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ABSTRAKT 

BAKGRUND: Ospecifik långvarig ländryggssmärta är ett vanligt problem i dagens samhälle. 

Smärtan som inte har sin förklaring i vävnadsskada kan om den kvarstår leda till isolering, 

inaktivitet och depression.  Fysisk träning används ofta för att minska smärtintensiteten. 

SYFTE: Syftet med studien var att undersöka vilka fysioterapeutiska interventioner som 

används mot NSLBP och att redogöra för vilka resultatmått som används för att utvärdera 

effekten av interventionerna. METOD: Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed 

och CINAHL. Ämnesord för respektive databas tillämpades. RESULTAT: 8 artiklar 

inkluderades i studien efter litteratursökningen. Artiklarna visade att interventioner bestående 

av styrketräning, hållningsträning, stretching, avslappning, rörelseträning, funktionell träning, 

konditionsträning och utbildning om ryggens anatomi sattes samman till träningsprogram för 

att lindra smärtan. Effekten av interventionerna utvärderades med VAS och NRS. 

KONKLUSION: Träningsprogram bestående av de funna interventionerna används för att 

lindra smärta hos personer med NSLBP. Styrketräning, stretching och hållningsträning är de 

mest förekommande interventionerna. Studier visar på att utbildningskomponenter som Back 

School och McKenzie används för att ytterligare förstärka den smärtlindrande effekten av 

interventionerna. Effekten av interventionerna utvärderas med VAS och NRS.  

 

Nyckelord: fysioterapi, långvarig smärta, ländryggssmärta, rehabilitering. 
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BAKGRUND 

Ospecifik ländryggssmärta eller Non-Specific Low Back Pain (NSLBP) är ett vanligt problem 

i industriländer. Under en livstid drabbas 60-85% av befolkningen vid minst ett tillfälle (1). 

Fem procent av vuxna drabbas varje år. För barn och ungdomar är incidensen lägre men 

istället stigande (2). I en fjärdedel av fallen är den drabbade i behov av vård för att kunna 

hantera smärtan och fungera i vardagen (3). 

 

Smärta är en subjektiv upplevelse och beskrivs av International Association for the Study of 

Pain (IASP) som ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada" (4). 

 

Akut smärta fungerar som en skyddsfunktion och uppkommer direkt vid skada eller trauma i 

kombination med vävnadsskada och skickar signaler till hjärnan för att, om möjligt få oss att 

avlägsna oss ifrån den. Akut smärta är tillfällig och försvinner normalt efter läkning (5). 

 

Långvarig smärta beskrivs som smärta som varat längre än 3 månader (6). I andra fall 

kategoriseras den som långvarig då den inte kvarstår på grund av vävnadsskada. Långvarig 

smärta beskrivs av Socialstyrelsen som "Smärta som varat mer än varannan dag under minst 

sex månader" (7). Sensitisering kan vara en neurologisk orsak till smärtupplevelsen. 

Sensitisering innebär en ökning av den upplevda smärtan över tid. Hjärnans uppgift är att ge 

information om potentiellt skadligt stimuli, vilket uppmanar oss att undvika fortsatt kontakt 

med det. Den långvariga smärtan kan medföra att stimuli som inte ska upplevas som 

smärtsamt nu gör det, exempelvis vid beröring, tryck eller temperaturskillnader (8). 

 

Som konsekvens av långvarig smärta kan andra symptom uppträda i form av depression, 

inaktivitet eller smärta som inte är en direkt följd av en vävnadsskada utan kommer utav en 

permanent förändring i nervbanor och vävnader (5). Långvarig smärta kan leda till ett passivt 

beteende och förändrade vanor och rutiner. Personen kan isolera sig så pass att han eller hon 

inte längre blir delaktig i tidigare sociala sammanhang. En långvarig smärtproblematik kan, 

om den kvarstår under längre tid, leda till fysisk och mental ohälsa vilket på sikt kan leda till 

ökat lidande för den drabbade samt stora sjukvårdskostnader i samhället (10). 

 

NSLBP beskrivs som smärta eller obehag lokaliserad mellan ländryggskota 1 (L1) och 

glutealvecken, med eller utan smärtspridning i benen. I detta område finns strukturer som 
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ländryggskotor, facettleder, diskar, m. erector spinae, m. transversus abdomini, m. gluteus 

maximus, m. gluteus medius, korsbenet, bäckenbenen med spina illiaca posterior superior och 

svanskotan (11). Smärtan ska inte vara ett resultat av skada på någon av dessa vävnader. En 

tidigare skada kan ha läkt, utan att lämna efter sig andra spår än långvarig smärta från eller 

omkring området (10). 

 

Fysiska förklaringar till NSLBP kan vara hållningsproblem, rörlighetsproblem och muskulära 

besvär. Lumbar lordos, obalans mellan bålextensorer och bålflexorer och minskad spinal 

rörlighet är förhållanden som kan vara riskfaktorer för NSLBP. Tidigare forskning visar även 

på att reducerad bålmuskulatur är en stor riskfaktor (12,13).  

 

Då smärta är en subjektiv upplevelse kan den inte mätas av någon annan än den drabbade. De 

instrument som vanligen används för att skatta självupplevd smärta är Visual Analoge Scale 

(VAS) och Pain Numerical Rating Scale (NRS). VAS skattas mellan 0-10 där 0 är lägst 

upplevd smärta och 10 är högst. På NRS skala är 1 lägst och 10 högst. VAS har således 11 

steg då nollan är lägsta värdet (14,15). 

 

Det finns många interventioner för att lindra smärta. Medicinsk behandling, värmebehandling, 

massage och back school-interventioner används ofta (16, 20, 27).  

  

Fysisk aktivitet har goda hälsoeffekter och motverkar de vanligaste folksjukdomarna, främjar 

psykisk hälsa och hindrar övervikt. Socialstyrelsens rekommendationer för fysisk aktivitet är 

minst 60 minuter per dag fram till puberteten och därefter minst 30 minuter per dag för vuxna. 

Cirka två tredjedelar av den vuxna befolkningen i Sverige uppfyller denna rekommendation. 

