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Abstrakt 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva fysioterapeuters erfarenheter av operation följt av 

postoperativ rehabilitering jämfört med konservativ behandling för patienter med lumbalt 

diskbråck. Introduktion: Ryggbesvär är ett vanligt problem för samhället och diskbråck i 

ländryggen är den vanligaste ryggdiagnosen. Detta resulterar i stora kostnader för samhället 

på grund av antalet sjukskrivningar. Vid smärta från diskbråck rekommenderas i första hand 

konservativ behandling. När smärtan är outhärdlig och patientens livskvalité påverkas 

övervägs operation som nästan alltid används i ett smärtlindrande syfte. Metod: Fem 

fysioterapeuter, verksamma på samma klinik deltog i denna intervjubaserade studie. 

Intervjuerna följde en standardiserad intervjuguide och analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Två kategorier och fyra underkategorier bildades. Kategorin 

patienten i fokus representerar hänsyn till patientens tillstånd och fokus på smärtlindring. 

Kategorin fysioterapeutisk vägledning representerar spontanläkning och fysioterapeutiska 

behandlingsåtgärder. Rehabiliteringen efter operation och vid konservativ behandling skiljer 

sig avseende smärtlindring och rörelserädsla. Patienter som genomgår operation får en 

snabbare smärtlindring och ett snabbare rehabiliteringsförlopp medan det tar längre tid för 

patienter som endast genomgår konservativ behandling. Konklusion: Fysioterapeuternas 

erfarenheter visar på att oavsett valet mellan dessa behandlingar är rehabiliteringen individuell 

och fokus ligger på att behandla smärta, funktion och symtom. 

 

Nyckelord: Fysioterapi, konservativ behandling, lumbalt diskbråck, operativ behandling och 

smärthantering. 
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Introduktion 

 

Lumbala ryggbesvär är ett vanligt problem för samhället i västvärlden och ungefär 80 % av 

den mänskliga befolkningen drabbas någon gång i livet av detta (Holmström & Moritz, 

2007).  Svensk ryggkirurgisk förening redovisade år 2012 totalt 8 012 opererade 

ländryggspatienter, varav 2 262 var diskbråcksoperationer (Strömqvist, Fritzell, Hägg, 

Knutsson & Sandén 2013). Lumbalt diskbråck är den vanligaste ländryggsdiagnosen 

(Hansson & Jansson, 2007) och medelåldern för diskbråckspatienter är 45 år (Strömqvist, 

Fritzell, Hägg & Jönsson, 2008). 

 

Ryggen är uppbyggd av rörelsesegment som består av tre delar: disk, facettled och ligament 

(Holmström & Moritz, 2007). I många fall har patienter mer komplexa besvär av diskbråck 

som ofta är orsakat av degenerativa diskförändringar eller facettledsartros. Disken fungerar 

som ett mekaniskt stöd, möjliggör rörelse i ryggens segment (Raj, 2008) och har till uppgift 

att vara stötdämpare (Thomeé, Swärd & Karlsson, 2011). Det är vanligast att få ett diskbråck 

mellan kotorna L4-L5 och L5-S1 (Bojsen-Möller, 2000). 

 

Det finns många riskfaktorer till att ett diskbråck uppkommer och några av dessa kan vara 

ogynnsamma förflyttningar med manuellt kroppsarbete samt ohälsosamma livsstilsrelaterade 

faktorer, såsom övervikt, rökning och fysisk inaktivitet (Schuman, Bolm-Audorff & Seidler 

2010). Ett diskbråck kan även uppstå genom åldersdegeneration eller genom akut våld i form 

av en kraftig vridning eller vid böj-och sträckvåld av ryggen (Thomeé, et al. 2011). Med tiden 

blir nucleus pulposus mer fibrotisk och sprickor kan uppkomma i disken, vilket kan vara en 

orsak till att ett diskbråck inträffar. Degenererade diskar har även sänkt vattenhalt vilket gör 

att disken minskar i höjd. På grund av diskbråcket kan en inflammatorisk process starta då 

nucleus pulposus innehåller ämnen som kan irritera nervroten och ge symtom i form av 

utstrålning till benen (Fagius & Aquilonius, 2006). Diagnosen diskbråck ställs enligt Thomeé 

et al. (2011) med hjälp av magnetkameraundersökning eller datortomografi och genom klinisk 

undersökning av reflexer, sensibilitet och muskelkraft. Ett provokationstest görs även genom 

ett rakt benlyft i ryggliggande, ett så kallat Lasegue’s test för att framkalla smärtan av den 

påverkade ischiasnerven som går längs benets baksida. 
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Smärta kan påverka människan både fysiskt och psykiskt och detta har en inverkan på 

individens vardagliga aktiviter och livskvalitet (Linton, 2013). När smärta orsakad av 

diskbråck uppkommer är det vanligt förekommande att individen hindras av sina vardagliga 

aktiviteter och tror att diskbråcket är farligt och kommer bli bestående. Därmed undviker 

individen allt som skulle kunna öka smärtan på grund av rädsla och riskerar därför att skapa 

inaktivitet och funktionsnedsättning (Linton, 2002). 

