dynamic lumbar stabilization 

5 

EbskoHost(Amed, 

Cinahl, Medline) 

Intervertebral disk displacement  AND lumbar spine AND 

nonoperative treatment 

27 
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EbskoHost (Amed, 

Cinahl, Medline) 

Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 

lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 

spine AND conservative treatment 

27 

EbskoHost(Amed, 

Cinahl, Medline) 

Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 

lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 

spine AND physical therapy modalities 

27 

EbskoHost(Amed, 

Cinahl, Medline) 

Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 

lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 

spine AND physical therapy 

7 

EbskoHost(Amed, 

Cinahl, Medline) 

Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 

lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 

spine AND traction 

2 

EbskoHost(Amed, 

Cinahl, Medline) 

Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 

lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND exercise 

therapy 

47 

EbskoHost(Amed, 

Cinahl, Medline) 

Intervertebral disk displacement OR lumbar disk herniation OR 

lumbar disk prolaps or lumbar disk protrusion AND lumbar 

spine AND trunk stabilization exercises 

47 

SweMed+ 
 

Intervertebral disk displacement AND lumbar vertebrae 53 

Cochrane 

Collaboration 

Intervertebral disk displacement AND lumbar spine 92 

Scopus Intervertebral disk displacement AND lumbar spine AND 
physical therapy 

52 

Scopus Intervertebral disk displacement AND lumbar spine AND 

exercise therapy 

 

23 

Scopus Intervertebral disk displacement AND lumbar spine AND 
traction 

20 
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Scopus Intervertebral disk displacement AND lumbar spine AND 
conservative treatment 

112 

PEDro Intervertebral disk displacement AND lumbar spine 2 

 

Sammanställning av sökresultat se Figur 1. 
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Figur 1. Sammanställning av sökresultat. 
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Resultat av sökningar lästes igenom som artikelnamn och relevanta artiklar identifierades 

både originalstudier och litteraturöversikter. Artiklar som exkluderades var dubbla 

publikationer i de olika databaserna samt artiklar som inte hade relevant intervention.  Det 

gjordes även en sekundär sökning genom referenslistor av inkluderade artiklar och review 

samt genom funktionen “Related articles” i PubMed. Två studier och en review hittades 

genom sekundär sökning (Huber et al., 2011; Ljuisterburg et al., 2008; Macario & Pergolizzi, 

2008).  Samtliga artiklar förutom en Rattanatharn et al (2004) publicerad i Journal off the 

Medical Association of Thailand hittades i fulltext genom LTU, SLL och KI:s bibliotek. 

 

Abstrakts lästes igenom och studier som inte besvarade frågeställningar exkluderades. 

Studierna lästes sedan i fulltext. Studier som inte uppfyllde inklusions- och/eller 

exklusionskriterier, hade relevant studiepopulation eller relevant behandlingsmetod 

exkluderades.  För att en studie skall anses som relevant för en granskning krävs det att 

patientpopulation har karakteristiska kliniska tecken för diskbråck så som smärta, svaghet och 

domningar inom en avgränsad myotom eller dermatom som bekräftades av radiologisk bild 

som påvisar att diskmaterialet finns utanför normala gränser för den intervertebrala diskens 

gräns (Kreiner, 2014). 

De relevanta studierna blev 21 till antalet samt 8 litteraturöversikter. Fyra studier 

exkluderades från behandling med traktion. En studie Shuyan (2007) undersökte effekt av 

skalpakupunktur med och utan traktion, den andra studien Werners et al. (1999) hade flera 

diagnoser förutom diskbråck bland sin undersökningsgrupp, den tredje Fritz et al. (2010) var 

en planerad men inte genomförd studie, den fjärde studie Meszaros et al. (2000) hade en 

undersökningsgrupp där diskbråcket inte var verifierad med MR och inte besvarar någon av 

frågeställningar i denna litteraturöversikt. Två studier exkluderades från behandling med 

träning. I den ena studien Dzierzanowski et al. (2013) var det oklart om 

undersökningsgruppen hade diskbråck, tillståndet betecknades som discopathy. Den andra 

studien Thackeray et al. (2010) jämförde injektionsbehandling med eller utan fysioterapi 

vilken bestod av en rad olika behandlingar: traktion, McKenzie och träning i olika former. 
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Åtta litteraturstudier som sammanställer effekter av traktionsbehandling på smärta i ländrygg 

och publicerade mellan 1994 och 2014 hittades (Pellecchia, 1994; Krause et al.,2000; Harte et 

al., 2003; Clarke et al., 2007; Macario & Pergolizzi, 2006; Gay & Brault, 2008; Hahne et al., 

2010). Ingen litteraturstudie hittades som sammanställde effekter av träningsbehandling på 

patienter med diskbråck. Systematiska översikten bedömdes som relevanta om översiktens 

frågor samt inklusions- och exklusionskriterier överensstämde med denna studies frågor 

(SBU, 2014). Endast en systematisk litteraturöversikt Hahne et al. (2010) träffade 

inklusionskriterier med avseende på patient/problem enligt PICO kriterier, nämligen patienter 

med diskbråck. Dock var metoden att värdera evidens i litteraturöversikten alltför olika den 

metod som används i denna litteraturstudie och därför excluderades den. Alla 8 

litteraturöversikter exkluderades. 

 

Fyra systematiska litteraturöversikter som sammanställer effekt av träning på smärta i 

ländrygg och publicerade mellan 1994 och 2014 hittades (Van Tulder et al.,2000; Liddle et 

al., 2004; Hayden et al., 2005). Ingen av dessa träffade inklusionskriterier i denna studie med 

avseende på patient/problem kriterie och därför exkluderades. 

 

17 artiklar valdes ut, 12 av dessa studier undersökte effekter av traktion och 5 studier 

undersökte effekter av träning, se sammanställning i Bilaga 2, Tabell 1. Bland traktionsstudier 

var 7 studier RCT, 3 studier var single design studier samt 2 studier var observationsstudier. 

Bland träningsstudier var 5 RCT-studier och en single design studie.  

4.6 Dataanalys 

Steg 1: Bedömning av preliminär evidensstyrka. 

Preliminär evidensstyrka, enligt SBU (2014), baseras på enbart studiedupplägg. RCT har stark 

evidensstyrka och observationsstudier, kohort- och fall–kontrollstudier har begränsad 

evidensstyrka.  

Steg 2: Kvalitetsgranskning av varje enskilt studie.  
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Syftet med kvalitetsgranskning är att bedöma risken av att resultatet av studierna kan ha 

påverkats av systematiska fel eller bias. Typer av systematiska fel är selektionsbias, 

behandlingsbias, bedömningsbias, bortfallbias och rapporteringsbias (SBU, 2014).  

För hög studiekvalitet krävs enligt SBU (2014): 

● Randomiserad kontrollerad studie (RCT). Proceduren för randomisering måste vara 

beskriven.  

● Beskrivning av studiedeltagare.  

● Bortfall: Mindre än 30 procent. 

● Adekvat blindning. Även om det inte går att blinda behandlare och patient är det ett 

minimi krav att blinda dem som registrerar och utvärderar resultaten. 

● Adekvat resultatredovisning. Resultat som redovisas skall baseras på förväg 

definierade effektmåtten. 

● Eventuella intressekonflikter skall redovisas. 

● Pression i data, här framför allt storlek på studiepopulationen.  

● Hög klinisk relevans 

 

RCT-studierna granskades enligt Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier, SBU, 

version 2012:2.1(se Bilaga 1). Bedömning av relevans: mall för bedömning av relevans, SBU, 

version 2010: 1.2 (se Bilaga 2). 

 

RCT-studierna klassificerades så att varje fråga tilldelades en poäng för positivt svar och noll 

poäng för en inadekvat eller negativt svar. Bedömningen ger en poängsumman som sedan kan 

räknas om i procent av den totala möjliga poängsumman (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). En gradering har valts där 80-100% av positiva svar motsvarar en studie av hög 

kvalitet, 50-80% motsvarar en studie medelhög kvalitet och under 50 % motsvarar en studie 

av låg kvalitet.  

 

Klinisk relevans bedömdes enligt Mall för bedömning av relevans, se Bilaga 4, (SBU, 2014). 
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Enligt SBU (2014) behöver inte observationsstudier inkluderas om det finns gott om välgjorda 

randomiserade kontrollerade studier. Men om det inte finns randomiserade studier eller om de 

randomiserade studierna är bristfälliga eller har för kort uppföljningstid kan 

observationsstudier ge viktig tilläggsinformation och bidra till den samlade 

evidensgraderingen i både positiv och negativ riktning. Observationsstudier delas in i 

kohortstudier, fall-kontrollstudier och tvärsnittsstudier (SBU, 2014). Kohortstudier granskades 

enligt granskningsmall för observationsstudier (von Elm et al., 2007). Bilaga 3. 

Steg 3: Sammanfattande av resultat 

Här bedöms i vilken utsträckning studierna kommer fram till samma resultat. Studier 

grupperades efter behandlingsmetod traktion eller träning och sedan grupperades studier inom 

varje behandlingsmetod efter effektmått:  

● smärta 

● funktion 

● diskbråcksstorlek (endast traktionsstudier) 

Symtomdurationen grupperades enligt följande definition: akut < 6 veckor, subakut 6-12 

veckor och långvarig > 12 veckor. Uppföljningstiden kategoriserades som kort (short-term) < 

3 månader efter studiens slut, mellan (intermediate) från 3 månader till 1 år och lång (long-

term) > 1 år (van Tulder et al., 2000).  

Steg 4: Justering av preliminär evidensstyrka.  

Enligt SBU (2014) justeras sedan den preliminära evidensstyrkan uppåt eller neråt beroende 

på ett antal faktorer så som 

1. Studiekvalitet 

2. Samstämmighet, i viken utsträckning studierna kommer till samma resultat. 

Samstämmigheten är beroende av hur likartade är studier med avseende på population, 

intervention och kontrollgrupp. 
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3. Överförbarhet/relevans. I vilken utsträckning är det vetenskapliga underlaget 

generaliserbart och relevant för svenska förhållanden med avseende på population, 

intervention, kontrollbehandling, sjukvårdsmiljö.  

4. Precision i data. Detta kriterium uppskattar hur osäker den sammanvägda effekten är. 

Få observationer, skillnader mellan observtions- och kontrollgrupper, breda 

konfidensintervall samt höga p-värden, i de olika studierna kommer att leda till sämre 

precision.  

5. Risk för publikationsbias. Med publikationsbias avses att delar av det vetenskapliga 

underlaget inte är tillgängligt i publicerade studier. Risken för publikationsbias ökar 

om underlaget enbart består av små studier som är utförda av samma forskargrupp och 

som har stora metodbrister. Tidiga utvärderingar av nya metoder, företagssponsrade 

studier, studier av en ny metod med innovatören som huvudförfattare utgör risk för 

publikationsbias.  

Gradering sänks vid brister i studiekvalitet (maximalt – 2), bristande överensstämmelse 

mellan studierna (maximalt – 2), brister i överförbarhet/relevans (maximalt – 2), bristande 

precision (maximalt – 2), hög sannolikhet för publikationsbias (maximalt – 1). 

 

Steg 5: Evidensgradering/Tolkning av evidensstyrka 

Evidensstyrka är ett mått på hur tillförlitligt resultatet är.  

Denna litteraturstudie följer SBU:s metodik för evidensgradering. SBU tillämpar det 

internationellt utarbetade evidensgraderingssystemet GRADE. För varje effektmått utgår man 

i den sammanlagda bedömningen från studiernas design. Därefter kan evidensstyrkan 

påverkas av förekomsten av försvagande faktorer som studiekvalitet, samstämmighet, 

överförbarhet, precision i data och risk för publikationsbias. Evidensstyrka graderas i fyra 

nivåer:  

• Starkt vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan 

försvagande faktorer vid en samlad bedömning. 
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 • Måttligt starkt vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet 

med förekomst av försvagande faktorer vid en samlad bedömning.  

• Begränsat vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med 

kraftigt försvagande faktorer vid en samlad bedömning.  

• Otillräckligt vetenskapligt underlag anges när studier saknas, tillgängliga studier har låg 

kvalitet eller där studier av likartad kvalitet visar motsägande resultat. 

Om det vetenskapliga underlaget är otillräckligt indikerar det behov av mer forskning innan 

metoden kan ingå i rutinsjukvård. En begränsad evidensstyrka kan motivera att metoden 

används i hälso- och sjukvården under förutsättning att den uppfyller andra krav på acceptabel 

balans mellan risk och nytta, kostnadseffektivitet och att den är etiskt acceptabel. Vid måttlig 

eller hög evidensstyrka är det vetenskapliga underlaget gott och motiverar sannolikt att 

metoden tillämpas under förutsättning att den ekonomiska, etiska och sociala analysen i 

utvärderingen ger stöd för metoden (SBU, 2014). 

5. Resultat 

 

5.1  Vetenskapligt underlag för traktionens effekt på smärta, 

funktion och diskbråckets storlek vid ländryggsdiskbråck 

Sju av tio studier som utvärderade traktionens effekt på smärta och funktion var RCT studier, 

en studie var interventionsstudie utan kontrollgrupp och två var observationsstudier utan 

kontrollgrupp (se Tabell 2, Bilaga 1).  

 

Fyra av RCT studierna kombinerade traktion med andra behandlingar så som hot pack, 

elektroterapi, ultraljud, utbildning eller råd, manuell terapi och träning av olika slag. Dessa 

tilläggsbehandlingar kombinerades på olika sätt i olika studier.  Tilläggsbehandlingarna men 

då utan traktion användes som kontrollgrupp. Endast två av studierna jämförde traktion mot 

andra behandlingar, traktion med ultraljud eller laser, Unlu et al. (2008) och traktion med 
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TENS, Sherry et al. (2001). En studie av Güvenol et al. (2000) jämförde två olika 

traktionsbehandlingar. Studierna var jämförbara med avseende på undersökningsgrupp och 

effektvariablerna smärta och funktion. Undersökningsgrupperna var likvärdiga i samtliga 

studier med avseende på diagnos, symtombild, ålder och kön men skilde sig i olika studier 

med avseende på symtomduration och uppföljningstider.  

 

De flesta studierna hade god överförbarhet och relevans förutom studien av Güvenol, et al. 

(2000) där interventionen var inversionstraktion av en typ som inte är konventionell och som 

gav biverkningar i form av ångest och rädsla hos studiedeltagarna. Det fanns också 

behandlingsmetoder som inte är vanliga i Sverige men som förekommer i andra länder som 

till exempel undervattentraktion Olah et al. (2008), extensionstraktion, Moustafa & Diab 

(2013), iontophores, Olah et al. (2008), diadynamisk ström, Ozturk et al. (2006). 