En stillasittande fritid anges vara vanligare bland män än bland kvinnor (17). Det är även känt 

att fysisk aktivitet och aktivering av muskulatur kan ha goda effekter på alignment, 

kroppshållning. Med en mer gynnsam alignment går det att undvika typisk hållingsrelaterad 

smärta, som exempelvis värk i nacke, skuldror samt huvudvärk (18). 

 

Fysisk träning är ett begrepp som skiljer sig från fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är kroppslig 

rörelse som resultat av muskuloskeletalt arbete och går att mäta i kilokalorier. Begreppet kan 

innefatta all aktivitet från hushållsarbete till motionsidrott. Fysisk träning räknas som en del 

av fysisk aktivitet med skillnaden att den är planerad, strukturerad, repetitiv och framför allt 
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har ett syfte eller mål. Målet kan exempelvis vara att bli starkare, snabbare, reducera smärta, 

förbättra förmåga eller bibehålla förmåga (19). 

 

Back school är en teoretisk intervention där deltagare ges information om ryggens anatomi 

och fysiologi. Deltagarna utbildas i hur ryggen ska användas på ett korrekt sätt i vardagslivet, 

hur de kan förändra sin kroppshållning på ett gynnsamt sätt och hur de kan förändra motoriska 

vanor som är ogynnsamma (20,21). 

 

Träningsprogram används som en intervention av fysioterapeuter för att minska NSLBP. 

Träningen kan bestå av övningar riktade mot hållningsrelaterade muskler som m. transversus 

abdomini, vars uppgift är att positionera ländryggen (28). Mer frekvent förekommande 

interventioner är träningsprogram bestående av en kombination av styrketräning och 

stretching, ibland med inslag av konditionsträning, hållningsträning, rörlighetsträning och 

avslappningsövningar (12,13,16). 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka vilka fysioterapeutiska interventioner som används mot 

NSLBP och att redogöra för vilka resultatmått som används för att utvärdera effekten av 

interventionerna. 

MATERIAL OCH METOD 

 

Litteratursökning 

 

Litteraturundersökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. En inledande 

sökning gjordes i databaserna för att få en uppfattning om mängden data som skulle kunna 

ligga som grund för studien. Patient/Population, Intervention, Control och Outcome (PICO)-

metoden (22, 23) användes för göra att om studiens syfte till specifika frågeställningar att 

använda i databaserna. Dessa presenteras i tabell 1. Sökorden hittades i respektive databas 

ämnesordslista, thesaurus.  

 

Sökorden kombinerades sedan till ”sökblock” med AND och OR, se tabell 2. En sökning i 

databaserna utfördes med avgränsningar i form av inklusionskriterier. Sedan lästes titel och 

abstrakt ur samtliga sökträffar för att få en uppfattning om ifall artikeln lämpade sig för 

studiens syfte och frågeställningar (22). Exklusionskriterier användes för att minska antalet 

artiklar till en, för ett arbete på kandidatnivå, rimlig mängd.  
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Tabell 1. PICO med ämnesord för PubMed och CINAHL  

 PubMed CINAHL 

P Chronic pain 

Back pain 

Low back pain 

Chronic back pain 

I Physical therapy 

Resistance training 

Weight lifting 

Exercise therapy 

Physical therapy 

Resistance training 

Weight lifting  

Therapeutic exercise 

C RTC-studier eftersom det definitionsmässigt finns en kontrollgrupp 

O Reduce pain Low back pain rehabilitation 

Low back pain therapy 

 

 

Inklusionskriterier 

- Artiklar skrivna de senaste 5 åren  

- Artiklar på engelska 

- Endast randomiserade kontrollerade studier (RTC) 

- Endast artiklar ur vetenskapliga tidskrifter (Peer reviewed) 

- Studier gjorda på människor 

 

Exklusionskriterier 

- Smärta som härstammar från vävnadsskada. 

- Studier med färre än 100 deltagare. 
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Tabell 2. Litteratursökning och inkluderade artiklar 2014-11-27. Totalt inkluderades 8 

artiklar. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Relevanta Dubbletter Inkluderade 

Pubmed Exercise therapy 

OR Resistance training 

OR Weight lifting 

OR Physical therapy 

AND Non-specific low back pain 

AND Reduce pain 

11 1 - 1 

CINAHL Physical therapy 

OR Resistance training 

OR Weight lifting  

OR therapeutic exercise 

AND Low back pain 

AND Chronic pain 

AND Low back pain rehabilitation 

OR Low back pain therapy 

66 7  7 

Totalt  76 8  8 

 

Analys 

För att få en helhet av varje artikel lästes de initialt igenom. Därefter sammanfattades varje 

artikel i en matrissammanställning bestående av författare, år, deltagarantal, intervention, 

kontrollgrupp, mätinstrument, resultat och metodologisk kvalitet enligt PEDro-scale. 

Artiklarna kategoriseras sedan utefter värde på PEDro-scale. Syftet med en 

matrissammanställning är att göra det enklare att jämföra artiklarna mot varandra och att på 

ett systematiskt sätt dokumentera informationen de innehåller (24,25). 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna som inkluderades i litteratursökningen kvalitetsgranskades med PEDro scale. 

Skalan bedömer en studies metodologiska kvaliteter och därmed trovärdigheten av resultatet 

men säger inget om interventionerna som använts eller evidensgradering.  PEDro är ett 

instrument som visat sig bra för att värdera RCT-artiklars metodologiska kvalitet. Genom att 

ge 1 poäng per godkänt kriterium på skalan kan en maxpoäng på 10 uppnås, då kriterium 1 

exkluderas. De artiklar som ger 6 poäng eller högre i PEDro-scale anses hålla moderat till hög 

kvalitet (25).  
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Etiska överväganden 

Då data till studien absorberas från artiklar och inte personer så är risken för skada eller annan 

inverkan på deltagarna i studierna obefintlig. Urvalet av artiklar bör göras på ett så etiskt sätt 

som möjligt och inga författare inkluderas eller exkluderas utefter författarens egna 

preferenser. Artiklarna valdes ut efter syfte, frågeställningar och relevans, inte utefter vem 

som författat dem. Samtliga artiklar som inkluderades enligt metoden redovisades (26). 