 

Den konservativa behandlingen av diskbråck innefattar både farmakologisk behandling och 

fysioterapeutiska strategier (Tullberg & Brandt, 2010). Rehabiliteringen bör till en början 

bestå av avlastade övningar följt av rörlighets-, uthållighets-, balans-, koordinations- och 

styrketräning (Thomeé et al. 2011). Den fysioterapeutiska behandlingen handlar om 

information, fysisk träning och manuella tekniker. Den fysiska träningen består till mesta dels 

av bålstabilitetsträning i kombination med manuella tekniker (Holmström & Moritz 2007). 

Några manuella tekniker som används vid lumbalt diskbråck är mobilisering, manipulation 

och traktion som syftar till att avlasta nervroten för att få smärtlindring. Mckenzie är också en 

vanlig behandling som utförs själv av patienten. Mckenziemetoden används för att förebygga 

smärta och avlasta ryggen vid belastade moment i vardagen. (Tullberg & Brandt, 2010). 

 

Diskbråckskirurgi används nästan alltid i smärtlindrande syfte. Om livskvalitén påverkas på 

grund av långvarig smärta övervägs kirurgi som behandling efter tre månaders tid (Tullberg & 

Brandt, 2010). Indikationer för operation vid lumbalt diskbråck är symtom under sex till åtta 

veckor efter uppkomsten av skadan, bekräftad ischiassmärta nedom knäleden, provocerad 

smärta av ischiasnerven vid Lasegue’s test, påverkad reflex eller sensibilitet över skadans 

utbredningsområde samt fastställd diagnos vid magnetkameraundersökning eller 

datortomografi (Hansson & Jansson, 2007). Akuta diskbråcksoperationer föreligger vid 

symtom som droppfot, cauda equina och vid icke-hanterbar smärta (Holmström & Moritz, 

2007). Droppfot innebär skada på en nerv som försvagar fotens och tårnas extension och 

eversion (Bojsen-Möller, 2000). Cauda equina syndrom är ett sällsynt men allvarligt tillstånd 

och förekommer hos ungefär 1-3 % av alla diskbråckspatienter. Vanligast har dessa patienter 

ischias utstrålning, förlamning och tarm- eller blåsdysfunktion på grund av att 

spinalnervrötterna komprimeras (Jason et al. 2001). Det operativa ingreppet är relativt litet 

och patienten går oftast hem samma dag efter operation (Tullberg & Brandt, 2010). Vid 

diskbråck används en säker operationsteknik och efter det kirurgiska ingreppet har man sett 

förbättrade symtom hos patienter vad gäller funktion och smärta med få efterföljande 
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komplikationer (Moschetti, Pearson & Abdu 2009). Efter en operation finns inga restriktioner 

men patienten kan få en snabbare återhämtning med hjälp av träning postoperativt. Vid 

utskrivning tilldelas ett hemträningsprogram som främst innehåller stabilitet- och 

koordinationsövningar och när såret har läkt påbörjas den fysioterapeutiska behandlingen 

samtidigt som träningsbelastningen succesivt ökar (www.globalhealthpartner.com). I en 

studie har det visat att aktiv träning efter operation vid lumbalt diskbråck jämfört med ingen 

träning alls samt hög träningsintensitet jämfört med låg träningsintensitet, gav en snabbare 

reducering av smärta och förbättrad funktion (Ostelo, Costa, Maher, de Vet & van Tulder, 

2008). En stor del av behandlingen vid diskbråck syftar till att patienten ska återgå till sitt 

arbete och beroende på patientens arbetsuppgifter anpassas rehabiliteringen utifrån detta 

(www.globalhealthpartner.com).  