Studierna med traktionsbehandling var heterogena med avseende på vilka former av 

traktionsbehandling som användes: motoriserad statisk traktion, motoriserad intermittent 

traktion, inversionstraktion och undervattentraktion. Traktionskraft, antal behandlingar och 

behandlingsfrekvens skilde sig också åt mellan studierna.  Olika utvärderingsinsinstrument 

användes i olika studier för att mäta smärta och funktion. 

 

5.1.1 Effekt av traktionsbehandling på smärta 

Tio studier utvärderade effekten av traktionsbehandling på smärta med hjälp av följande 

utvärderingsinstrument:  

 VAS – Visual Analog Scale (Prasad et al., 2012; Kamanli et al.,2010; Unlu et al.,2008; 

Olah et al.,2008; Ozturk et al., 2006; Sherry et al. 2001). 

 NPRS, NRS - Numerical Pain Rating Scale (Moustafa & Diab, 2013; Macario et al., 

2008).  

 VRS – Verbal Rating Scale (Apfel et al., 2010).  

 Smärta vid ADL aktiviteter, nattlig smärta, hostsmärta, ischias smärta (Güvenol et al., 

2000). 

 



 

 

27 

 

Beskrivning av utvärderingsinstrument se bilaga 5.  

Patienterna i dessa studier hade subakuta och långvariga besvär. Åtta av studierna visade på 

signifikant minskad smärta efter traktionsbehandling på kort sikt, tre av studierna visade ett 

motsvarande resultat vid en medellång uppföljningstid. En av dessa studier Unlu et al. (2008) 

påvisade ingen skillnad mellan traktionsbehandling och användandet av två andra 

behandlingsmetoder: ultraljud eller laser då samtliga behandlingar i studien gav en signifikant 

minskning av smärta. En studie, Güvenol et al. (2000) jämförde två olika 

traktionsbehandlingar som båda visade signifikant minskad smärta efter behandling men 

ingen signifikant skillnad mellan de två olika traktionsmetoderna.  

Följande traktionsbehandlingar hade positivt resultat på smärta:  

 extensionstraktion (motoriserad) i 20 min, 3 gånger per vecka i 10 veckor jämfört med 

hot pack och elektroterapi (Moustafa & Diab, 2013). 

 motoriserad intermittent traktion 30-50% av kroppsvikten, i 15 minuter, 5 dagar per 

vecka i tre veckor (15 behandlingar), dock ingen skillnad mot ultraljud eller laser 

(Unlu et al., 2008). 

  undervattentraktion i varmt vatten 6 kg, 10-20 min, 15 behandlingar mot elektroterapi 

och McKenzie övningar (Olah et al., 2008). 

 motoriserad intermittent traktion 22,7-43 kg, 5 dagar per vecka i 4 veckor samt 1 gång 

per vecka i 4 veckor (24 behandlingar) jämfört med TENS (Sherry et al., 2001). 

 inversionstraktion 5-10 minuter, patientens överkroppsvikt, behandling dagligen i 10 

dagar har lika bra effekt som motoriserad statisk traktion 30-45 kg, 20 min, daglig 

behandling i 10 dagar (Güvenol et al., 2000). 

 motoriserad intermittent traktion med kraften en tredjedel av patientens egen 

kroppsvikt, 10 minuter, 5 dagar per vecka i 3 veckor (15 behandlingar), 

jämförelsebehanling saknades (Kamanli et al., 2010). 

 motoriserad traktion, oklart statisk eller intermittent, 28 minuter, kraft ca 5 kg under 

50 % av kroppsvikt till ca 10 kg över 50 % av kroppsvikt (ca 30-50 kg), behandling 3-

5 dagar per vecka i 6 veckor (22 behandlingar), jämförelsebehanling saknades (Apfel 

et al., 2010). 
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 motoriserad traktion, oklart statisk eller intermittent, 30 minuter, kraft ca 5 kg under 

50 % av kroppsvikt till ca 10 kg över 50 % av kroppsvikt (ca 30-50 kg), behandling 

dagligen i 2 veckor, minskad till 3 gånger per vecka i 2 veckor, minskad till 1 gång per 

vecka i 4 veckor (20 behandlingar), jämförelsebehanling saknades (Macario et al., 

2008). 

Två studier påvisade ingen signifikant skillnad i smärta mellan intervention och 

kontrollgrupp. En av studierna, Ozturk et al. (2006), fann dock en signifikant minskning av 

antalet patienter som hade ischias men ingen signifikant smärtreduktion i ryggen efter 

traktionsbehandling. I dessa studier användes följande traktionsbehandlingar:  

 intermittent inversionstraktion, 2 minuters tippning 6 gånger per behandling, 3 gånger 

per vecka i 4 veckor (12 behandlingar) mot kombination av utbildning, råd, manuell 

terapi, specifika övningar för rörelsekontroll samt övningar för att minska 

derangement (Prasad et al., 2012). 

 motoriserad kontinuerlig traktion, kraft 25-50% av patientens kroppsvikt, 15 minuter, 

10 behandlingar mot kombination av hot pack, ultraljud och elektroterapi (Ozturk et 

al., 2006). 

Ingen av studierna rapporterade ökad smärta efter behandling med traktion. 

Evidensgradering/Tolkning av evidensstyrka 

Evidensgradering avseende smärta visas i tabell 1. 

Tabell 2. Evidenstabell, effekt av traktion på smärta. 

Studier 
Patienter 

Design Studie- 
kvalitet 

Överens- 
stämmelse 

Överför- 
barhet 

Oprecisa 
data 

Publika- 
tionsbias 

6 
233 
 
 
1 
26 

RCT  
Hög och 
moderat  
 
Kvalitet 
RCT låg 
kvalitet 

      -2       -1        0  -1        0 

 
3 
156 

 
Studier utan 
kontrollgrupp 
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Studiekvaliteten för RCT-studierna graderades ner med -2 på grund av att randomiserings-

förfarandet inte var beskrivet i 5 av studierna, ingen poweranalys fanns med i 5 studier och 

ingen blindning i 4 studier. En studie redovisar inte symtomduration. Precision i data 

graderades ner med -1 på grund av svårigheten att uppskatta gruppernas storlek (sample size) i 

och med poweranalysen saknades i flera av studierna.  

 

Av 6 studier med hög och moderat studiekvalitet visade tre av studierna på en signifikant 

skillnad mellan kontroll- och interventionsgruppen. En fjärde studie hade delat resultat då 

smärtan i benet minskat men inte i ryggen. Två studier varav en av hög- och en av låg kvalitet 

visade ingen skillnad mellan interventions och kontrollgrupp, därmed graderas 

överrensstämmelse till -1. En studie av moderat kvalitet jämförde två olika traktionsmetoder 

och fann en signifikant minskning av smärta efter traktionsbehandling oavsett 

traktionsmetoderna. Tre studier utan kontrollgrupp fann signifikant minskad smärta efter 

traktionsbehandling med eller utan tilläggsbehandlingar. 

 

Effekt av traktion på smärta bedöms ha en måttligt starkt vetenskapligt underlag vid kort och 

medellång uppföljningstid för subakuta och långvariga besvär. 

 

5.1.2 Effekt av traktionsbehandling på funktion 

Sex studier utvärderade effekt av traktionsbehandling på funktion med hjälp av följande 

utvärderingsinstrument: 

 ADL- Activities of Daily Living (Macario et al., 2008). 

 ODI, ODQ, MODQ - Oswestry Disability Index (Moustafa & Diab, 2013; Kamanli et al., 

2010; Unlu et al., 2008; Olah et al., 2008; Fairbank & Pynsent, 2000 ). 

 RMDQS, RMDQ, RDQ - Roland Morris Disability Questionnaire (Prasad et al., 2012; 

Kamanli et al., 2010; Unlu et al., 2008; Roland & Fairbank, 2000; Johansson & Lindberg, 

1998 ).  

 Four point disability rating scale (Sherry et al., 2001). 
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 HAQ - Health Assessment Questionnaire (Kamanli et al., 2010; Pincus et al., 1983). 

 

Beskrivning av utvärderingsinstrument se Bilaga 5. 

Fem studier var RCT studier och en studie saknade kontrollgrupp. Fem av dessa studier 

redovisade en signifikant förbättrad funktion. En av dessa fem studier, Unlu et al., (2008), 

fann inte någon skillnad mellan interventions- och kontrollgrupperna då signifikant förbättring 

skedde i kontroll- och interventionsgrupperna.  Endast en av sex studier, Prasad et al. (2012), 

fann ingen signifikant skillnad i funktion före och efter behandling och konstaterade inte 

heller någon skillnad mellan interventions- och kontrollgrupperna. Inga av studierna 

rapporterade om försämrad funktion efter traktionsbehandling. 

Evidensgradering avseende funktion visas i tabell 2. 

Tabell 3. Evidenstabell. Effekt av traktion på funktion 

Studier 
Patienter 

Design Studie- 
kvalitet 

Överens- 
stämmelse 

Överför- 
barhet 

Oprecisa 
data 

Publika- 
tionsbias 

4 
204 
 
 
1 
26 

RCT  
Hög och 
moderat  
 
Kvalitet 
RCT låg 
kvalitet 

     -2        -1          0 -1       0 

 
1 
26 

 
Studie utan 
kontrollgrupp 

      

     

       

       

      

      

       

       

 

Studiekvaliteten för RCT-studierna graderades ner med -2 på grund av att randomiserings-

förfarandet inte var beskrivet i 3 av studierna, ingen poweranalys fanns med i 4 studier och 

ingen blindning i 3 studier. Precision i data graderades ner med -1 på grund av svårigheten att 

uppskatta gruppernas storlek (sample size) i och med poweranalysen saknades i flera av 

studierna. Överenstämmelse graderades till -1 på grund av att en studie inte visade förbättrad 

funktion efter traktionsbehandling eller någon skillnad mellan intervention eller kontrollgrupp 

och en studie fann ingen signifikant skillnad mellan interventions- och kontrollgrupperna. 

Fyra av sex studier varav två var RCT studier av moderat kvalitet visade en förbättrad 
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funktion efter traktionsbehandling och signifikant skillnad mellan kontroll- och 

interventionsgrupp. 

 

 Effekt av traktion på funktion bedöms ha en måttligt starkt vetenskapligt underlag vid kort 

och medellång uppföljningstid vid subakuta och långvariga besvär. 

 

5.1.3 Effekt av traktionsbehandling på diskbråckets storlek 

Sju studier (se Tabell 3, Bilaga 1) utvärderade effekten av traktion på diskbråckets storlek. 

Fem studier var RCT studier och två studier hade ingen kontrollgrupp. Fyra av dessa studier 

fann en signifikant minskning av diskbråckets storlek hos patienter med akuta, subakuta och 

långvariga besvär. En av dessa studier Unlu et al. (2008) fann en signifikant minskning av 

diskbråckets storlek i både interventions- och kontrollgrupperna (ultraljud och laser 

behandlingar) men ingen signifikant skillnad mellan grupperna. I två av studierna hittades 

ingen signifikant skillnad i diskbråckets storlek före och efter traktionsbehandling. En studie 

visade ett motsägelsefullt resultat, dock hade majoriteten av patienterna i denna studie inte fått 

någon förändring av diskbråckets storlek efter traktionsbehandling. Studien Güvenol et al. 

(2000) jämförde två olika traktionsbehandlingar och fann minskning av diskbråckets storlek i 

kontrollgruppen som var en motoriserad traktion mot en inversionstraktion som inte visade 

någon effekt. 

 

Utvärderingsinstrument för diskbråckets storlek skilde sig åt i studierna.  Unlu et al. (2008) 

mätte diskbråckstorlek med hjälp av en MR bild som togs i sagittalplan, den maximala antero-

posteriora diametern från vertebra till spinal kanal och den maximala längden i cranio-caudal 

riktning mättes i millimeter. Olah et al. (2008) mätte diskbråckets storlek med hjälp av en MR 

bild i millimeter utan en närmare beskrivning av förfarandet. Ozturk et al. (2006) använde 

CT-scan, bilden togs i axial skärning, ”herniation index” räknades ut som förhållandet mellan 

area på diskbråckets storlek och arean av spinal kanal.  Güvenol et al. (2000) använde CT för 

att mäta diskbråckets storlek. Distans mellan benkonturen och diskmaterialet som fanns 
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utanför konturen mättes i millimeter, sedan räknades den riktiga storleken på diskbråcket med 

hjälp av ”magnifying ratios” (förstoringsförhållande) som används inom fotografi.  

 

Sari et al. (2005) använde CT-scan för beräkning utifrån en bild i axial skärning (parallellt 

med vertebral ändplatta), alla beräkningar gjordes med hjälp av datorprogram. 

Olah et al. (2008) mätte diskbråckets storlek med hjälp av en MR bild i millimeter utan en 

närmare beskrivning av förfarandet.  

 

Två studier Kamanli et al. (2010) och Prasad et al. (2012) har inte beskrivit mätproceduren 

alls förutom att den utfördes med hjälp av MR. 

 

Alla studier förutom Güvenol et al. (2000) hade god relevans. I några studier användes för 

svenska förhållanden ovanliga former av traktion och annan behandling, vilka kan vara 

vanligare utomlands. Exempel på dessa är undervattentraktion Olah et al. (2008), 

extensionstraktion, Moustafa & Diab (2013), elektroterapi, Moustafa & Diab (2013), 

iontophores, Olah et al. (2008) och diadynamisk ström, Ozturk et al. (2006). 

 

Traktionsbehandling som minskade diskbråckets storlek: 

 motoriserad intermittent traktion 30-50% av kroppsvikten, 15 minuter, 5 dagar per 

vecka i tre veckor (15 behandlingar), dock ingen skillnad mot ultraljud eller 

laserbehandlingar (Unlu et al., 2008). 

 motoriserad kontinuerlig traktion, kraft 25-50% av patientens kroppsvikt, 15 minuter, 

10 behandlingar jämfört med kombinationen av hot pack, ultraljud och elektroterapi 

(Ozturk et al., 2006). 

 motoriserad statisk traktion 30-45 kg, 20 min, behandling dagligen, 10 behandlingar i 

jämförelsen med inversionstraktion som var den egentliga interventionsgruppen 

(Güvenol et al., 2000). 

 motoriserad statisk traktion, 45 kg, 20 min, 1 session i jämförelse med TENS (Sari et 

al., 2005). 
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Traktionsbehandling som inte visade minskning av diskbråckets storlek: 

 undervattentraktion i varmt vatten 6 kg, 10-20 min, 15 behandlingar (Olah et al., 

2008). 

 intermittent inversionstraktion, 2 minuters tippning 6 gånger per behandling, 3 gånger 

per vecka i 4 veckor (Prasad et al., 2012). 

 motoriserad intermittent traktion med kraften en tredjedel av patientens egen 

kroppsvikt, 10 minuter, 5 dagar per vecka i 3 veckor (Kamanli et al., 2010). 

Evidensgradering avseende diskbråckets storlek visas i tabell 3. 