 

RESULTAT 

 

Litteratursökning 

Totalt 8 studier inkluderades (20,27,28,29,30,31,32,33) innehållande interventioner mot 

NSLBP. De interventioner som påträffades var Back School, McKenzie, rörlighetsträning, 

stretching, styrketräning för bål- glutal- och benmuskulatur, koordination, funktionell träning, 

hållningsträning, motor control-träning, funktionell träning och träning med elastiska band. 

Interventionerna kombinerades genomgående med varandra och/eller jämfördes mot varandra. 

 

Alla interventioner som omnämnts i artiklarna presenterades på ett överskådligt sätt i tabell 6 

och kategoriserades. Styrketräning, hållningsträning och stretching var de former som var 

mest representerade. Funktionell träning, avslappning och konditionsträning förekom endast i 

3 artiklar (20, 29, 30) och konditionsträning endast i 1 artikel (30). 

 

RCT-studierna som redogjordes för i artiklarna använde NRS och VAS som resultatmått för 

att utvärdera den smärtlindrande effekten av interventionerna. NRS användes i 3 studier (27, 

29, 33) och VAS i 5 studier (20, 28, 30, 31, 32).  

 

För att skapa struktur så kategoriserades artiklarna efter metodologisk kvalitet, i det här fallet, 

värde i PEDro-scale. Samtliga artiklar var Randomiserade kontrollerade studier (RCT) och 

hade i PEDro-scale en spridning från 5 till 8 poäng. Kategorierna blev således PEDro 8, 

PEDro 7 och PEDro 5-6.  De inkluderade artiklarna redovisas i tabell 3, 4 och 5. 

 

PEDro 8 

Två studier nådde utifrån PEDro-scale ett värde på 8 (22, 24). Den brasilianska studien (22) 

jämförde effekten av Back School och McKenzie, på långvarig ländryggssmärta, över en 

tidsperiod på 6 månader. Deltagarna fördelades i två grupper, en för respektive metod. Båda 
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grupperna tränade under översikt av fysioterapeut, ett tillfälle per vecka för att lära sig 

övningarna. I båda grupperna ingick utbildningskomponenter angående ryggens anatomi och 

fysiologi. Vid slutet av varje tillfälle ombads deltagarna att utföra övningarna hemma varje 

dag i volymen 3 set á 10 repetitioner. 

Interventionerna för Back School-gruppen bestod av hållningsträning, stretching och 

styrketräning av bålmuskulatur. Träningen och progressionen av övningarna var inte 

individanpassade. Interventionen för McKenzie-gruppen var individanpassade 

träningsprogram med övningar riktade mot deras specifika besvär. De interventioner som 

användes i kombination var styrketräning, stretching och hållningsträning. 

Efter en månad skattade deltagarna i båda grupperna en reducerad smärtintensitet med mer än 

2 poäng på NRS och statistiskt signifikant skillnad. Efter tre och sex månader var skillnaden 

från baseline i båda grupperna mindre än två poäng på NRS och inte statistiskt signifikant. 

Skillnaden mellan de båda grupperna var inte statistiskt signifikant, (p>0,05).  

 

Den australiensiska studien (24) jämförde uppskattad smärta med NRS, mellan en grupp som 

tränade transversus abdominis (TrA) och funktionella övningar, och en grupp som tilldelats 

funktionella övningar riktade mot aktiviteter deltagarna hade svårt att utföra pga. smärta. 

Belastningen i den senare gruppen ökades då deltagarna kunde utföra 30 repetitioner, Graded 

Activity (GA). 

Vid två, sex och tolv månader visade båda grupperna en statistisk signifikant minskning av 

smärtintensiteten från baseline (p<0,05). Skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt 

signifikant. (p>0,05). Efter tolv månader skattade TrA-gruppen en minskning av 

smärtintensitet på NRS med 3,4 poäng och GA-gruppen en minskning på 4,0 poäng.  

 

PEDro 7 

Fyra studier skattades med 7 poäng på PEDro-scale (20, 26, 27, 28). Två av dessa artiklar 

(15,26), båda turkiska, jämförde träningsprogram som inkluderade Back Schools 

utbildningskomponent med interventioner som saknade utbildningskomponent. Den 

kombination av interventioner som återfanns i de turkiska studierna var; rörlighetsträning, 

styrketräning för bål, hållningsträning, koordinationsträning, balansträning och avslappning.  

Vid studiernas avslut, tre respektive sex månader, visade samtliga grupper en statistiskt 

signifikant minskning i smärtintensitet på VAS (p<0,05). En jämförelse mellan grupperna 

visade att de som haft Back Schools utbildningskomponent utöver träningsprogrammet 

skattade upplevd smärta på VAS mindre än grupperna som inte haft den. 
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Mellangruppsskillnaden var signifikant med fördel till interventionsgruppen som inkluderade 

Back School (p<0,05). 

  

Den japanska studien(27) jämförde effekten av hemträningsprogram med effekten av anti-

inflammatoriska läkemedel, Non-Steroidal Anti-Inflamatory Drug (NSAID) enligt VAS. 

Träningsprogrammen innehöll styrketräning för flexor och extensormuskler i bålen, stretching 

av bålmuskulatur, iliopsoas, glutéer och hamstrings. Övningarna utfördes i 2 set á 10 

repetitioner per övning och dag under 8 veckor. Träningsgruppen skattade, med VAS, efter 8 

veckor en signifikant minskning av upplevd smärta. En jämförelse med gruppen som tilldelats 

NSAID visade att träning har lika god effekt som anti-inflammatorisk medicin på NSLBP.   

 

En norsk studie (28) jämförde effekten av ultraljudsguidad TrA-träning, träning med elastiska 

band och ett träningsprogram med kombinerad stretching och styrketräning av bålmuskulatur. 