 

Cirka 90 % av alla diskbråck läker spontant inom loppet av tre månader (Holmström & 

Moritz, 2007) och prognosen är god för patienter vare sig de opererat sig eller inte (Thomeé et 

al. 2011). Det finns också svårare fall av diskbråck som kan ta upp till månader eller år att 

läka ut (Tullberg & Brandt, 2010). Erfarna kliniska fysioterapeuter anser att samtliga 

konservativa metoder har goda effekter men med kraven som ställs idag krävs det fler och 

framstående studier för att bevisa detta värde (Holmström & Moritz 2007). 

 

Den totala kostnaden för ryggrelaterade åkommor i Sverige beräknas att kosta samhället 

uppemot 29,4 miljarder kronor (SBU, 1995). År 2007 utfördes 1535 diskbråcksoperationer i 

Sverige (Strömqvist et al. 2008) vilket är en ökning med 727 operationer fram till 2012 

(Strömqvist et al. 2013). Samarbetet mellan fysioterapeut och läkare har blivit allt viktigare då 

det ges många felaktiga råd och behandlingar till patienter med lumbalt diskbråck. Under ett 

långsiktigt rehabiliteringsförlopp råder det delade meningar om vilken av behandlingarna som 

är mest effektiv och det finns låg evidens som talar för valet av operativ- och konservativ 

behandling vid lumbalt diskbråck (Jacobs, Rubinstein, Koes, van Tulder & Peul, 2013). För 

att effektivisera vården och minska patientens lidande krävs därför tydligare riktlinjer vid 

konservativ och operativ behandling av lumbalt diskbråck (www.globalhealthpartner.com). 

Fysioterapeuternas egna erfarenheter och upplevelser saknas kring dessa behandlingar och 

därför vill deras kunskap belysas i denna studie.  

 

http://www.globalhealthpartner.com/
http://www.globalhealthpartner.com/
http://www.globalhealthpartner.com/
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Syfte 

 

Syftet var att beskriva fysioterapeuters erfarenheter av operation följt av postoperativ 

rehabilitering jämfört med konservativ behandling för patienter med lumbalt diskbråck. 

 

 

Frågeställning 

 

Hur skiljer sig smärtproblematik och funktion hos patienter med lumbalt diskbråck efter 

operation och vid konservativ behandling? 

 

 

Metod 

 

Deltagare och datainsamling 

 

En fysioterapeut vid en rehabiliteringsklinik i Sverige kontaktades via telefon för medgivande 

om studien. I samband med detta tillfrågades fysioterapeuten om fler medarbetare på kliniken 

kunde delta. Därefter kontaktades författarna per mail om att fem fysioterapeuter på kliniken 

kunde medverka. Vidare gav fysioterapeuten tillåtelse om att ta emot ett informationsbrev (se 

bilaga 1) som i efterhand vidarebefordrades till övriga deltagare. Fysioterapeuten kom 

överens med de övriga deltagarna om datum och tid för intervjuer och vidarebefordrade detta 

till författarna som planerade in fem intervjuer. Alla deltagare erhöll en samtyckestalong (se 

bilaga 2) per mail om medverkan i studien. Vid det personliga mötet skrev deltagarna på 

samtyckestalongen som samlades in vid intervjutillfällena. 

 

Inklusionskriterier var: erfarenhet av både operativ- och konservativ behandling vid lumbalt 

diskbråck, verksam fysioterapeut på kliniken samt specialistutbildning inom ortopedisk 

manuell terapi (OMT). Fyra kvinnor och en man medgav sitt deltagande i studien och alla 

deltagare uppfyllde dessa inklusionskriterier. 
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Den kvalitativa forskningsintervjun baserades på semistrukturerade intervjuer (Kvale, 2009) 

bestående av fyra slutna grundfrågor och nio ämnesbaserande öppna frågor (se bilaga 3). 

Intervjuerna pågick mellan 15-30 minuter och genomfördes på fysioterapeuternas arbetsplats i 

en ostörd miljö. Intervjuerna spelades in på två lösenordsskyddade mobiltelefoner och 

dokumenterades skriftligt och överfördes till två lösenordsskyddade datorer. Efter avslutad 

studie raderades det inspelade materialet. 