Tabell 4. Evidenstabell. Effekt av traktion på diskbråcksstorlek 

Studier 
Patienter 

Design Studie- 
kvalitet 

Överens- 
stämmelse 

Överför- 
barhet 

Oprecisa 
data 

Publika- 
tionsbias 

4 
171 

 
 
1 
26 

RCT Hög 
och moderat  
kvalitet 

 
RCT låg 
kvalitet 
 

     -2       -2       0  -1       0 

2 
58 
 

Studier utan 
kontrollgrupp 

                       

 

För RCT-studierna graderades studiekvalitet ner med -2 på grund av 

randomiseringsförfarandet inte var beskrivet i 4 studier, ingen poweranalys redovisades i 5 

studier och ingen blindning fanns i 3 studier. Precision i data graderades ner med -1 på grund 

av svårigheten att uppskatta gruppernas storlek (sample size) i och med poweranalysen 

saknades i flera av studierna. Överensstämmelse graderades ner till -2 på grund av att studier 

visade motsägande resultat. Tre RCT studier av hög, moderat respektive låg kvalitet visade 

ingen skillnad mellan interventions och kontrollgrupp. En studie utan kontrollgrupp visade 

inte heller minskning av diskbråcket efter traktionsbehandling. Två RCT studier av moderat 
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kvalitet och en utan kontrollgrupp uppmätte minskad storlek på diskbråcket efter 

traktionsbehandling. 

 

Studierna var jämförbara med avseende på studiepopulation och effektvariabeln 

diskbråcksstorlek, men olikartade med avseende på typ av traktionsbehandling, 

kontrollinterventioner, studiekvalitet och utformning av utvärderingsinstrument. Resultat i 

dessa studier avseende traktionens påverkan på diskbråckets storlek är också motsägelsefullt, 

vilket leder till osäkerhet i slutsatsen. 

 

Effekten av traktion på diskbråcksstorlek bedöms ha begränsad vetenskapligt underlag på 

grund av motsägande resultat och begränsningar av studiekvalitet. 

 

5.2  Vetenskapligt underlag för träningseffekt på smärta och 

funktion vid ländryggsdiskbråck 

5.2.1 Träningseffekt på smärta 

Fem studier (se Tabell 4, Bilaga 1) undersökte smärta före och efter behandlingsperiod med 

träning med hjälp av följande behandlingsinstrument: 

 VAS - Visual Analog Scale (Svensson et al., 2014; Huber et al., 2011; Bakhtiary et al., 

2005). 

 NPRS, NRS - Numerical Pain Rating Scale (Ljusterburg et al., 2008). 

 Low Back Pain Rating Scale (Albert & Manniche, 2012). 

För beskrivning av utvärderingsinstrument se bilaga 5. 

Fyra av dessa studier var RCT studier och en studie saknade kontrollgrupp. Tre av dessa 

studier fann ingen signifikant skillnad mellan träning av olika slag och annan behandling. Två 

av studierna fann signifikant förbättring i smärta efter träningsperioden. Träningsbehandling 

som visade positiv resultat: 
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 Bålstabilitetsträning i 4 veckor mot ingen träning alls (Bakhitary et al., 2005). 

 Srtukturerad fysioterapi i 9 veckor bestående av McKenzie övningar, 

bålstabilitetsträning, allsidig träning, ingen kontrollgrupp fanns (Svensson et al., 

2014). 

Träningsbehandling som inte visade effekt 

 Kombination av följande träning: McKenzie övningr, bålstabilitesövningar, dynamiska 

övningar av bålmuskulaturen i 8 veckor mot sham träning (Albert & Manniche, 2012). 

 Individuell träning efter fysioterapeutens anvisningar vid maximalt 9 tillfällen inom 6 

veckor efter randomisering kombinerad med råd och information mot vård hos 

allmänläkare med råd, information och medicinering (Luijsterburg et al., 2008). 

 Isometriska övningar av bålmuskulaturen samt nedre extremitetens muskulatur i 20 

dagar mot ingen träning alls (Huber et al., 2011). 

Evidensgradering avseende smärta visas i tabell 4. 

Tabell 5. Evidenstabell. Effekt av träning på smärta 

Studier 
Patienter 

Design Studie- 
kvalitet 

Överens- 
stämmelse 

Överför- 
barhet 

Oprecisa 
data 

Publika- 
tionsbias 

4 
384 

RCT  
Hög och 
moderat  
kvalitet 

     -1      -1       0 -1        0 

 
1 
41 

 
Studie utan 
kontrollgrupp 

                           

 

För RCT-studierna graderades studiekvaliteten ner med -1 på grund av att randomiserings-

förfarandet inte var beskrivet i en studie, ingen poweranalys fanns med i 2 studier, ingen 

blindning fanns med i en studie och en studie redovisade inte bortfall. Överensstämmelsen 

graderades ner till -1 på grund av att en studie visade motsägande resultat. Precision i data 

graderades ner med -1 på grund av svårigheten att uppskatta gruppernas storlek (sample size) i 

och med poweranalysen saknades i flera av studierna.  
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Effekt av träning på smärta bedöms ha otillräcklig vetenskapligt underlag. Denna bedömning 

baseras på att tre av fyra RCT-studier inte visade någon signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgruppen med avseende på smärta. 

 

5.2.2 Träningseffekt på funktion 

Fyra studier undersökte påverkan av träning på funktion med hjälp av följande 

utvärderingsinstrument: 

 ADL- Activities of Daily Living (Bakhtiary et al., 2005). 

 ODI - Oswestry Disability Index (Svensson et al., 2014; Ljusterburg et al., 2008). 

 RMDQS - Roland Morris Disability Questionnaire (Albert & Manniche, 2012). 

För beskrivning av utvärderingsinstrument se bilaga 5. 

Tre av dessa studier var RCT studier och en studie var utan kontrollgrupp. Två studier Albert 

& Manniche (2012) samt Luijsterburg et al. (2007) fann ingen signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgrupp, både träningsgrupperna och kontrollgrupperna förbättrades. 

Två studier Bakhitary et al. (2005) och Svensson et al. (2014) fann signifikant förbättrad 

funktion efter en träningsperiod. Samtliga studier har god överförbarhet och relevans. 

Studierna var jämförbara med avseende på studiepopulation och effektvariablerna smärta och 

funktion men olikartade med avseende på vilken typ av träning som användes i 

interventionsgrupperna, vilka kontrollinterventionerna var samt utvärderingsinstrument. 

För beskrivning av intervention, kontrollbehandling och utvärderingsinstrument i studierna se 

Tabell 1 och 3 i Bilaga 1. 

Evidensgradering avseende funktion visas i tabell 5. 
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Tabell 6. Evidenstabell. Effekt av träning på funktion 

Studier 
Patienter 

Design Studie- 
kvalitet 

Överens- 
stämmelse 

Överför- 
barhet 

Oprecisa 
data 

Publika- 
tionsbias 

3 
 

332 

RCT  
 
Hög och 
moderat  
kvalitet 

    -1      -1       0 -1       0 

 
1 
41 

 
Studie utan 
kontrollgrupp 

                            

 

För RCT-studierna graderades studiekvaliteten ner med -1 på grund av att ingen poweranalys 

fanns i en studie och då bortfall inte redovisades i en studie. Överensstämmelsen graderades 

ner till -1 på grund av att en studie visade motsägande resultat. Två av tre RCT-studier visade 

ingen signifikant skillnad mellan tränings- och kontrollgruppen med avseende på funktion. En 

studie utan kontrollgrupp visade signifikant förbättrad funktion efter behandling. Precision i 

data graderades ner med -1 på grund av svårigheten att uppskatta gruppernas storlek (sample 

size) i och med poweranalysen saknades i en studie.  

 

Effekt av träning på funktion bedöms ha otillräcklig vetenskapligt underlag. Denna 

bedömning baseras på att två av tre RCT-studier inte visade någon signifikant skillnad mellan 

tränings- och kontrollgruppen med avseende på funktion. Resultat är motsägande vilket leder 

till osäkerhet i slutsatsen huruvida träning har ett positivt resultat på smärta och funktion hos 

patienter med diskbråck. 

6. Diskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att granska det vetenskapliga underlaget/evidensen för 

två behandlingsmetoders effektivitet, traktion och träning, avseende smärta, funktion och 

diskbråckets storlek. Metodiken som användes i denna studie för att bedöma styrka av det 

vetenskapliga underlaget följer SBU:s rekommendationer (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering). SBU är en organisation för utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder som 

har regeringens uppdrag att göra fullständiga utvärderingar av metoder som används inom 
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hälso- och sjukvården. SBU använder evidensgraderingssystemet GRADE (The Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation). GRADE är utarbetat av en 

internationell expertgrupp och systemet används i ökande omfattning av organisationer och 

myndigheter, som till exempel WHO, NICE och Cochrane Collaboration (SBU, 2014).  

 

Det vetenskapliga underlaget (VU) för effekten av traktionsbehandling på smärta och funktion 

bedömdes som måttligt stark då det finns välgjorda studier som visar positiva resultat. 

Effekten av traktionsbehandling på diskbråckets storlek bedömdes ha begränsad vetenskapligt 

underlag då resultat i studierna inte är helt samstämmiga för denna parameter. VU för effekten 

av träning bedömdes som otillräcklig på grund av att de granskade studiernas resultat var 

motsägande. 

 

Metodologiska begränsningar av denna litteraturstudie 

En av begränsningarna i denna studie var att det är endast en person som genomförde 

litteratursökningar, bedömning av studiekvalitet och analys av resultat. En annan begränsning 

var att endast engelskspråkiga artiklar ingick i studien. Det kan finnas relevanta artiklar som 

inte är författade på engelska som inte ingår i denna litteraturstudie. En artikel hittades inte i 

fulltext. Det finns en risk att någon studie har missats beroende på att sökvägarna inte varit 

uttömmande eller på grund av att studier kunnat väljas bort vid det första urvalet vid sökning 

på artikelnamnet. Författaren har dock genomfört sökningar på alternativa sökord och i flera 

databaser. 

 

Det finns även en risk för att förståelsen av de engelska texterna kan ha blivit bristfällig. 

Flertalet termer har översatts av författaren från engelska till svenska för att passa in i texten. 

Vissa termer fann författaren för svåra att översätta, till exempel ”herniation index” med flera. 

En del engelskspråkig terminologi används i Sverige utan översättning som vedertagna 

begrepp. Många facktermer är dessutom på latin. Författarens förhoppning är att texten ändå 

kan förstås och att översättningen till svenska inte har förvanskat innehållet.  
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Vid evidensgradering fann författaren till denna studie att det var svårt att uppskatta risk för 

publikationsbias i inkluderade studier. Det var svårt att avgöra om alla delar av det 

vetenskapliga underlaget fanns i artiklar. Risken för publikationsbias ökar om underlaget 

enbart består av små studier som är utförda av samma forskargrupp eller har stora 

metodbrister. I denna litteraturöversikt ingår studier med varierande antal deltagare, studierna 

är både större och mindre. Metodbrister föreligger i olika grad i de inkluderade studierna. 

Samtliga studier var utförda av olika forskarlag. Tidiga utvärderingar av nya metoder, 

företagssponsrade studier, studier av en ny metod med innovatören som huvudförfattare utgör 

en risk för publikationsbias. Ingen av dessa risker verkar föreligga i någon av de inkluderade 

studierna. 

 

Metodologisk kvalitet av studier 

De vanliga metodologiska begränsningarna i RCT-studierna var att deltagarna, terapeuterna 

och/eller utvärderarna inte var blindade. Då det är svårt att blinda deltagare och terapeuter i 

den här typen av studier borde åtminstone utvärderare vara blindade men detta förfarande 

saknades i flera av studierna (se Bilaga 2).  Det fanns ingen eller otillräcklig redovisning av 

randomiseringsförfarande och/eller avsaknad av power beräkningar i flera av studierna. Några 

studier saknade uppgifter om symtomduration i sina studiegrupper (se Tabell 1, Bilaga 1 ).  

Jämförelse med tidigare litteraturstudier 

Föreliggande litteraturstudie skiljer sig från en tidigare systematisk litteraturöversikt av Hahne 

et al. (2010), vilken inkluderar studier mellan 1971 och 2008. Jämfört med senast nämnda 

studie innehåller föreliggande litteraturöversikt ett antal studier av senare datum. Hahne et al. 

(2010) har inte gjort en sammanvägd bedömning av alla inkluderade studier utan bedömde 

evidens för varje enskild studie i de fallen det gick att göra en bedömning. I de flesta fall 

bedömdes traktionsbehandling ha en moderat eller begränsad evidens på smärta och funktion 

och träningsbehandling ha en moderat evidens vilket baserades på endast en studie.  
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I evidensbaserade rekommendationer för diagnos och behandling av patienter med diskbråck i 

ländrygg, Kreiner et al. (2014), bedömdes att det finns otillräcklig evidens för användning av 

traktionsbehandling samt för strukturerade träningsprogram som ensam behandling för 

lumbalt diskbråck med radiculopati. 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie gjordes en värdering av vetenskapligt underlag (VU) för traktion- och 

träningsbehandling för diskbråck i ländryggen. Det fanns svårigheter att göra en sammanvägd 

bedömning av VU på grund av att studier var heterogena med avseende på behandlingens 

utformning, behandlingar som användes som kontroll samt utvärderingsinstrument. Flertalet 

av studierna använde en kombinerad behandling där traktion var en del av behandlingarna, 

traktionsbehandlingar utfördes med hjälp av olika redskap med olika krafter och 

kraftriktningar.  

 

I studien Güvenol et al. (2000) jämfördes två olika former av traktionsbehandling, studien 

inkluderades trots att den inte jämförde traktion med en annan behandling på grund av att 

denna litteraturstudies frågeställning var påverkan av traktionsbehandling på smärta och 

funktion. Denna studies frågeställning begränsades till parametrarna smärta, funktion och 

diskbråckets storlek, men det fanns också andra relevanta mätningar i de inkluderade 

studierna. Till exempel definierades behandlingsframgång i studien av Prasad et al. (2012) i 

de fall det gick att undvika operation, i studien inkluderades patienter som kvalificerat sig för 

operation i kraft av sina symtom. Traktionsbehandling betecknades som framgångsrik trots att 

smärta, funktion, livskvalitet och diskbråckets storlek inte visade på några signifikanta 

skillnader mellan interventions- och kontrollgrupperna. Kirurgi kunde undvikas för 10 av 13 

patienter i traktionsgruppen till skillnad från 2 av 11 patienter i kontrollgruppen.  

Signifikant förbättring av neurologisk status rapporterades av Moustafa & Diab (2013), 

Ozturk et al. (2006) samt Güvenol et al. (2000). Patientens subjektiva upplevelse av 

förbättring och livskvalitet undersöktes av Olah et al. (2008). 
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Trots de metodologiska olikheter och metodologiska brister som finns i traktionsstudier kan 

man inte bortse från att det finns evidens på traktionens effekt då det gäller smärtreduktion 

och funktionsförbättring. Det går inte att förkasta traktion som behandling vid diskbråck i 

ländrygg då det finns både positiva och negativa resultat. Med tanke på det motsägande 

evidensläget och de flertaliga traktionsteknikerna vore det önskvärt med ytterligare forskning 

inom området.  