Efter studiens avslut och vid uppföljningen ett år senare visade samtliga grupper en minskning 

på NRS men inga grupper visade en statistisk signifikant skillnad i upplevd smärta, från 

baseline, på NRS. (p>0,05). 

 

PEDro 5-6 

En fransk studie med PEDro-värde 6 (25) och en kanadensisk studie med PEDro-värde 5 (23), 

var av de totalt 8 studier som inkluderades, de med lägst PEDro-värde.  

Den franska studien jämförde ett multidisciplinärt program (FRP) med styrketräning, 

kontitionsträning, hållningsträning och avslappning med ett hemträningsprogram, Active 

Individual Training (AIT) med styrketräning, stretching och funktionella övningar, i syfte att 

fastställa vilket som hade bäst effekt för att reducera långvarig ländryggssmärta. 

Interventionen i FRP-programmet var kombinerade träningsprogram bestående av isotonisk 

styrketräning, konditionsträning, avslappning och proprioceptionsövningar. AIT-programmet 

innehöll stretching, styrketräning och funktionella övningar. 

Minskning av upplevd smärta med VAS var för AIT-gruppen, efter ett år -1,8 och för FRP-

gruppen -1,0. Ingen signifikant skillnad observerades i någon av grupperna från baseline och 

inte heller mellan de båda grupperna. (p>0,05). 

 

Den kanadensiska studien (23) ämnade undersöka ifall träningsvolymen hade någon effekt på 

upplevd smärta. Tre grupper styrketränade med closed chainövningar, med den egna 

kroppsvikten som motstånd 2, 3 eller 4 dagar per vecka. Belastningen ökades med vikter då 
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deltagarna klarade att utföra 30 repetitioner. Alla grupper visade en signifikant medgång av 

upplevd smärta på VAS efter 13 veckor. Gruppen som tränat 4 dagar per vecka visade en 

signifikant minskning av upplevd smärta jämfört med de grupper som tränat 2 och 3 dagar 

(p<0,05). 
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Tabell 3:1. Inkluderade studier med PEDro-värde 8 

Författare 

År Land 

Deltagare 

(bortfall) 

Syfte Interventionsgrupp/ 

Grupp 1 

Interventionsgrupp/ 

Grupp 2 

Kontr

ollgru

pp/ 

Grupp 

3 

Mätinstrument Resultat PEDro 

Garcia AN 

et al 

2011 

Brasilien 

n=148 

74% kvinnor 

 

Grupp 1 n=74 

Grupp 2 n=74 

 

(0) 

 

Att jämföra 

effekten av 

Back School 

och McKenzie. 

Alla deltagare fick utbildning 

gällande ryggsmärta, metod och 

träning utifrån Back School. 

Grupp 1 tränade avslappning, 

hållningsträning, stretching och 

styrketräning för bålmuskulatur. 

 

Alla deltagare fick utbildning 

gällande ryggsmärta, metod och 

träning utifrån McKenzie. 

Grupp 2 utförde hållningsrelaterad 

träning i form av extension, flexion 

och lateral shift-övningar.  

Båda grupperna fick dagliga 

hemövningar med 3 set och 10 

repetitioner. Grupp 2 fick ordinerat 

samma träningsmängd i tid och 

repetitioner för respektive 

intervention. 

 

 Smärtintensitet mättes 

med pain NRS, från 1-

10 baserat på senaste 7 

dagarna. Uppföljning 

gjordes efter 1, 3 och 6 

månader.  

Efter 1 mån 

Signifikant skillnad från 

baseline i båda grupperna 

avseende upplevd 

smärtintensitet. Efter 3 

och 6 mån var skillnaden 

i pain NRS från 

baseline< 2 poäng och ej 

signifikant. 

NRS och skillnad från 

baseline mån 6: 

Grupp 1:5,19 (-1,22) 

Grupp 2: 5,09 (-1.68) 

8/10 

Macedo, L 

et al 

2012 

Australien 

n=172 

59% kvinnor 

 

GA=86 

MCEG=86 

 

(0) 

 

Att jämföra 

effektivitet 

mellan motor 

control-träning 

och progressiv 

träning. 

GA-gruppen fick utföra 

individualiserade och 

submaximala, funktionella 

övningar riktade mot de 

aktiviteter deltagarna hade 

svårigheter att utföra. 

 

MCEG-gruppen började arbeta 

med hållningsträning och isolerad 

muskelaktivering av TrA. De 

fortsatte med statiska och 

dynamiska funktionella övningar. 

 

Träningen utfördes vid 12 tillfällen 

under 8 veckor samt 2 extra 

tillfällen vid 4 och 8 månader. 

 NRS 1 gång per 

månad. 

Smärtmätningarna som 

utfördes varje månad 

visade inte på någon 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

P=0,78. 

Medelminskningen, från 

baseline, för upplevd 

smärta, under de senaste 

24 timmarna var efter 2-

6-12 månader: 

GA: 2-2-3,4 NRS 

MCEG: 2-2-3,4 NRS 

8/10 

GA – Graded activity, MCEG – Motor Control Exercise Group 
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Tabell 3:2. Inkluderade studier med PEDro-värde 7 

Författare 

År Land 

Deltagare 

(bortfall) 

Syfte Interventionsgrupp/ 

Grupp 1 

Interventionsgrupp/ 

Grupp 2 

Kontrollgrupp/ 

Grupp 3 

Mätinstru

ment 

Resultat PEDro 

Durmus D 

et al 

2014 

Turkiet 

n=121 

100% kvinnor 

 

Grupp 1 n=61 

Kontrollgrupp  

n=60 

 

(6) 

Att 

utvärdera 

effekten av 

individuali

serade 

träningspro

gram med 

och utan 

Back 

School. 

Grupp 1 genomförde 

samma 

träningsprogram som 

kontrollgruppen. De 

fick även genomgå 

Back School vid 8 

tillfällen under 4 

veckor. 

 Kontrollgruppen 

tilldelades 

gruppträningsträningsp

rogram för rörlighet, 

ryggstyrka, stabilitet, 

och avslappning. 

Träning genomfördes 3 

gånger per vecka.  

Uppskattn

ing av 

smärta 

med VAS. 