 

Studierna med träningsbehandling var heterogena med tanke på vilken träning som utfördes 

och vad kontrollbehandlingen bestod av samt utvärderingsinstrument. Samtliga studier hade 

god relevans och träningsmetoderna som används i dessa studier är vanliga. Träningsstudierna 

kombinerade träningsprogram på olika sätt där McKenzie övningar, bålstabilitetsträning, 

allsidig träning eller isometrisk muskelaktivering kunde ingå. Det är möjligt att 

träningsbehandlingen då studierna genomfördes inte var tillräckligt intensiv, eller specifik. I 

studien av Luijsterburg et al. (2008) utformades träning, som administrerades av 

fysioterapeuter, utan närmare beskrivning av träningsinnehåll eller träningsintensitet. Under 

studien engagerades fysioterapeuter som experter på träningsbehandling och det var upp till 

dem att utforma träningsprogrammet.  I studien av Huber et al. (2011) användes isometrisk 

kontraktion av bålmuskulaturen samt muskulaturen i nedre extremiteter i 20 dagar som 

träningsbehandling, vilket kan vara för kort tid för att uppnå önskad effekt. 

 

Träningsstudiernas resultat är motsägande och det saknas vetenskapligt underlag för 

träningseffekt gällande smärtreduktion och funktionsförbättring. Dock fanns det stöd i 

studierna som visade på positiva effekter av träning på smärta och funktion och även på andra 

viktiga parametrar som inte berörts i denna studie. Dessa parametrar var en ökning av 

muskelstyrka i studien av Huber et al. (2011), bättre livskvalitet i studien Luijsterburg et al. 

(2008), Albert & Manniche (2012) och minskad rörelserädsla i studien Luijsterburg et al. 

(2008) samt Svensson et al. (2014). Den primära parametern i studien av Luijsterburg et al. 

(2008) var ”patients global perceived effekt”, som kan förståss som patientens självupplevda 

förbättring, som mättes på en sjugradig skala från helt bra eller väsentligt förbättrad till 

mycket sämre eller värre än någonsin. Denna parameter visade på en signifikant skillnad 
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mellan interventionsgruppen som fick träning och kontrollgruppen som fick vård hos 

allmänläkare.   

 

Endast fem studier som utvärderar träningseffekt för lumbalt diskbråck och som genomförts 

under de senaste 20 åren kunde hittas. Träningsterapi används i praktiken för samtliga 

patienter med diskbråck i ländryggen och som behandlas konservativt, därför behövs det mer 

forskning inom området. Generellt finns det ingen teoretisk grund, vetenskapliga studier eller 

beprövad erfarenhet för vilken träning som ger den bästa effekten för patienter med diskbråck 

i ländryggen. Det är viktigt med ytterligare studier för att klarlägga effekterna av 

träningsbehandling samt vilka typer av träningsbehandling som kan ha positiva effekter på 

smärta och funktion. 

7. Slutsats  
Denna litteraturöversikt fann elva studier varav sju RCT studier som undersökte effekten av 

traktion på smärta, funktion och diskbråckets storlek hos patienter med diskbråck i ländrygg 

publicerade mellan 1994 och 2014. Fem studier hittades varav fyra RCT studier som 

undersökte träningseffekt på smärta och funktion för samma patientkategori under denna 

period. 

 

Effekt av traktion på smärta och funktion har bedömts ha måttligt starkt vetenskapligt 

underlag. Effekt av traktion på diskbråckets storlek bedöms till begränsad vetenskapligt 

underlag. Effekt av träning på smärta och funktion bedöms ha otillräckligt vetenskapligt 

underlag enligt GRADE systemet. 

 

Antalet studier av hög kvalitet är begränsat och studierna är heterogena. Ytterligare forskning 

behövs för att klargöra vilka typer, regim och mängd av traktionsbehandling som har effekt 

och om träningsbehandling har effekt och i så fall vilken eller vilka typer av tränin 
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BILAGA 1: 

Tabell 1. Sammfattning av studier och systematiska översikter 

Författare, år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal inkl. 
bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering 
 

Moustafa & 
Diab, (2013) 
 
Extension 
traction 
treatment for 
patients with 
discogenic 
lumbosacral 
radiculopathy: 
a randomized 
controlled 
trial. 

Effekter av 
extensionst
raktion för 
patienter 
med 
rizopati 
beroende 
på 
diskbråck 
på nivå L5-
S1. 

64 patienter 
 
Bortfall: 6 
 
I/K: 30/28 
Män/Kvinnor I: 19/13 
Män/Kvinnor K: 17/15 
 
Ålder I: 43,9 +/- 1,7 
Ålder K: 43,2 +/- 2,4 
 
 
Symtomduration: > 3 
månader 
 
Inklusionskriterier: 
rizopati beroende på 
diskbråck på nivå L5-S1 
verifierad med MR,  
ARA L1-L5 under 39 
grader 
 
 

RCT 
I: extensionstraktion 
tillsammans med hot pack 
och elektroterapi 
Behandlingstid: 20 min, 3 
gånger/vecka i 10 veckor 
 
Traktionsbehandling 
ökade i duration från 3 till 
20 minuter. 
Ingen data finns 
angående traktionskraft 
eller traktionstyp: 
kontinuerlig eller 
intermittent 
 
K: hot pack 15 min och 
elektroterapi 20 min, 3 
gånger/vecka i 10 veckor 
 
Uppföljning efter 10 
veckor och 6 månader 

Lumbal lordosvinkel: 
röntgen 
Funktion: ODI 
Smärta i rygg och 
ben: NPRS 
Rörlighet i flexion: 
modifierad Shober 
test 
Neurofysiologiska 
fynd: H-reflex 
Segmentel rörlighet: 
radiologiska metoder 
Rörelseanalys av 
lumbal kolumna 

Signifikant 
förbättring på 
samtliga 
parametrar vid 10 
veckors och 6 
månaders 
uppföljning. 
 

Hög kvalitet  
 

 
Minus för att 
studen är 
enkelblindad, 
endast 
deltagare är 
blindade. 
Relevans är 
god. 
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I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; ARA = absolute rotatory angle; ODI = Oswestry Disability Index; NPRS = Numerical Pain Rating 

Scale; RCT = Randomized Controlled Trial 

 

Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Prasad et 
al., (2012) 
 
Inversion 
therapy in 
patients with 
pure single 
level lumbar 
discogenic 
disease: a 
pilot 
randomized 
trial 

Studera 
effekt av 
inversion 
traction hos 
patienter 
med 
diskbråck 
på en 
lumbal nivå 
som väntar 
på kirurgisk 
behandling 

26 patienter 
 
Bortfall: 2 
 
I/K: 13/11 
 
Ålder 18-45 år 
 
Symtomduration < 6 
mån 
 
 
Inkusionskriterier: 
patienter med 
diskbråck verifierad 
med MR som väntar 
på kirurgisk 
behandling 
 
 

Pilot RCT 
 
I: intermittent inversion 
traction 3 gånger per 
vecka i 4 veckor, 2 
minuters tippning 6 
gånger per behandling 
och fysioterapi 
 
K: fysioterapi  
 
Fysioterapi bestod av: 
utbildning, råd, 
specifika övningar för 
rörelsekontroll, 
övningar som 
reducerar 
derangement, manuell 
terapi 
 
Uppföljning efter 6 
veckor 

Funktion RMDQ  
ODI,  
Livskvalitet SF 36 
Smärta VAS, 
Diskbråckstorlek 
MR,  
behov av kirurgi 

Kirurgisk behandling 
kunde undvikas hos 
10 patienter i 
interventionsgruppen 
och hos 2 patienter i 
kontrollgruppen. 
 
Majoriteten av 
patienter hade 
oförändrad MR  
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupper i RMDQ, SF 
36,  VAS, ODI visar 
bättre värden i I-
gruppen 

Låg kvalitet,  
pga. liten 
undersökningsgrupp. 
 
God relevans. 
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I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; RCT = Randomized Controlled Trial; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; SF 36 = Short 

Form 36; ODI = Oswestry Disability Index; VAS = Visual Analog Pain Score; MR = Magnetic Resonance Imaging 

 

 

Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal inkl 
bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Kamanli et 
al., (2010) 
Conventional 
physical 
therapy with 
lumbar 
traction; 
clinical 
evaluation 
and 
magnetic 
resonance 
imaging for 
lumbar disc 
herniation. 

Effekt av 
fysioterapi 
kombinerad 
med 
traktion 

26 patienter 
 
I: 26 
K: saknas 
Män/Kvinnor: 12/14 
Ålder: 37 +/- 11 år 
Symtomduration: uppgift 
saknas 
 
Bortfall: 0 
 
Inklusionskriterier:  
diskbråck verifierad med 
MR 

I: hot pack, ultraljud, 
TENS, traktion 
Traktionsbehandling: 
intermittent traktion i 
ryggliggande, 10 sek 
traktion/10 sek vila i 10 
min, med kraft av 1/3 del 
av patientens egen vikt, 
lägre vikter i början 
All behandling dagligen i 
3 veckor, totalt 15 
behandlingar 
 
Uppföljning efter 4-6 
veckor efter avslutad 
behandling 
 
 

Diskbråcksstorlek: 
MR,  
 
smärta och  
 
sömnkvalitet VAS,  
 
funktion: HAQ, RDQ, 
ODQ, 
klinisk neurologisk 
undersökning, gång, 
rörlighet, muskulär 
spänning 

Förbättring på 
samtliga parametrar 
med undantag för 
diskbråckets storlek 
minskade hos 5 
patienter, ökade hos 
3 patienter, 
oförändrad hos 18 
patienter 

Kontrollgru
pp saknas. 
God 
relevans. 

I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; ODQ= Oswestry Disability Index; HAQ = Health Assessment Questionnaire; MR = Magnetic 

Resonans Imaging; RDQ = Roland Disability Questionnaire;     
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Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inklusive bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
behandlingsdos, uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Apfel et al., 
(2010) 
Restoration 
of disk height 
through non-
surgical 
spinal 
decompressi
on is 
associated 
with 
decreased 
discogenic 
low back 
pain: a 
retrospective 
cohort study  

Avgöra om 
förändringar i 
smärta, mätt 
på en verbal 
skattningsska
la, före och 
efter en 6 - 
veckors 
behandlingsp
eriod med 
icke-kirurgisk 
spinal 
dekompressi
on, korrelerar 
med 
förändringar i 
diskhöjd mätt 
med 
datortomogra
fi(CT). 
 

I: 30 
K: saknas  
 
Män/kvinnor: 9/21  
Ålder: medel 64,4(+/- 
14,9) år 
 
Symtom duration: 
medel 12,5 veckor 
 
Inklusionskriterier: 
vuxna med kronisk 
ländryggsmärta 
beroende på 
diskbråck som 
genomgick icke 
kirurgisk spinal 
dekompression via 
DRX 9000 med CT 
före och efter 
behandling 

Retrospektiv kohortstudie 

 

I: 22 behandlingar, 28 

minuter per behandling 

fördelade på 6 veckor. 5 

dagar per vecka de första 2 

veckorna, därefter 3 dagar 

per vecka 

Traktion i DRX 9000, 

ryggliggande kraft från 4,54 

kg under hälften av 

kroppsvikten till 9,07 högre 

än hälften av kroppsvikten 

beroende på tolerans. Ingen 

uppgift om det var statisk 

eller intermittent traktion 

Uppföljning efter 6 veckor 

Smärta: VRS, 
diskhöjd på CT 
scan 

Minskad smärta, 
ökad diskhöjd 
 
Studien funnit en 
korrelation mellan 
minskning av 
smärta och ökning 
av diskhöjden 

Kontroll 
grupp 
saknas. 
 
Något äldre 
undersöknin
gsgrupp än i 
andra 
studier här. 
God 
relevans. 

I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; VRS = Verbal Rating Scale; CT = Computed Tomography 
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Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl. bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
behandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Unlu et al., 
(2008) 
 
Comparison 
of 3 physical 
therapy 
modalities for 
acute pain in 
lumbar disc 
herniation 
measured by 
clinical 
evaluation 
and 
magnetic 
resonance 
imaging 

Jämför 
effekter av 
tre olika 
behandlingar 
för diskbråck: 
traktion, 
ultraljud och 
laser 

Totalt: 60 
Män/kvinnor: 18/24 
Ålder: 20-60 år 
 
Bortfall: 0 
Symptomduration 
< 3 månader 
 
I: 20 
K1: 20 
K2: 20 
 
Inklusionskriterier: 
patienter med 
diskbråck akut på 
en eller flera 
lumbala nivåer, 
verifierad med MR 
och klinisk 
undersökning. 

RCT 
3 grupper fick antingen 
traktion, ultraljud eller 
laser. 
Samtliga grupper fick 
behandling i 3 veckor, 5 
dagar i veckan med totalt 
15 sessioner 
 
Traktion: intermittent 
traktion i Tru-trac 401 med 
traktion 30 sek och vila 10 
sek, traktionskraft 35-50% 
av kroppsvikt beroende på 
tolerans. 15 min per 
session. Axial riktning i 
ryggliggande med knä och 
hört flekterade i 90 grader 
 
Uppföljning direkt efter 3 
veckors behandling med 
MR och klinisk 
undersökning, 1 och 3 
månader endast klinisk 
undersökning 

Diskbråcksstorlek: 
MR 
Smärta i ländrygg 
och ben: VAS 0-100 
Funktion: RMDQ, 
MODQ 
Kliniska test: lateral 
flexion, Shobers 
test, SLR, muskulär 
palpationsömhet av 
paravertebral 
muskulatur på skala 
0-4. 

Signifikant reduktion i 
storlek en på 
diskbråck i samtliga 
grupper efter 
behandling men ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna.  
 
Ingen korrelation var 
funnen mellan kliniska 
fynd(lateral flexion, 
Shobers test, 
muskulär 
palpationsömhet, 
SLR), smärta, 
funktionsnedsättning 
skattningar och 
förändringar i 
diskbråckstorlek på 
MR. 
 
Signifikant förbättring 
på samtliga 
parametrar i samtliga 
grupper men ingen 
skillnad mellan 
grupperna. 

Hög kvalitet  
Brister i 
studiekvalitet
randomiserin
gsmetod ej 
redovisad,  
finns ej 
power 
analys. 
God 
relevans. 
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I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; MODQ = Modified Oswestry Disability Index; MR = 

Magnetic Resonance Imaging  

 

Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inklusive bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Macario et 
al., (2008) 
 
Treatment of 
94 
outpatients 
with chronic 
discogenic 
low back 
pain with the 
DRX9000: a 
retrospective 
chart review 

Studera 
effekt av 
motorisera
d spinal 
dekompre
ssion via 
DRX 9000 

I: 100 
patientjournaler 
från 4 kliniker  
K: saknas 
Kvinnor 63% 
Ålder: medel 55(+/-
16) år 
 
Bortfall: 6 
 
Symptomduration  
> 12 veckor 
 
Inklusionskriterier: 
diskbråck(73% av 
patienter, 
diskdegeneration 
68%, båda tillstånd 
27%), 
diagnostiserade 
med MR samt 
klinisk 
undersökning. 

Retrospektiv studie av patientjournaler 
(Retrospective chart review) 
 
I: traktion, ryggliggande, dragkraft 
applicerad i vinkel beroende på 
diskbråckets segmentella nivå (6-30 
grader).  
Dragningskraft 50% av patientens 
kroppsvikt minus 10 lb (4,54 kg) i början 
som sedan ökade till 50% av 
kroppsvikten plus 10 till 20 lb. 
Oklart statisk eller intermittent traktion, 
det går att välja regim i denna apparat. 
28-30 min dagligen de 2 första 
veckorna, sedan 3 ggr per vecka i 2 
veckor, sedan 1 g/vecka totalt 8 veckor 
i genomsnitt. 
 
Förutom traktion i DR 9000 inkluderade 
behandling stretchövningar, myofasciell 
release eller hot pack före traktion och 
cold pack eller muskelstimulering efter 
traktion. 

Smärta i rygg och 
ben: verbal 
numerical pain 
intensity rating (0-
10, an 11-point 
scale), 
användning av 
analgetika 
Funktion: ADL 

Signifikant 
förbättring på 
samtliga 
parametrar vid 
uppföljningstillfäll
en, ingen av 
patienter 
behövde 
kirurgisk 
behandling 

Kontroll 
grupp 
saknas. 
God 
relevans. 
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Patienter 
genomgott 
traktionsbehandling 
i DRX 9000 
 

 
Uppföljning direkt efter sista 
traktionsbehandling samt 4 veckor efter 
sista behandling. 

I = interventionsgrupp; ADL = Activities of Daly Living; MR = Magnetic Resonance Imaging 
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Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: 
behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Olah et al., 
(2008) 
 
The effects 
of 
weightbath 
traction 
hydrotherapy 
as a 
component 
of complex 
physical 
therapy in 
disorders of 
the cervical 
and lumbar 
spine: a 
controlled 
pilot study 
with follow-
up 

Utvärdera 
effekt av 
undervattens 
traktion på 
kliniska 
parametrar 
och livskvalitet 
hos patienter 
med 
cervikal/lumbal 
dicopati. 

72 patienter 
Bortfall: 1 
Lumbalt diskbråck: 
36 varav  
I: 18 
K: 18 
Motsvarande för 
cervvikalt 
diskbråck. 
 
Män/kvinnor:? 
Symtomduration:? 
Ålder? 
 
Inklusionskriterier: 
lumbal smärta 
radierande till 
nedre extremiteter 
beroende på 
diskbråck verifierad 
med MR, 
motsvarande för 
cervikal columna 

RCT, pilotstudie 
 
I: undervattens 
traktionsterapi 
samt Mc Kenzie 
övningar och 
iontophores 
 
K: Mc Kenzie 
övningar och 
iontophores 
 
Samtliga fick 
medicinering 
 
15 behandlingar 
med traktion 10 
minuter vid första 
sessionen, 
förlängt till 20 min. 
Vattentemperatur 
33-34 grader. 
Traktionskraft 2 X 
3 kg fixerade vid 
midja 

Förändring i 
diskbråckets 
storlek: MR 
Smärta: VAS 
Funktion: ODI 
Livskvalitet: SF 
36 
Rörlighet: finger-
floor distace 
(cm), ROM med 
goniometer 
Patientens 
subjektiva 
upplevelse 
Terapeutens 
bedömning 
 
 
Uppföljning efter 
sista behandling,  
3 månader efter 
första 
behandling, 3 
månader efter 
sista behandling 

Alla patienter 
förbättrades på flera 
parametrar. 
I traktionsgruppen 
var förbättring 
signifikant större än 
i kontrollgruppen i 
traktionsgruppen, 
förbättringen 
skedde på samtliga 
parametrar, 
effekten bestod 
efter 3 månader. 
 
Ingen signifikant 
skillnad i 
diskbråckets storlek 
eller diskens 
anomalier. 

Moderat kvalitet. 
 
Brister i studiekvalitet: 
Power ej beräknad, liten 
undersökningsgrupp. 
Ålder, kön, 
symtomduration är inte 
redovisade, blindning och 
randomiseringsförfarande 
ej redovisade. 
 
Relevans? Ovanlig 
traktionsmetod 
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I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; RCT = Randomized Controlled Trial; SF 36 = Short Form 36; ODI = Oswestry Disability Index; VAS = 

Visual Analog Pain Score; MR = Magnetic Resonance Imaging 

 

Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Ozturk et al., 
(2006) 
 
Effect of 
continuous 
lumbar 
traction on 
the size of 
herniated 
disc material 
in lumbar 
disc 
herniation. 

Utvärdera effekt 
av kontinuerlig 
traktion hos 
patienter med 
ländryggsdiskbr
åck på kliniska 
fynd och storlek 
av diskbråck 
mätt med 
datortomografi 
(CT) 
 

46 patienter 
Män/kvinnor: 22/24 
 
I/K: 24/22 
 
Medelålder I/K: 
42,2/52,7 
 
 
Inklusionskriterier: 
Diskbråck L3-S1 
verifierad med CT 
scan och klinisk 
undersökning 
 
Symtomduration < 
6 månader 
 

RCT 
 
I: traktion 15 min samt 
fysioterapi bestående av 
hotpack 15 min, ultraljud 
lumbal muskulatur 5 min, 
diadynamisk ström 10 min, 
15 sessioner dagligen 
Medicinering med 
Ibuprofen 
 
K: fysioterapi som i 
interventionsgruppen 
 
Traktionsbehandling: 
motoriserad traktion, 
kontinuerlig, 25 % av 
patientens kroppsvikt i 
början ökande till 50 % av 
patientens kroppsvikt. 10 
behandlingar, 
behandlingstid 15 min 
 

Smärta rygg: 
VAS, smärta ben: 
antal personer 
med utstrålande 
smärta. 
Rörlighet: 
modifierad 
Schober test, 
SLR 
Neurologisk 
undersökning: 
motoriskt bortfall, 
sensoriskt 
bortfall, reflexer 
Disbråcksstorlek: 
beräkning av 
”herniation index” 
efter CT scann 

Signifikant minskning 
av diskbråcksstoleken 
för traktionsgruppen, 
ingen signifikant 
skillnad i 
kontrollgruppen. 
Patienter med större 
area av diskbråck 
förbättrades i 
avseende på 
diskbråcksstorlek i 
högre grad i 
traktionsgruppen. 
Båda grupper 
förbättrades på de 
flesta parametrarna 
förutom motoriskt 
bortfall som förblev 
oförändrad i 
kontrollgruppen. 
Förändringen var 
större i 
interventionsgruppen. 

Moderat 
kvalitet. 
 
Brister i 
studie 
kvalitet: igen 
beskrivning 
av 
randomiserin
gsprocessen
ingen 
blindning 
varken 
patienter, 
behandlare 
eller 
utvärderare, 
ingen power 
beräkning 
finns, liten 
undersöknin
gsgrupp. 
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Uppföljning: direkt efter 
behandlingsserien 

Relevans 
god. 

I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; VAS – Visual Analog Scale; CT = computed thomography; SLR = Straight Leg Rasing 
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Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal inkl 
bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfalls 
variabler 

Resultat Grade 
ring  

Sari et al., 
(2005) 
Computed 
tomographic 
evaluation 
of lumbar 
spinal 
structures 
during 
traction 

Utvärdera effekt av 
horisontell 
motoriserad statisk 
traktion på spinala 
anatomiska strukturer 
(diskbråckets area, 
spinal kanal area, 
diskhöjd, foramina 
diameter muskel 
psoas diameter) hos 
patienter med lumbalt 
diskbråck.  
Effekt av traktion på 
olika 
diskbråckslokalisa 
tion (centalt och 
posterolateralt) och 
diskbråcksnivåer (L4-
L5, L5-S1). 
 

I: 32 
K: saknas 
 
Män/Kvinnor: 21/11 
Ålder: 
 
diskbråck på L4-L5: 
27 patienter 
diskbråck på L5-S1: 5 
patienter 
 
Inklusionskriterier: 
akut diskbråck 
 
Duration: akuta 
besvär 1-4 veckor, 
central eller 
posterolateral 
diskbråck  

Traktion motoriserad, 
modifierad och 
anpassad för att kunna 
göra CT scan under 
traktionssessionen. 
Patienter ryggliggande 
höft och knän i 45 
graders flex 
Statisk traktion, axial 
kraftriktning, 
traktionskraft 45 kg, tid 
20 min 
1 session 
Samtliga mätningar 
gjorder före och direkt 
efter (20:e minuten) 
traktionen 

Diskbråckets 
storlek: CT 
 
Area av 
spinal kanal, 
diskhöjd, 
foraminal 
diameter, 
diameter av 
m. psoas 

Direkt efter traktionen 
hade ytan av diskbråcket 
reducerats med 25 %, 
vidgning av spinal kanal 
med 22%, vidgning av 
foraminal kanal med 27 %, 
diskhöjden förblev 
oförändrad ventralt men 
signifikant ökad dosalt 
vilket förklaras av 
författaren med att 
lumbalrygg befinner sig i 
något flekterad position i 
ryggliggande. Tjockleken 
av psoas muskel 
reducerades med 5,7%. 
Under traktionen skedde 
en signifikant ökning av 
längden av lumbal 
kolumna vilket implicerar 
att det skär en sträckning 
av lumbal spinal 
muskulatur 

Kontroll
grupp 
saknas. 
God 
relevans 
 

I = interventionsgrupp; CT = computed thomography; SLR = Straight Leg Raising 
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Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Sherry et 
al., (2001). 
A 
prospective 
randomized 
controlled 
study of 
VAX-D and 
TENS for 
the 
treatment of 
chronic low 
back pain. 

Utvärdera 
behandling 
med VAX-
D 

44 
I/K: 22/22 
Män/Kvinnor: 
23/21 
Ålder: 22-57 år 
Bortfall: 2 
 
 
I: traktion i VAX-D 
 
K: TENS 
 
Inklusionskriterier: 
lumbalt diskbråck 
verifierad med 
MR eller CT 
Duration > 3 
månader 

RCT, prospektiv 
studie 
 
Intermittent traktion 
Kraft: successivt 
ökad 22,7 till 43 kg 
(50-95 pounds) 
30 min 
5 gånger per vecka 
i 4 veckor, sedan 1 
gång per vecka i 4 
veckor. 
 
TENS i 30 min, 
dagligen i 20 dagar 
sedan 1 gång per 
vecka i 4 veckor. 
 
Uppföljning direkt 
efter 8 veckors 
behandling, efter 6 
månader 

Smärta: VAS 
Funktion: “four point 
disability rating 
scale” graderad från 
kan inte gå alls till 
kan gå obehindrat. 
 
Framgång I 
behandlingen 
definierades som 50 
% och större 
förbättring i smärta 
och förbättring utan 
gradering i funktion. 

I traktionsgruppen har 
samtliga patienter 
förbättring i 
smärtintensitet varav 
68 % (13 patienter) 
fick större förbättring 
än 50 %.  
I TENS grupp var 
förbättring 0 %. 13 av 
21 patienter upplevde 
ökad smärta. 
Efter 6 månader 
bestod effekten hos 
10 patienter(bortfall i 
uppföljning 3 
patienter). 

Moderat kvalitet. 
 
Brister i studiekvalitet: 
igen beskrivning av 
randomiseringsprocessen, 
inget om blindning varken 
patienter, behandlare eller 
utvärderare, ingen power 
beräkning. 
Relevant. 

I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; VAS – Visual Analog Scale; MR = Magnetic Resonance Imaging; CT = Computed Thomography 
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Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Güevenol, 
Kemal et al., 
(2000) 
A 
comparison 
of inverted 
spinal 
traction and 
conventional 
traction in 
the 
treatment of 
lumbar disc 
herniations. 

Jämföra 
Effekten av 
inversionstra
ktion och 
konventionel
l mekanisk 
traction på 
flera kliniska 
parametrar 
och CT hos 
patienter 
med lumbal 
diskbråck. 

29 
Bortfall: 2 
I: 15 
K: 14 
Medelålder: 
33,8+/- 6 år  
 
Män/kvinnor: 
 
Symptomduration 
> 1 månad 
 
Inklusionskriterier 
lumbalt diskbråck 
verifierad med CT 
på en eller flera 
nivåer 
 

RCT 
I: inversionstraktion, patient i 
ryggliggande, sträckta ben, 
bordet roterar så att patientens 
huvud hamnar nästan rakt i 
upp och ner läge, 5 till 10 min 
(gradvis ökande) 
K: konventionell spinal traktion: 
statisk traktion, utförd i 
ryggliggande ben i semiflexion, 
30-45 kg (gradvis ökande), 20 
min 
 
10 behandlingar i 10 dagar 
Infrarött värme i 15 min som 
tilläggsbehandling och statiska 
övningar: aktivering av 
abdominal och gluteal 
muskulatur i ryggliggande 
samt ”bed rest”, medicinering 
med analgetika vid behov i 
båda grupper 
 
Uppföljning: efter 
behandlingsserie, efter 3 
månader(då endast kliniska 
parametrar) 

CT: storlek och 
lokalisering av 
diskbråcket 
Total pain score. 
TPS 1: Summan av 
smärta morgon vid 
påklädning och 
personlig hygien, 
under dagen vid 
dagliga aktiviteter, 
nattlig smärta, 
smärta vid 
hostning, 
utstrålande smärta 
till nedre 
extremitet. 
TPS 2: 
rörelsesmärta 
ländrygg, SLR, 
finger to floor 
distance 
Neurologisk 
undersökning: 
reflexer, 
sensibilitet, 
muskelkraft 
 

Förbättring i båda 
grupper, ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupper i 
kliniska 
parametrar, CT 
visade signifikant 
minskning av 
diskbråcksstorleke
n. 
Tolerans för 
traktion var mindre 
för 
invertionstraktion. 
Flertalet av 
patienter hade 
ökad smärta under 
behandlingen och 
uppvisade ångest 
inför den. 