Uppföljni

ng vid 6 

månader 

Vid 4v: Den upplevda smärtan enligt 

VAS-skalan hade minskat för båda 

grupperna jämfört med baseline. 

Skillnaden mellan grupperna var 

signifikant. P=0,049. 

Medelvärde kontrollgrupp: -2,5 VAS. 

Medelvärde interventionsgrupp: 

 -4,37 VAS. 

Vid 6 mån:  

Kontrollgrupp: -1,75 på VAS. 

Interventionsgrupp: -3,5 på VAS 

 

 

7/10 

Unsgaard-

Tøndel M 

et al 

2010 

Norge 

n=109 

Grupp 1 n=36 

Grupp 2 n=36 

Kontrollgrupp

=37 

 

(0) 

Att 

jämföra 

effekten av 

motor 

control-

övningar, 

generella 

övningar 

och träning 

med 

elastiska 

band. 

Samtliga grupper 

tränade en gång i 

veckan med 

fysioterapeut under 8 

veckor. 

Samtliga grupper 

uppmanades att hålla 

sig fysiskt aktiva under 

sin fritid. 

Grupp 1 tränade motor 

control genom att 

utföra 

ultraljudsguidade TrA-

övningar med lågt 

motstånd. 

 

 

Interventionen för grupp 2 

bestod av hållningsträning med 

med elastiska band. De fick 

träna på att bibehålla gynnsam 

hållning under olika 

förhållanden.  

 

 

Kontrollgruppen 

utförde styrketräning 

och stretching av 

bålmuskulatur. De 

tränade flexion, 

extension och rotation 

mot motstånd. 

Självuppfa

ttad 

nuvarande 

smärta 

skattades 

med NRS 

(1-10) vid 

baseline, 

efter 

interventio

nen och 

ett år efter 

interventio

nen. 

Efter intervention skattade samtliga 

grupper en svagt reducerad 

självupplevd smärta. Men inte nog för 

att tolkas som statistiskt signifikant. 

P=0,19. 

 

Efter ett år var det inga grupper som 

noterade en statistiskt signifikant 

skillnad av självupplevd smärta. 

NRS-minskning grupp 1: -1,3 

NRS-minskning grupp 2: -0,9 

NRS-minskning kontrollgrupp: -0,6 

 

7/10 
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Tabell 3:3 Inkluderade studier med PEDro-värde 7 

Författare 

År Land 

Deltagare 

(bortfall) 

Syfte Interventionsgrupp/ 

Grupp 1 

Interventionsgrupp/ 

Grupp 2 

Kontrollgrupp/ 

Grupp 3 

Mätinstru

ment 

Resultat PEDro 

Sahin, N 

et al 

2011 

Turkiet 

n=150 

77% kvinnor 

 

BSG=73 

CG=73 

 

(4) 

Att 

utvärdera 

effekten då 

Back 

School 

adderas till 

ett 

träningspro

gram mot 

NSLBP. 

Deltagarna i BSG fick, 

utöver de åtgärder 

kontrollgruppen 

tilldelats, även 

genomgå ett Back 

School-program vid 4 

tillfällen á 1h under en 

period på 2 veckor. 

 Träningsprogram för 

ländrygg innehållande 

övningar för lumbar 

flexion, extension och 

stretching. 

Styrketräning för lår. 

Uppskattn

ing av 

smärta 

med VAS 

vid 

baseline, 

efter 

avslutad 

behandlin

g och 3 

månader 

efter 

avslutad 

behandlin

g. 

Minskningen av upplevd smärta på 

VAS var efter behandlingen 

statistiskt signifikant för båda 

grupperna. 

 

Efter 3 månader visade grupp 1 en 

VAS minskning på -2,09. Grupp 2 

visade en VAS minskning på 2,21 

(P>0,05). 

 

Vid jämförelse mellan grupperna var 

Back School gruppens effekt större än 

kontrollgruppens för att minska 

smärta efter behandling och 3 

månader efter behandling. P=0,010 & 

(P=0,002). 

7/10 

Shirado, O 

et al 

2010 

Japan 

n=201 

56% kvinnor 

 

EXG=103 

NSAID=98 

56% kvinnor 

 

(8) 

Att 

utvärdera 

effekten av 

hemövning

ar mot 

långvarig 

ospecifik 

ländryggss

märta. 

Styrketräning för flexor 

och extensormuskler i 

bålen. 

Stretching av bål, 

iliopsoas, glutéer och 

hamstrings. 

2 set á 10 repetitioner 

per övning skulle 

utföras hemma varje 

dag under 8 veckor. 

 Av 3 toppsäljande 

NSAID-preparat i 

Japan förskrevs ett per 

deltagare i gruppen. 

Inga andra mediciner 

för ryggsmärta fick tas. 

Deltagarna fick, när de 

ville, avsluta 

medicineringen. 

Uppskattn

ing av 

smärta 

gjordes 

med VAS 

vid 

baseline 

och vid 

behandlin

gens slut, 

efter 8 

veckor. 

Vid 8 veckor visade VAS-mätningen 

på en statistisk signifikant minskning 

av upplevd smärta för båda grupperna. 

Grupp 1 visade en minskning på VAS 

på -1,8. Grupp 2 visade en minskning 

på VAS på -1,6. (P<0,001). 

 

Mätning med VAS visade på att 

träning var lika effektivt som NSAID 

för att minska långvarig smärta från 

ländryggen. 

7/10 
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Tabell 3:4.  Inkluderade studier med PEDro-värde 5-6 

 

Författare 

År Land 

Deltagare 

(bortfall) 

Syfte Interventionsgrupp/ 

Grupp 1 

Interventionsgrupp/ 

Grupp 2 

Kontrollgrupp/ 

Grupp 3 

Mätinstru

ment 

Resultat PEDro 

Kell, RT et 

al 

2011 

Kanada 

n=240 

 

Grupp 1 

n=100 

Grupp 2 n=98 

Grupp 3 

n=101 

Kontrollgrupp

n=97 

 

(38) 

 

Att 

undersöka 

ifall 

träningsvol

ymen har 

effekt på 

upplevd 

smärta. 

Grupp 1, 2 och 3 

tränade under 16 

veckor 2, 3 och 4 dagar 

(D) per vecka. Flest 

repetitioner gjordes i 

den grupp som tränade 

4 dagar och minst i den 

grupp som tränade 2 

dagar. Deltagarna 

började med closed 

chain-övningar och när 

de klarade mer än 30 

repetitioner ökades 

motståndet med vikter. 

 Deltagarna i 

kontrollgruppen fick 

söka vilken medicinsk, 

fysioterapeutisk eller 

kiropraktisk behandling 

de ville. De ombads att 

inte påbörja ett 

program med 

styrketräning och att 

avsluta all 

styrketräning de var 

involverade i.  

Uppskattn

ing av 

smärta 

med VAS 

var fjärde 

vecka. 

Alla träningsgrupper visade 

signifikant nedgång av upplevd 

smärta vid 13 veckor, (p<0,05). Vid 

slutet av studien visade Grupp 3 som 

tränat 4 dagar per vecka signifikant 

lägre upplevd smärta jämfört med 

grupp 1 och 2 som tränat 2 respektive 

3 dagar per vecka, (p<0,05). 

 

VAS grupp 4D: -1,83 

VAS grupp 3D: -1,02 

VAS grupp 2D: -0,86 

VAS grupp kontrollgrupp: -0,17 

 

  

5/10 

Rouche-

Leboucher 

2010 

Frankrike 

n=132 

35% kvinnor 

Grupp 1 =64 

Grupp 2 =68 

 

 

Att 

jämföra 

effekten av 

ett 

multidiscip

linärt 

program 

och ett 

individanp

assat 

hemträning

sprogram. 

Grupp 1 utförde ett 

multidisciplinärt 

program, FRP, 

innehållande isotonisk 

styrketräning, 

konditionsträning, 

avslappning och 

proprioceptionsövninga

r.  

Belastningen av 

styrketräningen ökades 

då deltagarnas förmåga 

förbättrades. 

 Grupp 2 utförde AIT-

träning bestående av 

flexibilitetsträning och 

smärthantering de 

första två veckorna. 

Därefter styrketräning 

och funktionella 

övningar. Deltagarna 

ombads träna hemma 

50 minuter, 2 gånger i 

veckan. 

Uppskattn

ing av 

smärta 

under de 

24 senaste 

timmarna 

med VAS. 

Vid uppföljningen, ett år efter 

behandling, visade AIT och FRP en 

icke statistiskt signifikant nedgång av 

upplevd smärta på -1,8 respektive -1,0 

med VAS. (P>0,05). 

6/10 

FRP – Multidiciplinärt träningsprogram, AIT – Active Individual Training 
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Tabell 6:1. Interventioner som de omnämnts, sorterade i kategorier. 

 

 

Nilay 

et al 

Garcia 

et al 

Macedo et 

al 

Durmu

s et al 

Unsgaard-

Töndel et al 

Shirado 

et al 

Kell 

et al 

Roche-

Lebouche

r et al 

 

Trunk  

Flexion 

strength 

x   x x x x   

 

 

 

 

 

S 

T 

Y 

R 

K 

E 

T 

R 

Ä 

N 

I 

N 

G 

Trunk 

extension 

strength 

x   x x x   

Isotonic 

muscle 

training 

       x 

Triceps push 

down 
      x  

Biceps curl       x  

Shoulder 

press 
      x  

Bench press       x  

Leg press       x  

Trunk 

rotation 

resistance 

    x    

Hamstring 

strenght 
   x     

Submaximal 

exercises 
  x      

Thigh 

strenght 
x      x  

Repeated 

movements 
 x       

Strenght 

training 
 x       

Iliopsoas 

stretching 
     x    

 

 

S 

T 

R 

E 

T 

C 

H 

I 

N 

G 

Hamstring 

stretching 
     x   

Flexibility  x      x 

Trunk/Lumba

r stretching 

 

 

 

 

 

 

 

x   x x x   
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Tabell 6:2. Interventioner som de omnämnts, sorterade i kategorier. 

 Nilay 

et al 

Garc

ia et 

al 

Macedo et 

al 

Durmu

s et al 

Unsgaard-

Töndel et al 

Shirado 

et al 

Kell 

et al 

Roche-

Lebouche

r et al 

 

Isolated 

muscle control 
  x       

 

 

 

 

 

H 

Å 

L 

L 

N 

I 

N 

G 

S 

T 

R 

Ä 

N 

I 

N 

G 

Pelvic tilt    x x    

Posture of the 

spine 
  x x     

Isolated TrA 

activation 
    x    

Coordination   x x     

Sustained 

posture  
 x       

Posture 

training 
 x   x    

Range of 

motion 
 x       

Trunk muscle 

control 
  x      

Sling exercises     x    

Proprioception 

training 
       x 

Isolated 

muscle control 
  x      

Pelvic tilt    x x    

Posture of the 

spine 
  x x     

Isolated TrA 

activation 
    x    

Functional 

training 
  x     x F 

Relaxation    x    x A 

Endurance 

training 
       x K 

 

F= Funktionell träning, A=Avslappning, K=Konditionsträning 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen som gjordes i PubMed upplevs av författaren som mycket mer specifik än 

den som gjordes i CINAHL. PubMed hade ”reduce pain” som ämnesord och användes som 

Outcome i PICO-tabellen, medan CINAHL inte hade detta sökord. Antalet sökträffar i 

PubMed blev endast 9 stycken. Detta upplevs som ett lågt resultat då det eftersökta ämnet är 

relativt stort. Risken med hög specificitet är att artiklar som var relevanta för syftet kan ha 

förbisetts. Det hade varit mer optimalt att använda andra effektmått som outcome och på så 

sätt få ett bredare resultat med fler artiklar, och därefter reducera antalet med avgränsningar i 

form av inklusions och exklusionskriterier.  