Moderat 
kvalitet. 
Brister i 
studiekvalitet 
Liten 
undersökningsg
rupp, ingen 
beskrivning av 
randomiserings
processen, 
inget om 
blindning 
varken 
patienter, 
behandlare 
eller 
utvärderare, 
ingen power 
beräkning finns. 
Relevans: låg 
pga 
inversionstrakti
on finns ej i 
denna 
utförande, 
biverkningar 

I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; SLR = Straight Leg Raise; CT = Computed Thomography; VAS – Visual Analog Scale 
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Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Svensson et 
al., (2014). A 
structured 
physiotherap
y treatment 
model can 
provide rapid 
relief to 
patients who 
qualify for 
lumbar disc 
surgery: a 
prospective 
cohort 
study.  

Att utvärdera 
en 
strukturerad 
fysioterapeuti
sk modell för 
patienter som 
kvalificerar 
för lumbal 
diskkirurgi  

Totalt: 45 
Bortfall: 4 
I: 41 
K: ingen 
kontrollgrupp 
Män: 46 % 
Ålder: 18-65 år 
Symptomduration: 
>6 veckor 
Inklusionskriterier: 
lumbalt diskbråck 
verifierad kliniskt 
och med MR, 
patienter 
kvalificerade för 
kirurgi 

Behandling i 9 veckor 
De första två veckorna MDT 
protokoll(McKenzie övningar) 
Den tredje vecka tillägg av 
graderad stabilitetsträning 
samt råd av allsidig träning 
efter eget val. 
2-3 besök per vecka på 
kliniken samt hemprogram. 
Uppföljning: 3, 12 och 24 
månader efter studiens start. 

Smärta i ben och rygg 
separat: VAS 0-100 
Funktion: ODI 
Kinesiophobia: TSK 
Livskvalitet: HRQoL, 
EQ-5D. 
Psykisk hälsa: ZDS. 
Self-efficacy: SES. 
Arbetsstatus: Likert 
scale. 
Patienttillfradställelse 
med behandling: 
Likert scale. 
 

Signifikant 
förbättring på 
samtliga 
parametrar 3 
månader efter, 
effekten bestod 2 
år efter. Tre 
patienter 
opererades inom 
1 år och 4 inom 2 
år. 

Kontroll 
Grupp 
saknas. 
God 
relevans. 

I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; VAS – Visual Analog Scale; ODI = Oswestry Disability Index; TSK = Tapa Scale for Kinesiophobia; 

HRQoL = Health-Related Quality of life; ZDS = Zung Self-Rating Depression Scale; SES = Self-Efficacy Scale; MR = MR = Magnetic 

Resonance Imaging 
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Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Albert & 
Manniche, 
(2012) 
 
The efficacy 
of 
systematic 
active 
conservative 
treatment 
for patients 
with severe 
sciatica. 

Utvärdera 
effekten av 
aktiv 
konservativ 
behandling 
för 
patienter 
med svår 
rizopati. 

Totalt: 181 
Bortfall: 13 
I:90 
K:90 
Ålder 18-65 år 
Män/kvinnor:? 
Symptomduration: 
16% < 1mån 
61,3% 1-3 mån 
17,7% 3-6 mån 
5% 6-12 mån 
 
Inklusionskriterier:  
Diskbråck klinisk 
bild samt 
verifierad med 
MR 

Prospektiv, single-blinded 
RCT 
I: McKenzie övningar, 
stabilitetsövningar(transversus 
abdominis och multifidus), 
dynamiska övningar övrig 
muskulatur i bålen, 
hemprogram 
K: Sham exercises: låg dos av 
övningar icke ryggrelaterade 
Båda grupper fick råd och 
besked om god prognos. 
Medicinering: NSAID och 
analgetika vid behov. 
Behandlingstid: 8 veckor, 
patienter uppmanades att 
fortsätta med sin träning efter 
studiens slut i ett år. 
Uppföljning: direkt efter 8 
veckors behandling och efter 
1 år. 
 
 

Smärta(rygg och 
ben): LBPRS 
Funktion: RMDQ 
SLR 
Total förbättring: 
Likert scale 
Livskvalitet 
EuroQOL 
Patientens 
förväntningar 
Sjukskrivning 
Neurologisk 
undersökning 

Samtliga patienter 
förbättrades på samtliga 
parametrar. 
Intreventionsgruppen 
förbättrades i signifikat större 
utsräckning än 
kontrollgruppen på 
neurologisk undersökning. 

Hög 
kvalitet. 
God 
relevans. 

I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; LBPRS = Low Back Pain Rating Scale; EuroQOL = 

EuroQuality Of Life; MR = Magnetic Resonance Imaging; SLR = Straight Leg Raise 
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Författare, år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Huber et 
al.,(2011). The 
effect of early 
isometric 
exercises on 
clinical and 
neurophysiologic
al parameters in 
patients with 
sciatica: An 
interventional 
randomized 
single-blinded 
study. 

Utvärdera 
effekt av tidig 
introduktion 
av 
isometeriska 
övningar på 
smärtintensit
et och styrka 
I bål och 
nedre 
extremiteter 
hos patienter 
med 
diskbråck 

Totalt: 52 
Bortfall: 0 
Ålder: 31-41 år 
I/K: 26/26 
Samt 
kontrollgrupp av 
friska individer: 
undersökning av 
dessa på alla 
parametrar 
Män/Kvinnor 
24/28 
Symptomduration
: medel 14 dagar 
 
Inklusionskriterier
: smärta I rygg 
och ben orsakad 
av diskbråck L5-
S1 höger sida 
verifierad med CT 

RCT 
I: övervakad träning med 
isometriska övningar I 20 
dagar: isometrisk 
aktivering av 
bålextensorer, rectus 
abdominis, höger gluteus 
maximus, q-ceps 
femoris, extensor digiti 
longus unilateralt höger, 
20 reps per muskel, hålla 
I 10 sec och 10 sec vila  
K: rekommendation att 
minska aktivitet och 
belastning av ryggen 
Analgetika och 
muskelavslappnande, 
råd att undvika rörelser 
och positioner som ökar 
besvären I 14 dagar före 
interventionen sedan 
minskning av 
medicinering under 
interventionen om möjligt 
Uppföljning: Direkt efter 
20 dagars behandling 
 

Klinisk 
undersökning, 
smärta: VAS, SLR, 
rörlighet i flex: 
Schober test,  
Styrka erector 
spinae T och L 
nivåer, rectus 
abdominis, gluteus 
maximus, rectus 
femoris, extensor 
digiti longus: 
manuell 
undersökning 
Lovett´s scale och 
EMG,  
Nervaktivitet: ENG 
n. peroneus 

Signifikant 
förbättring i 
interventionsgru
ppen i 
muskelstyrka 
med EMG och 
nervfunktion 
med ENG. Båda 
grupper 
förbättrades på 
VAS, SLR, 
Schober test 
dock ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupper. 

Moderat kvalitet. 
Brister i 
studiekvalitet: 
redovisas ej för 
randomiseringspro
cessen, blindning, 
ingen verkar vara 
blindad, ingen 
power analys. 
God relevans. 
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I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; SLR = Straight Leg Raise; CT = Computed Thomography  

Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Bakhtiary et 
al., (2005). 
 Lumbar 
stabilizing 
exercises 
improve 
activities of 
daily living 
in patients 
with lumbar 
disc 
herniation. 

Att undersöka effekten 
av 
ländryggsstabiliserande 
övningar för patienter 
med diskbråck i 
ländryggen. 

Totalt: 60 
Bortfall: 8 
Ålder: 22-55 år 
 
Män/kvinnor:? 
Symptomduration 
> 2 månader 
 
Inklusionskriterier: 
diskbråck L4-L5, 
L5-S1 bekräftade 
med MR/CT, 
patienter med 
motoriska och 
sensoriska bortfall 
samt cauda 
equna syndrome 
excluderades. 

RCT 
Grupp A: 4-veckors 
träning(stabilitetsträning 
ländrygg) följt av 4 
veckor utan övningar. 
 
Grupp B: 4 veckor utan 
övningar följt av 4 
veckor med 
stabiliserande övningar. 
 
Övningar instruerades 
på kliniken, 
kontrollerades varje 
vecka och utfördes 
hemma 2 gånger per 
dag varje dag, 10 reps 
varje övning. 
Uppföljning i slutet av 
behandlingsperioden. 

Smärta: VAS 
Smärtfri 
bålflexion, SLR 
Funktion: tid att 
utföra 4 ADL 
aktiviteter. 

Signifikant 
förbättring på alla 
parametrar efter 4 
veckor i grupp A.  
 
Samma resultat I 
grupp B efter deras 
4 veckors 
träningsperiod. 
 
Ingen signifikant 
skillnad mellan 
grupper efter 8 
veckor på någon av 
parametrar. 

Moderat 
kvalitet. 
Brister i 
studiekvalitet: 
Inget 
redovisat om 
bortfall eller 
excluderade 
patienter, 
ingen power-
analys.  

I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; MR = Magnetic Resonance Imaging; CT = Computed Thomography 
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Författare, 
år, 
artikelnamn 

Syfte Deltagare: antal 
inkl bortfall, 
symtomduration 

Metod: behandling, 
bahandlingsdos, 
uppföljning 

Utfallsvariabler Resultat Gradering  

Luijsterburg 
et al., 
(2008) 
Physical 
therapy plus 
general 
practitioners 
care versus 
general 
practitioners 
care alone 
for sciatica: 
a 
randomized 
clinical trial 
with a 12-
month 
follow-up. 

Att 
utvärdera 
effektiviteten 
av 
fysioterapi 
som tillägg 
till vård hos 
allmänläkare 
jämfört med 
endast vård 
hos 
allmänläkare 

Totalt 135 
Bortfall: 35 
I/K: 67/68 
Kvinnor I: 57 % 
Kvinnor K: 40 % 
Ålder: 18-65 
Symtomduration 
< 6 veckor 
Inklusionskriterier: 
kliniska tecken på 
diskbråck 

RCT 
I: fysioterapi 
bestående av 
individuell 
träningsterapi som 
stimulerar återgång 
till aktivitet och råd 
samt vård hos 
allmänläkare 
bestående av råd 
och medicinering. 
9 behandlingar inom 
första 6 veckorna 
efter randomisering 
K: vård hos 
allmänläkare med 
råd och medicinering 
 
Uppföljning efter 3, 
6, 12, 52 veckor 

Förbättringsgrad, GPE 
från ”completely 
recovered” till ”vastly 
worsened” 
Smärta rygg och ben 
NRS. 
Funktion RMDQ 
Livskvalitet SF-36; EQ-
5D 
Kinesiophobi: Tampa 
scale 
Arbetsfrånvaro 

Signifikant skillnad GPE efter 
52 veckor i I gruppen som 
förbättrades mera än K 
gruppen. Båda grupper 
förbättrades. Ingen 
signifikant skillnad mellan 
grupper på andra 
parametrar, smärta och 
funktionsnedsättning 
förbättrades i båda grupper 

Hög 
kvalitet 

I = interventionsgrupp; K = kontrollgrupp; RMDQ = Roland Morris Disability Questionnaire; NRS = Numerical Rating Scale 
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Tabell 2. Effekt av traktionsbehandling på smärta och funktion 

Studie, studiedesign, studiekvalitet, 
intervention  

Symptom 
duration 

Uppföljnings 

tid 

Behandlingseffekt 
på smärta 

Behandlingseffekt på funktion 

Extensions 
traktion tillsammans med hot pack 
och elektroterapi/ hot pack och 
elektroterapi Moustafa & Diab, (2013). 
RCT, Hög kvalitét. 

Långvarig, 
över 3 
månader.  

Kort och 
mellan. 

Signifikant skillnad mellan I och K 
grupper. 

Signifikant skillnad mellan I och 
K grupper. 

Motoriserad intermittent 
traktion/ultraljud/laser 
Unlu et al., (2008). RCT, Hög kvalitet. 

Subakut, 
under 3 
månader. 

Kort 

 

Signifikant minskad smärta i I 
gruppen, signifikant minskad 
smärta i K grupper. Ingen 
signifikant skillnad mellan I och K 
grupperna.  

Ingen signifikant skillnad mellan 
I och K grupper, samtliga fick 
signifikant förbättrad funktion. 

Undervattens traktion samt McKenzie 
övningar och iontophores/ Mc Kenzie 
övningar och iontophores. 
Olah et al., (2008). 
RCT, moderat kvalitet. 

Ej redovisat 

 

Kort och 
mellan 

Signifikant minskad smärta i I 
gruppen i båda uppföljningstider. 
Signifikant skillnad mellan I och K 
grupperna. 

Signifikant förbättrad funktion i I 
gruppen båda uppföljningstider. 
Signifikant skillnad mellan I och 
K grupperna. 

 

Motoriserad kontinuerlig traktion  + 
hot pack + ultraljud + diadynamisk 
ström/ hot pack + ultraljud + 
diadynamisk ström 

Långvarig, 
under 6 
månader 

Kort Ingen signifikant minskning av 
ryggsmärta i I eller K grupp. Ingen 
signifikant skillnad mellan I och K 
grupperna. 

Har ej mätts 
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Ozturk et al., (2006). 

RCT, moderat kvalitet. 

Signifikant minskning av 
patientantal med ischiassmärta i I 
gruppen. Signifikant  
skillnad mellan I och K grupperna 
för ischias smärta. 

Motoriserad intermittent 
traktion/TENS 
Sherry et al., (2001). RCT, moderat 
kvalitet. 

Långvarig, 
över 3 
månader. 

Kort Minskad smärta i I gruppen. 
Signifikant skillnad mellan I och K 
gruppen. 

Förbättrad funktion i I gruppen. 
Signifikant skillnad mellan I och 
K gruppen. 

Inversionstraktion/ 
motoriserad statisk traktion  
Güvenol et al., (2000). 
RCT, moderat kvalitet. 

Subakut, 
över 1 
månad. 

Kort och 
mellan 

Signifikant minskad smärta i I och 
K grupper. Ingen signifikant 
skillnad mellan två olika traktions 
behandlingar. 

Har ej mätts. 

Inversionstraktion + fysioterapi/   
fysioterapi 
(utbildning, råd, manuellterapi, 
övningar) 
Prasad et al., (2012). 
RCT, låg kvalitet. 

Långvarig, 
under 6 
månader. 

Kort Ingen signifikant skillnad i smärta 
före och efter behandling i I eller K 
gruppen. 

Ingen signifikant skillnad mellan I 
och K gruppen. 

Förbättrad i I gruppen men 
ingen signifikant skillnad före 
och efter behandling i I eller K 
gruppen. Ingen signifikant 
skillnad mellan I och K gruppen. 

Motoriserad intermittent + hot pack, 
ultraljud och TENS/ingen 
kontrollgrupp 
Kamanli et al., (2010).  

Ej redovisat Kort Signifikant minskad smärta i I 
gruppen. Kontrollgrupp saknas. 

Signifikant förbättrad funktion i I 
gruppen. 

Motoriserad traktion/ingen 
kontrollgrupp 
Apfel et al., (2010). 

Subakut, 
medel 12,5 
veckor. 

Kort Signifikant minskad smärta i I 
gruppen. Kontrollgrupp saknas. 