 

Reduce pain fick i CINAHL ersättas med ”low back pain rehabilitation” och ”low back pain 

therapy”. Detta medförde att antalet träffar i CINAHL blev betydligt större än antalet träffar i 

PubMed. Avsaknaden av dubbletter och antalet träffar talar för att de båda sökningarna inte är 

helt likvärdiga. Risken med hög specificitet är att artiklar som skulle kunna vara relevanta har 

uteslutits. En del artiklar som gått förlorade i PubMeds sökning har fångats upp i CINAHLs. 

Ytterligare interventioner har exkluderats då exklusionskriteriet deltagarantal satts vid 100. 

Efter sökningen genomförts i databaserna upptäcktes fler artiklar med interventioner, 

exempelvis aerobisk dans, men med för lågt deltagarantal för att inkluderas. 

 

Ytterligare artiklar har exkluderats då de undersökte effekten av fysisk tränings på specifika 

vävnadsskador och var alltså inte relevanta för studiens syfte, att kartlägga interventioner för 

ospecifik smärta från ländryggen. Det är inte alltid klart ifall deltagarna som återfunnits i 

artiklarna hade en vävnadsskada eller inte, det kan mycket väl vara deltagare som från början 

haft en sådan men som sedan läkt och lämnat ett smärttillstånd efter sig (8). Däremot är det 

klart att de varit smärtpåverkade i mer än 3 månader, annars hade smärttillståndet inte räknats 

som NSLBP (6) och de skulle inte ha inkluderats i orginalstudierna. 

 

Genom att använda ett inklusionskriter där endast artiklar som blivit publicerade de senaste 5 

åren ingick i litteraturöversikten uppstod både för- och nackdelar. Fördelarna är att det är den 

allra senaste forskningen som sammanställs. Riskerna skulle kunna vara att artiklar med 

vetenskaplig tyngd, som drivit forskningen framåt men är äldre än 5 år, inte inkluderades.  
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Hur artiklarna skulle kategoriseras var inte självklart. Det visade sig svårt att kategorisera 

utefter intervention, då samma interventioner i kombination eller jämförelse av dessa återkom 

i nästan samtliga artiklar. För att kategorierna inte skulle bli alltför lika varandra sorterades de 

efter metodologisk kvalitet utefter PEDro-värde.  

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes med hjälp av PEDro-scale av författaren själv. 

Därefter kontrollerades resultatet mot PEDro´s databas för att upptäcka eventuella misstag av 

författaren. Inga sådana upptäcktes. En artikel (20) fanns inte med i databasen och PEDro-

värdet av den kunde således inte bekräftas. 

 

PEDro-scale är det instrument som i denna studie använts för mäta metodologisk kvalitet och 

ska inte förväxlas med evidensvärdering. En evidensvärdering med GRADE som 

utvärderingsinstrument skulle ge ett korrekt värde för evidens. GRADE är dock inte ett 

instrument som krävs för evidensvärdering inom examensarbeten på kandidatnivå och har 

därför av författaren valts bort och evidens har inte utvärderats. Istället har metodologisk 

kvalitet värderats med PEDro-scale. Nackdelen med PEDro-scale är att den inte berör andra 

faktorer än just metodologisk kvalitet. PEDro tar inte hänsyn till hur resultatet tolkats eller 

vad andra studier visar på om det berörda ämnet. 

 

  

Resultatdiskussion 

Tabell 6 sammanfattar de interventioner som återfanns i de inkluderade artiklarna. Den visar 

på att styrketräning, stretching och hållningsträning oftast används i träningsprogram för att 

minska långvarig ländryggssmärta. Kategoriseringen visade sig i vissa fall problematisk då 

vissa övningar kan passa in i fler kategorier. TrA har av författaren lagts under 

hållningsträning när det egentligen är en form av styrketräning. Detta beror på att syftet med 

övningen var att stabilisera ländryggen och öka muskelkontrollen, inte nödvändigtvis att göra 

den kapabel att klara av mer motstånd. Tabellen säger dock inget om hur interventionerna är 

fördelade mellan artiklarnas grupper. Den informationen återfinns i tabell 3.  

    

De artiklar som skattades högst på PEDro-scale, 8 poäng, visade på en signifikant minskning 

av upplevd smärta på NRS vid första follow-up, mindre än 3 månader efter interventionen att 

avslutats. Samtliga medverkande grupper använde ett program av kombinerade interventioner 

med fokus på styrketräning, hållningsträning och stretching. Garcia et al (27) visar därefter på 
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en avtagande effekt, d.v.s. det skattade värdet på NRS steg i riktning mot värdet vid baseline. 

Efter 3 månader var inte längre minskningen på NRS signifikant medan minskningen av den 

skattade smärtan på NRS i Macedo et al (29) var som störst 12 månader efter interventionen. 

Detta kan möjligen förklaras av Macedos et al (29) hade två extra träningstillfällen vid 4 och 

8 månader. Garcias et al (27) erbjöd inte träningstillfällen efter att interventionen avslutats. 

Slutsatsen som kan dras av detta är att smärtlindringen, i NRS, som träningsprogrammen 

resulterade i, gradvis avtog då träningen upphörde. Något som också bekräftas av resultaten 

som presenteras av Sahin et al (31) och Unsgaard-Töndel et al (33). För att bibehålla och öka 

effekten över en längre tidsperiod krävs således fortsatt träning, enligt Macedo et al (29). 

Samtliga inkluderade artiklar visade på en smärtminskning, skattad med VAS eller NRS, på 

kort sikt även om den inte alltid var statistiskt signifikant. 

 

Störst VAS-minskning från baseline visade en interventionsgrupp som tränat rörlighet, 

ryggstyrka, stabilitet, avslappning och använt Back Schools utbildningskomponent (20). 

Minskningen var hela 4,37 poäng 4 veckor in i behandlingen. VAS-minskningen reducerade 

sedan till 3,5 poäng vid 6 månader. Störst NRS-minskning från baseline visade en 

interventionsgrupp som tränade funktionella övningar och isolerade TrA-övningar (29). NRS-

minskningen för interventionsgruppen var 3,4 poäng efter 12 månader.  