Har ej mätts. 
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Retrospektiv kohortstudie. 

Motoriserad traktion + 
stretchövningar, myofasciell release, 
hot pack/ingen kontrollgrupp 
Macario et al., (2008). Retrospective 
chart review. 

Långvariga, 
över 12 
veckor. 

Kort Signifikant minskad smärta i I 
gruppen. Kontrollgrupp saknas. 

Har ej mätts. 

 

 

 

I-interventionsgrupp, K-kontrollgrupp 

Tabell 3. Effekt av traktionsbehandling på diskbråckets storlek 

Studie, studiedesign, studiekvalitet, intervention Symptom 
duration 

Effekt på diskbråckets storlek 

Motoriserad intermittent traktion/ultraljud/laser 
Unlu et al., (2008). 

RCT, Hög kvalitet 

Subakut, under 
3 månader. 

Minskad signifikant i interventions och 
kontrollgrupper, ingen skillnad mellan grupperna. 

Undervattens traktions samt Mc Kenzie övningar och iontophores/ Mc 
Kenzie övningar och iontophores. 
Olah et al., (2008). 
RCT, moderat kvalitet. 

Ej redovisad Ingen signifikant minskning i I eller K grupper, 
ingen signifikant skillnad mellan I och K grupperna. 

Motoriserad kontinuerlig traktion  + hotpack + ultraljud + diadynamisk 
ström/ hotpack + ultraljud + diadynamisk ström 
Ozturk et al., (2006). 

Långvarig, 

under 6 
månader. 

Minskad signifikant i I gruppen. Signifikant skillnad 
mellan I och K gruppen. 
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RCT, moderat kvalitet. 

Inversionstraktion/ 
motoriserad statisk traktion 
Güvenol et al., (2000). 
RCT, moderat kvalitet. 

Subakut, över 1 
månad. 

Minskad signifikant i K gruppen. Ingen signifikant 
minskning i I gruppen. Signifikant skillnad mellan I 
och K gruppen. 

Inversionstraktion + fysioterapi/fysioterapi 
(utbildning, råd, manuellterapi, övningar) 
Prasad et al., (2012). 
RCT, låg kvalitet. 

Långvarig, 
under 6 
månader. 

Ingen signifikant minskning före och efter 
behandling i I gruppen eller signifikant skillnad 
mellan I och K grupperna. 

Motoriserad intermittent + hot pack, ultraljud och TENS/ingen 
kontrollgrupp 
Kamanli et al., (2010). 

Ej redovisad. Signifikant minskning i diskbråcksstorlek hos 5 
patienter, signifikant ökning hos 3 patienter, 
oförändrad hos 18 patienter. 

Motoriserad statisk traktion/ingen kontroll grupp 
Sari et al., (2005). 

Akut, 1-4 

veckor. 

Minskad signifikant i I gruppen. Kontrollgrupp 

saknas. 

I-interventionsgrupp, K-kontrollgrupp 
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Tabell 4. Effekt av träning på smärta och funktion 

Studie, studiedesign, studiekvalitet Symptom 
duration 

Uppföljning Behandlings-effekt på smärta Behandlings-effekt på funktion 

McKenzie övningar, 
stabilitetsövningar (transversus 
abdominis och multifidus), dynamiska 
övningar övrig muskulatur i bålen, 
hemprogram/ Sham exercises: låg 
dos av icke ryggrelaterade övningar. 
Albert & Manniche, (2012) 

RCT, hög kvalitet. 

Akut, 
subakut, 
långvarig. 

 

Kort 
Lång 

Signifikant minskad smärta i I och 
K grupp. Ingen signifikant skillnad 
mellan I och K grupperna vid 
någon uppföljning. 

Signifikant förbättrad i I och K grupp. 
Ingen signifikant skillnad mellan I och 
K grupperna vid någon uppföljning. 

Fysioterapi bestående av individuell 
träningsterapi som stimulerar 
återgång till aktivitet och råd/ vård hos 
allmänläkare med råd och 
medicinering. 

Luijsterburg et al., (2008) 

RCT, hög kvalitet. 

Akut Kort 
Mellan 
Lång 

Klinisk relevant förbättring i I och K 
grupper, ingen signifikant skillnad 
mellan I och K grupper vid någon 
uppföljning. 

Klinisk relevant förbättring i I och K 
grupper, ingen signifikant skillnad 
mellan I och K grupper vid någon 
uppföljning. 

 

Isometriska övningar I 20 dagar/ 
rekommendation att minska aktivitet 
och belastning av ryggen. 

Huber et al.,(2011) 

 

Akut 

 

Kort 

 

Signifikant minskad smärta i både I 
och K grupp. Ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna. 

 

 Har ej mätts. 
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RCT, moderat kvalitet.  

Grupp A: 4-veckors 

träning(bålstabilitet) följt av 4 veckor 

utan övningar. 

Grupp B: 4 veckor utan övningar följt 

av 4 veckor med stabiliserande 

övningar. 

Bakhtiary et al., (2005) 

RCT moderat kvalitet 

Subakut 

och 

långvarig. 

Kort Signifikant minskad smärta i båda 

grupper efter behandling med 

träning. 

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna som båda tränade vid 

olika tidpunkter. 

Signifikant förbättrad funktion i båda 

grupper efter träning. 

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna som båda tränade vid olika 

tidpunkter. 

Strukturerad fysioterapi i 9 veckor. De 
första två veckorna MDT 
protokoll(McKenzie övningar). 
Den tredje vecka tillägg av graderad 

stabilitetsträning samt råd om allsidig 

träning efter eget val/Ingen kontroll 

grupp. 

Svensson et al., (2014) 

Subakut 
och 
långvarig 

Mellan 
Lång  

Signifikant minskad smärta efter 
behandling. 

Signifikant förbättrad funktion efter 
behandling. 
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Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier, SBU, version 

2012:2.1 

 

   Anvisningar: 

·        Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

·        Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

·        Det finns förtydligande kommentarer till vissa delfrågor. Dessa anges med en fotnot. 

  

  Ja Nej Oklart Ej til-

lämpligt 

Extern validitet - (Directness) 

1. Studiepopulation 

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

    

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, trots 

att de var valbara, adekvat? 

    

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations) 

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling 



 

 

76 

 

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt sätt 

minimerar risken för manipulation? 

    

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 
1 

    

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 
2 

    

3. Gruppernas jämförbarhet 

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende egenskaper 

som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

    

4. Blindning (maskering) 
3
 

Blindades följande på tillfredsställande sätt: 

a)  Patienter     

b) Prövare/behandlare     

c)  Utvärderare av resultat     

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts upp enligt 

studieprotokollet) 
4 

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien     
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t ex i ett flödesschema? 

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt?     

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla?     

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 
5 

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel?     

7. Rapportering av effektmått och biverkningar 

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 
6 

    

 

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 
7 

    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 
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Precision 

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 
8     

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 
9     

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig storlek?     

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta effekterna?     

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt sätt? 
10     

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 
11 

    

  

Bindningar och jäv 

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

    

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 
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Granskning av inkluderade RCT studier 

 

1. Extension traction treatment for patients with discogenic lumbosacral radiculopathy: a 

randomized controlled trial. (2013). Moustafa & Diab. 

     

·        Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

·        Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

·        Det finns förtydligande kommentarer till vissa delfrågor. Dessa anges med en fotnot. 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

X    

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

X    

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

X    
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b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

X    

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

X    

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    

4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter X    

b) Prövare/behandlare  X   

c)  Utvärderare av resultat   X  

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien X    
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t ex i ett flödesschema? 

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt? X    

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla? X    

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”)  X    

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    

7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

   X 

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    
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b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

   X 

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

X    

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

X    

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

X    

  

 

 

 

2. Inversion therapy in patients with pure single level lumbar discogenic disease: a pilot 

randomized trial, (2012). Prasad et al. 
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  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

X    

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

X    

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

  X  

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

X    

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

X    

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    
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4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter   X  

b) Prövare/behandlare  X   

c)  Utvärderare av resultat X    

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

X    

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt? X    

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla? X    

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 5 X    

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    
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7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

X    

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

  X  
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g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

   X 

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

X    

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

X    

  

 

 

3. Comparison of 3 physical therapy modalities for acute pain in lumbar disc herniation measured 

by clinical evaluation and magnetic resonance imaging, (2008). Unlu et al. 

 

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

X    

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

X    
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Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

  X  

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

X    

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

X    

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    

4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter   X  

b) Prövare/behandlare X    

c)  Utvärderare av resultat  X    

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl
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igt 

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

X    

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt? X     

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla? X    

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 5 X    

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    

7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    
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e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

 x   

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

X    

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

  X  

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

 X   

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

X    
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4. The effects of weightbath traction hydrotherapy as a component of complex physical therapy in 

disorders of the cervical and lumbar spine: a controlled pilot study with follw-up, (2008).  

 

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

X    

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

X    

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

  X  

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

  X  

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

X    



 

 

91 

 

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

  X  

4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter   X  

b) Prövare/behandlare   X  

c)  Utvärderare av resultat   X  

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

 X   

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt? X    

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla? X    
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6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 5 X    

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    

7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

 X   

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

 X   

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig X    
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storlek? 

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

  X  

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

  X  

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

 X   

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

  X  

  

 

 

5. Effect of continous lumbar traction on the size of herniated disc material in lumbar disc 

herniation, (2006). Ozturk et al. 

 

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     
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1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

   X 

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

   X 

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

  X  

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

  X  

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

X    

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    

4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter   X  
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b) Prövare/behandlare   X  

c)  Utvärderare av resultat   X  

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

X    

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt?    X  

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla?    X 

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 5     

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    

7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    
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b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

 X   

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

X    

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

 X   
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Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

 X   

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

X    

  

 

 

6. A prospective randomized controlled study of VAX-D and TENS for the treatment of chronic low 

back pain, (2001). Sherry et al. 

 

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

 X   

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

X    

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     
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2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

X    

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

X    

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

X    

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    

4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter  X   

b) Prövare/behandlare  X   

c)  Utvärderare av resultat  X   

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 
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5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

X    

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt? X     

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla? X    

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 5     

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    

7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

    



 

 

100 

 

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

   X 

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

 X   

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

 X   

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

  X  

  

 

 



 

 

101 

 

7. A comparison of inverted spinal traction and conventional traction in the treatment of lumbar 

disc herniations,(2000). Guvenol et al. 

 

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

X    

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

X    

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

  X  

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

  X  

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

X    

3. Gruppernas jämförbarhet     



 

 

102 

 

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    

4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter   X  

b) Prövare/behandlare   X  

c)  Utvärderare av resultat   X  

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

 X   

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt? X     

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla? X    

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 5     
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a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    

7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

 X   

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    
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e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

   X 

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

 X   

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

 X   

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

X    

  

 

 

8. The efficacy of systematic active conservative treatment for patients with severe sciatica, (2012). 

Albert & Manniche 

 

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     
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a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

X    

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

X    

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

X    

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

X    

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

 X   

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    

4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter  X   

b) Prövare/behandlare  X   
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c)  Utvärderare av resultat X    

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

X    

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt? X     

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla? X    

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 5     

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    

7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade X    
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effektmått och subgruppsanalyser? 6 

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

  

 

 X 

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

X    

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

X    

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest X    
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”)? 

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

X    

  

 

 

9. The effect of early isometric exercises on clinical and neurophysiological parameters in patients 

with sciatica: An interventional randomized single-blinded study, (2011). Huber et al. 

 

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades  före 

randomiseringen? 

X    

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

  X  

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

  X  
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b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

  X  

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

X    

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    

4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter  X   

b) Prövare/behandlare  X   

c)  Utvärderare av resultat  X   

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien  X   
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t ex i ett flödesschema? 

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt?     X 

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla?    X 

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”)      

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    

7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

   X 

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    
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b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

X    

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

 X   

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

 X   

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

X    

  

 

 

10. Lumbar stabilizizing exerses improve activities of daily living in patients with lumbar disc 

herniation,(2005). Bakhitary et al. 
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  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

 X   

b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

  X  

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

X    

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

X    

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

  X  

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    
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4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter   X  

b) Prövare/behandlare   X  

c)  Utvärderare av resultat X    

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

 X   

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt?   X  

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla?   X  

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 5     

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

 

 

 X  

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel?   X  
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7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    

d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

   X 

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

  X  
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g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

  X  

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

 X   

b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

X    

  

 

  

 11. Physical therapy plus general practitioners care versus general practitioners care alone for 

sciatica: a randomised clinical trial with a 12-month follow – up, (2007) Ljusterburg et al. 

 

 

  

  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpli

gt 

Extern validitet - (Directness)     

1. Studiepopulation     

a)  Framgår det hur många personer som exkluderades före 

randomiseringen? 

X    
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b) Är redovisningen av personer som inte randomiserades, 

trots att de var valbara, adekvat? 

X    

  

Intern validitet  (Risk of bias – Study limitations)     

2. Tilldelning av åtgärd/intervention/behandling     

a)  Användes en randomiseringsmetod som på ett acceptabelt 

sätt minimerar risken för manipulation? 

X    

b) Utfördes randomiseringen så att fördelningen 

blev oförutsägbar och slumpmässig? 1 

X    

c)  Påbörjade samtliga deltagare, som randomiserades, 

behandlingen? 2 

X    

3. Gruppernas jämförbarhet     

a)  Var grupperna vid baseline rimligt lika avseende 

egenskaper som kan påverka resultatet 

(t ex ålder, kön, sjukdoms svårighetsgrad)? 

X    

4. Blindning (maskering) 3     

Blindades följande på tillfredsställande sätt:     

a)  Patienter  X   

b) Prövare/behandlare  X   

c)  Utvärderare av resultat X    
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  Ja Nej Oklart Ej 

tillämpl

igt 

 

5. Bortfall (antalet randomiserade deltagare som inte har följts 

upp enligt studieprotokollet) 4 

    

a)  Går det att följa deltagarnas väg genom studien 

t ex i ett flödesschema? 

X    

b) Är storleken på bortfallet efter randomisering acceptabelt? X    

c)  Är orsakerna till bortfallet acceptabla? X    

6. Följsamhet (”compliance, adherence, concordance”) 5     

a)  Framgår det i vilken utsträckning deltagarna fullföljde 

behandlingen? 

X    

b) Var andelen som fullföljde behandlingen acceptabel? X    

7. Rapportering av effektmått och biverkningar     

a)  Var det primära effektmåttet definierat i förväg och adekvat 

rapporterat? 

X    

b) Var de sekundära effektmåtten definierade i förväg och 

adekvat rapporterade? 

X    

c)  Baserades slutsatserna på enbart i förväg definierade 

effektmått och subgruppsanalyser? 6 

X    
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d) Har utfallen av samtliga viktiga effektmått redovisats 

på ett adekvat sätt? 7 

X    

e)  Rapporterades biverkningar/komplikationer på ett 

tillfredsställande sätt? 

X    

  

Precision     

a)  Redovisas resultaten på ett adekvat sätt? 8 X    

b) Har resultaten beräknats med lämplig analysmetod? 9 X    

c)  Var den minsta kliniskt relevanta effekten definierad på 

förhand? 

X    

d) Är den valda minsta kliniskt relevanta effekten av rimlig 

storlek? 

X    

e)  Har man använt acceptabla metoder för att mäta 

effekterna? 

X    

f)  Mättes observatörsöverensstämmelsen på ett acceptabelt 

sätt? 10 

  X  

g) Är de överväganden och beräkningar som ligger till grund för 

antal deltagare acceptabla (”power”-analys)? 11 

X    

  

Bindningar och jäv     

a)  Anges eventuella bindningar och jäv (”declaration of interest 

”)? 

 X   
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b) Bedömer du att studiens resultat inte påverkats 

av intressekonflikter? 

 X    
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Bilaga 3. Granskningsmall för observationsstudier, STROBE 

1.    Restoration of disc height through non-surgical spinal decompression is associated 

with decreased discogenic low back pain: a retrospective cohort study. Apfel et al., 

2010. 

  

STROBE Statement—checklist of items that should be included in reports of observational 

studies 

  

  Item 

No Recommendation 

Title and abstract 1 (a) Indicate the study’s design with 

a commonly used term in the title or 

the abstract 

X 

(b) Provide in the abstract an 

informative and balanced summary 

of what was done and what was 

found 
X 

Introduction 

Background/rationale 2 Explain the scientific background 

and rationale for the investigation 

being reported 

X 

Objectives 3 State specific objectives, including 

any prespecified hypotheses 

X 

Methods 
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Study design 4 Present key elements of study 

design early in the paper 

X 

Setting 5 Describe the setting, locations, and 

relevant dates, including periods of 

recruitment, exposure, follow-up, 

and data collection 

 X 

Participants 6 (a)  Cohort study—Give the 

eligibility criteria, and the sources 

and methods of selection of 

participants. Describe methods of 

follow-up 

X 

(b)  Case-control study—Give the 

eligibility criteria, and the sources 

and methods of case ascertainment 

and control selection. Give the 

rationale for the choice of cases and 

controls 

Cross-sectional study—Give the 

eligibility criteria, and the sources 

and methods of selection of 

participants 

(b) Cohort study—For matched 

studies, give matching criteria and 

number of exposed and unexposed –

ej tillämpligt 
Case-control study—For matched 

studies, give matching criteria and 

the number of controls per case 

Variables 7 Clearly define all outcomes, 

exposures, predictors, potential 

confounders, and effect modifiers. 
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Give diagnostic criteria, if 

applicable 

X 

Data sources/ measurement 8*  For each variable of interest, give 

sources of data and details of 

methods of assessment 

(measurement). Describe 

comparability of assessment 

methods if there is more than one 

group 

X 

Bias 9 Describe any efforts to address 

potential sources of bias 

X 

Study size 10 Explain how the study size was 

arrived at 

X 

Quantitative variables 11 Explain how quantitative variables 

were handled in the analyses. If 

applicable, describe which 

groupings were chosen and why 

X 

Statistical methods 12 (a)  Describe all statistical 

methods, including those 

used to control for 

confounding 

(b)  X 

(c)  Describe any methods used 

to examine subgroups and 
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interactions 

(d)  X 

(c) Explain how missing data were 

addressed 

(d) Cohort study—If applicable, 

explain how loss to follow-up was 

addressed 
Case-control study—If applicable, 

explain how matching of cases and 

controls was addressed 
Cross-sectional study—If 

applicable, describe analytical 

methods taking account of sampling 

strategy 

(e) Describe any sensitivity analyses 

Continued on next page 

Results 

Participants 1

3

* 

(a)  Report numbers of individuals at 

each stage of study—eg numbers 

potentially eligible, examined for 

eligibility, confirmed eligible, 

included in the study, completing 

follow-up, and analysed 

X 

(b)  Give reasons for non-participation 

at each stage 

X 

(c) Consider use of a flow diagram 

Descriptive data 1

4

(a)  Give characteristics of study 

participants (eg demographic, 

clinical, social) and information on 
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* exposures and potential 

confounders 

X 

(b) Indicate number of participants with 

missing data for each variable of interest 

(b)  Cohort study—Summarise follow-

up time (eg, average and total 

amount) 

X 

Outcome data 1

5

* 

Cohort study—Report numbers of outcome 

events or summary measures over time 

X 

Case-control study—Report numbers in each 

exposure category, or summary measures of 

exposure 

Cross-sectional study—Report numbers of 

outcome events or summary measures 

Main results 1

6 

(a)  Give unadjusted estimates and, if 

applicable, confounder-adjusted 

estimates and their precision (eg, 

95% confidence interval). Make 

clear which confounders were 

adjusted for and why they were 

included 

X 

(b) Report category boundaries when 

continuous variables were categorized 

(c) If relevant, consider translating estimates 

of relative risk into absolute risk for a 

meaningful time period 
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Other analyses 1

7 

Report other analyses done—eg analyses of 

subgroups and interactions, and sensitivity 

analyses 

Discussion 

Key results 1

8 

Summarise key results with reference to 

study objectives 

X 

Limitations 1

9 

Discuss limitations of the study, taking into 

account sources of potential bias or 

imprecision. Discuss both direction and 

magnitude of any potential bias 

X 

Interpretation 2

0 

Give a cautious overall interpretation of 

results considering objectives, limitations, 

multiplicity of analyses, results from similar 

studies, and other relevant evidence 

X 

Generalisability 2

1 

Discuss the generalisability (external 

validity) of the study results 

X 

Other information 

Funding 2

2 

Give the source of funding and the role of 

the funders for the present study and, if 

applicable, for the original study on which 

the present article is based 

X 

  

*Give information separately for cases and controls in case-control studies and, if applicable, for exposed and 

unexposed groups in cohort and cross-sectional studies. 
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Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological 

background and published examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction 

with this article (freely available on the Web sites of PLoS Medicine at http://www.plosmedicine.org/, Annals of 

Internal Medicine at http://www.annals.org/, and Epidemiology at http://www.epidem.com/). Information on the 

STROBE Initiative is available at www.strobe-statement.org. 

 

 

 

 

2.    Treatment of outpatients with chronic discogenic low back pain with the DRX9000: a 

retrospective chart review 

  

STROBE Statement—checklist of items that should be included in reports of observational 

studies 

  

   Recommendation 

Title and abstract 1 (a)  Indicate the study’s design with a 

commonly used term in the title 

or the abstract 

X 

(b)  Provide in the abstract an 

informative and balanced 

summary of what was done and 

what was found 
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X 

Introduction 

Background/rationale 2 Explain the scientific background and 

rationale for the investigation being 

reported 

X 

Objectives 3 State specific objectives, including any 

prespecified hypotheses 

nej 

Methods 

Study design 4 Present key elements of study design early 

in the paper 

X 

Setting 5 Describe the setting, locations, and 

relevant dates, including periods of 

recruitment, exposure, follow-up, and data 

collection 

X 

Participants 6 (a)  Cohort study-Give the eligibility 

criteria, and the sources and 

methods of selection of 

participants. Describe methods of 

follow-up 

X 

Case-control study—Give the eligibility 

criteria, and the sources and methods of 

case ascertainment and control selection. 

Give the rationale for the choice of cases 
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and controls 

Cross-sectional study—Give the 

eligibility criteria, and the sources and 

methods of selection of participants 

(b)  Cohort study—For matched 

studies, give matching criteria 

and number of exposed and 

unexposed 

X 

Case-control study—For matched studies, 

give matching criteria and the number of 

controls per case 

Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, 

predictors, potential confounders, and 

effect modifiers. Give diagnostic criteria, 

if applicable 

X 

Data sources/ measurement 8

* 

 For each variable of interest, give sources 

of data and details of methods of 

assessment (measurement). Describe 

comparability of assessment methods if 

there is more than one group 

X 

Bias 9 Describe any efforts to address potential 

sources of bias 

X 

Study size 1

0 

Explain how the study size was arrived at 

X 

Quantitative variables 1 Explain how quantitative variables were 
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1 handled in the analyses. If applicable, 

describe which groupings were chosen 

and why 

X 

Statistical methods 1

2 

(a)  Describe all statistical methods, 

including those used to control 

for confounding 

X 

(b) Describe any methods used to examine 

subgroups and interactions 

(b)  Explain how missing data were 

addressed 

X 

(c)  Cohort study—If applicable, 

explain how loss to follow-up 

was addressed 

X 

Case-control study—If applicable, explain 

how matching of cases and controls was 

addressed 

Cross-sectional study—If applicable, 

describe analytical methods taking 

account of sampling strategy 

(d)  Describe any sensitivity analyses 

? 

Continued on next page 

Results 

Participants 1 (a)  Report numbers of individuals at 
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3

* 

each stage of study—eg numbers 

potentially eligible, examined for 

eligibility, confirmed eligible, 

included in the study, completing 

follow-up, and analysed 

X 

(b)  Give reasons for non-participation 

at each stage 

X 

(c)  Consider use of a flow diagram 

? 

Descriptive data 1

4

* 

(a)  Give characteristics of study 

participants (eg demographic, 

clinical, social) and information on 

exposures and potential 

confounders 

X 

(b) Indicate number of participants with 

missing data for each variable of interest 

(b)  Cohort study—Summarise follow-

up time (eg, average and total 

amount 

X) 

Outcome data 1

5

* 

Cohort study—Report numbers of outcome 

events or summary measures over time 

X 

Case-control study—Report numbers in each 
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exposure category, or summary measures of 

exposure 

Cross-sectional study—Report numbers of 

outcome events or summary measures 

Main results 1

6 

(a)  Give unadjusted estimates and, if 

applicable, confounder-adjusted 

estimates and their precision (eg, 

95% confidence interval). Make 

clear which confounders were 

adjusted for and why they were 

included 

X 

(b) Report category boundaries when 

continuous variables were categorized 

(c) If relevant, consider translating estimates 

of relative risk into absolute risk for a 

meaningful time period 

Other analyses 1

7 

Report other analyses done—eg analyses of 

subgroups and interactions, and sensitivity 

analyses 

X 

Discussion 

Key results 1

8 

Summarise key results with reference to 

study objectives 

X 

Limitations 1

9 

Discuss limitations of the study, taking into 

account sources of potential bias or 

imprecision. Discuss both direction and 

magnitude of any potential bias 

X 

Interpretation 2 Give a cautious overall interpretation of 
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0 results considering objectives, limitations, 

multiplicity of analyses, results from similar 

studies, and other relevant evidence 

X 

Generalisability 2

1 

Discuss the generalisability (external 

validity) of the study results X 

Other information 

Funding 2

2 

Give the source of funding and the role of 

the funders for the present study and, if 

applicable, for the original study on which 

the present article is based 

X 

  

*Give information separately for cases and controls in case-control studies and, if applicable, for exposed and 

unexposed groups in cohort and cross-sectional studies. 

  

Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological 

background and published examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction 

with this article (freely available on the Web sites of PLoS Medicine at http://www.plosmedicine.org/, Annals of 

Internal Medicine at http://www.annals.org/, and Epidemiology at http://www.epidem.com/). Information on the 

STROBE Initiative is available at www.strobe-statemen.
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Bilaga 4. Mall för bedömning av relevans, SBU, version 2010: 1.2 

 

 

 

reviderad 2014 

Författare:     
År:     Artikelnummer:      

 

1. Studiepopulation Ja Nej Oklart

Ej tillämpl 

a)  Är den 

population 

som 

deltagarna 

togs från 

tydligt 

beskriven 

och 

relevant? 
 

 

 

2. Undersökt  intervention Ja Nej Oklart

 Ej tillämpl 

a) Är den undersökta interventionen relevant? 2
 

b) Är den 

undersökta 

interventio

nen 

administrer

ad/utförd 

på ett 

korrekt 

sätt? 3 

c) Är den undersökta 

interventionen 

b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt? 

c) Är studiens inklusionskriterier adekvata? 

d) Är studiens exklusionskriterier adekvata? 1
 



 

 

134 

 

administrerad/ 

utförd på ett 

reproducerbart 

sätt? 4
 

 

 

 

3. Jämförelseintervention Ja Nej Oklart

 Ej tillämpl 

a) Är jämförelseinterventionen relevant? 5
 

b) Kan man 

utesluta att 

val av 

jämförelse 

intervention, 

dos eller 

administrati

onssätt/ 

utförande 

medfört ett 

systematiskt 

fel till 

förmån för 

endera 

intervention

en? 
 

 

 

 

 

 

 

5. Studielängd 
6

 

a) Är studiens längd adekvat? 

b) Är uppföljningstiden 

adekvat? 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

4. Effektmått 

a)  Har undersökta effektmått klinisk 

relevans? 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 
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Total bedömning av studierelevans 

Relevant Inte 
relevant 
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Bilaga 5. Utvärderingsinstrument för smärta och funktion i inkluderade 

studier 

Mått för smärta: 

VAS - Visual Analog Scale är ett smärtskattningsinstrument. Patienten graderar sin smärta 

längs en 10 cm lång linje mellan 0 - ingen smärta alls och 10 - värsta tänkbara smärta 

(Williamson & Hoggart, 2005). 

NPRS, NRS - Numerical Pain Rating Scale är 11, 21 or 101 poängskala som avser att mäta 

smärta mellan ingen smärta alls till värsta tänkbara smärta (Williamson & Hoggart, 2005). 

Low Back Pain Rating Scale – skala som mäter smärtintensitet, imparement och disability 

(Manniche et al., 1994). 

VRS – Verbal Rating Scale – smärtskattningsskala från ingen smärta alls till värsta tänkbara 

smärta (Holdgate et al., 2003). 

Mått för funktion: 

ADL- Activities of Daily Living. 

ODI, ODQ, MODQ - Oswestry Disability Index, består av 10 rubriker: smärtintensitet, 

personlig hygien och vård, lyft, gång, sittande, stående, sömn, sexliv, socialliv, resande 

(Fairbank & Pynsent, 2000). 

RMDQS, RMDQ, RDQ - Roland Morris Disability Questionnaire Score är en formulär 

bestående av 24 frågor om patientens dagliga fungerande, sömn och aktivitet i förhållande till 

ryggbesvären, fylls i av patienten själv (Roland & Fairbank, 2000; Johansson & Lindberg, 

1998). 

HAQ - Health Assessment Questionnaire mäter patienttillfredsställelse i att utföra dagliga 

aktiviteter (ADL) som bedöms med hjälp av en självadministrerad enkät. HAQ innehåller 

frågor som bedömer en patients svårighetsgrad och hjälpbehov samt behov av hjälpmedel för 

att utföra ADL (Pincus et al., 1983). 

 

 