 

Alla träningsgrupper som förekom i de inkluderade artiklarna, med undantag av två (28, 33), 

som använde träningsprogram med kombinationer av interventioner för att minska uppskattad 

smärta på VAS. Då Kell et al (28) endast använde styrketräning för samtliga gruppdeltagare, 

med en träningsdos som varierade från 2 till 4 tillfällen per vecka, sticker den ut bland 

artiklarna. En intervention har använts, i form av styrketräning för samtliga grupper och 

studien undersökte istället om doseringen hade någon betydelse för minskad smärta på VAS. 

Studien visade visserligen statistisk signifikant nedgång av VAS-skattad smärta inom 

samtliga grupper efter 13 veckor, oberoende av träningsdos, men är också den studien som 

har lägst PEDro-värde, på endast 5 poäng vilket medför att kvaliteten anses som ”fair” (25). 

Detta anses enligt författaren vara ett föga imponerande betyg. Även om styrketräning, enligt 

tabell 6, alltid ingår i de kombinerade program som används så är interventionen sällan 

ensamstående, utan inslag av stretching och hållningsträning. Det behövs fler artiklar, med 

högre metodologisk kvalitet för att bekräfta styrketräningens effekter på skattad VAS-smärta. 

Intressant är även att Kell´s (28) visar på att en högre träningsdos medför större fördelar 

gällande minskning av upplevd smärta på VAS. För att bekräfta detta krävs vidare forskning. 
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Bristen på statistisk signifikans i Unsgaard-Töndels (33) förklaras med att 

interventionsgrupperna var för små. Träning av TrA och hållningsträning resulterade 

visserligen i en minskning av upplevd smärta på NRS men författarna hävdar att grupperna, 

som bestod av 36-37 deltagare skulle istället behöva innefatta 59 deltagare för att uppnå en 

statistiskt signifikant minskning av skattad smärta på NRS. 

 

Tidigare forskning har gjort gällande att hållningsträning kan vara en effektiv metod för att 

för att minska långvarig ländryggssmärta (12,13). Detta kan vare sig bekräftas eller förnekas 

genom denna litteraturstudie. Endast en studie (33) använde denna typ av träning, utan att 

kombinera den med andra interventioner och resultatet av denna visade sig inte statistiskt 

signifikant. När hållningsträning kombinerats med funktionella övningar var resultatet inte 

bara statistisk signifikant utan även betydande med en skattad VAS-minskning på 4 poäng 

(29). 

 

Det motiveras inte i artiklarna varför VAS eller NRS har använts. Författaren av den här 

studien antar att det handlar om personliga preferenser hos artiklarnas författare. Det som 

skiljer resultatmåtten åt är två detaljer. Den första är att VAS är en visuell bedömning som 

utförs med en mätpunkt som flyttas längs en linje där hög smärtupplevelse markeras till höger 

och låg till vänster. När man sedan vänder på VAS-instrumentet kan man utläsa det numeriska 

värdet. NRS är strikt numerisk. Den andra detaljen som skiljer resultatmåtten åt är att VAS 

mäter från 0-10 medan NRS mäter från 1-10 (14,15). 

 

Resultatet var oväntat på så sätt att enskilda interventioner inte testades mot kontrollgrupper 

utan mot andra träningsgrupper där interventioner sammanfogats till träningsprogram. 

Resultatet visar på att fysioterapeuter visserligen ibland använder isolerade interventioner, 

exempelvis TrA-träning, men att träningsprogram i form av en kombination av interventioner 

är betydligt mer frekvent förekommande. Resultatet visar också på att effekten av de 

kombinerade träningsprogrammen var mer effektiva för att lindra smärta än de som endast 

studerade en typ av träning. 

 

En intressant faktor som upptäcktes bland de inkluderade artiklarna var deras geografiska 

spridning. Samtliga bebodda kontinenter förutom Afrika fanns representerade. Europa 

(20,30.31,33), Asien (32), Sydamerika (27), Nordamerika (28) och Australien (29) är 
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representerade med minst en artikel. Författaren tolkar detta som att fysisk träning, i olika 

former, som behandling för långvarig ländryggssmärta är en metod som undersöks och 

används över stora delar av världen.   

 

Konklusion 

Litteratursökningen visade att fysioterapeutiska interventioner som styrketräning, 

hållningsträning, stretching, avslappning, rörelseträning, funktionell träning, 

konditionsträning, Back School och McKenzie används mot NSLBP. Interventionerna 

kombineras med varandra till träningsprogram. Som resultatmått för interventionernas 

smärtreducerande effekter används NRS och VAS. 

 

Förväntad betydelse 

Behandling av NSLBP är, då ett så pass högt antal är drabbade, viktigt för fysioterapeuter att 

hålla sig uppdaterade om. Sannolikheten att under sin arbetstid påträffa patienter med denna 

typ av besvär måste anses som mycket hög. De metoder som användes för 10 år sedan 

behöver inte nödvändigtvis vara de som är bäst lämpade idag. 

 

Förväntad betydelse av studien är alltså att redovisa vilka interventioner som använts under de 

senaste 5 åren och vilka resultaten av dem har varit samt att bidra med en grund att bygga 

vidare på, i form av fortsatta studier. Studien kan gagna de fysioterapeuter som avser 

behandla personer med NSLBP men inte är så insatta i ämnet. 
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Bilaga 1 – PEDro scale 

 

 

PEDro Scale 

1. eligibility criteria were specified no  yes  where: 

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects 

were randomly allocated an order in which treatments were received) 

no  yes  where: 

3. allocation was concealed no  yes  where: 

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic 

indicators 

no  yes  where: 

5. there was blinding of all subjects no  yes  where: 

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy no  yes  where: 

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome no  yes  where: 

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of 

the subjects initially allocated to groups 

no  yes  where: 

9. all subjects for whom outcome measures were available received the 

treatment or control condition as allocated or, where this was not the case, for 

at least one key outcome was analysed by “intention to treat” 

no  yes  where: 

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least 

one key outcome 

no  yes  where: 

11. the study provides both point measures and measures of variability for at least 

one key outcome 

no  yes  where: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