 

 

Tabell 1: Deltagare 

 

Deltagare Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 Informant 5 

Fysioterapeutisk 

utbildning 

Grundutbildning, 

specialist inom 

OMT och 

vidareutbildad 

Grundutbildning, 

specialist inom 

OMT och 

vidareutbildad 

Grundutbildning, 

specialist inom 

OMT och 

vidareutbildad 

Grundutbildning, 

specialist inom 

OMT och 

vidarutbildad 

Grundutbildning, 

magisterexamen, 

specialist inom 

OMT och 

vidareutbildad  

Arbetslivs- 

erfarenhet 

Arbetat sedan 

1992 

Arbetat sedan 

1992 

Arbetat sedan 

1985 

Arbetat sedan 

1980 

Arbetat sedan 

1995 

Tid på kliniken 2 år 8 år 10 år 10 år 12 år 

 

 

Analys 

 

En kvalitativ ansats valdes för att besvara studiens syfte. Denna metod kan bidra till en ökad 

förståelse och meningsfullhet då fysioterapeuterna själva får beskriva och förmedla sin 

kunskap (Sofaer, 1999). Direkt efter varje intervju skrev författarna en kort sammanfattning 

om vad som sagts vid varje intervju. En datainsamling gjordes utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet transkriberades och bearbetades 

av författarna tillsammans och det skapades många diskussioner kring varje intervju för att 

undvika att relatera egna personliga värderingar och tankar som skulle kunna påverka 
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resultatet. Därefter diskuterades och granskades citaten för att besvara studiens syfte och 

meningsbärande enheter sorterades ut från det transkriberade materialet. Alla meningsenheter 

kondenserades och kodades. Meningsbärande enheter, kondensering och koder gjordes var för 

sig och diskuterades för att öka validiteten och trovärdigheten i intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2009). För att besvara studiens syfte sorterades koderna i kategorier och 

underkategorier. För att få en helhetssyn av fysioterapeuternas erfarenheter och upplevelser 

studerades intervjuerna noggrant i förhållande till kategorier och koder. Avslutningsvis 

presenteras resultatet i två kategorier med tillhörande underkategorier som stärks av 

fysioterapeuternas citat. 

 

Tabell 2: Överblick över analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod 

Det beror på hur ont dom har, 

hur patienten mår själv alltså 

hur man kan ta sin smärta, en 

del kan ju vara extremt 

ångestladdade av smärta 

också och bli rädd. 

Beror på hur ont och hur patienten 

kan ta sin smärta, en del är väldigt 

ångestladdade av smärta och 

rädda. 

Ångest av smärta och 

rädsla. 

 

 

Etiska övervägande 

 

Etisk prövning var inte aktuellt för denna studie. Etiska funderingar kring denna kvalitativa 

studie handlade om att informera fysioterapeuterna om studiens syfte, hur intervjun skulle 

genomföras och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien utan att ange 

orsak, vilket gjordes skriftligt och muntligt innan intervjutillfällena. Deltagarnas identitet 

behandlades konfidentiellt och lämnades aldrig ut då insamlad data sparades på 

lösenordsskyddade mobiltelefoner och datorer som endast författare och handledare hade 

tillgång till. Vid godkänd rapport raderades all datainsamling. Citat och innehåll från 

intervjuerna blandades i den färdigställda rapporten för att läsaren inte skulle kunna åtskilja 

fysioterapeuternas åsikter. Författarna avslöjade inte vilken informant som sagt vad i den 

slutgiltiga rapporten, vilket skyddade deras anonymitet. Däremot fanns det möjlighet för 
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fysioterapeuterna att räkna ut vem som sagt vad vid läsning av rapporten då endast fem 

deltagare blev intervjuade. Det var av stort värde att ha en objektiv inställning samt respektera 

intervjupersonernas autonomi och att inte försöka påverka svaren i någon riktning. 

Intervjufrågorna skrevs även på ett sätt som inte kunde uppfattas stötande av deltagarna. För 

deltagarna kunde denna studie vara ett värdefullt tillfälle att förmedla sina erfarenheter och sin 

kunskap om rehabilitering, vilket kan skapa nya diskussioner om vilken behandling som 

lämpar sig bäst för patienten. 

 

Resultat 

 

Tabell 3: Kategorier och underkategorier 

Kategorier Patienten i fokus Fysioterapeutisk vägledning 

Underkategori  Hänsyn till patientens tillstånd Spontanläkning 

Underkategori  Fokus på smärtlindring Fysioterapeutiska behandlingsåtgärder 

 

 

Patienten i fokus 

 

Kategorin patienten i fokus beskriver att utgå från patientens behov och önskemål. 

Fysioterapeuterna beskrev att rehabiliteringen innebär att utgå från patientens hälsotillstånd 

som innebär att visa respekt, att varje patient ska känna trygghet samt att erbjuda en 

tillgänglig och effektiv vård som är av god kvalitet. Informanterna menade att detta är viktiga 

förhållningssätt för en fysioterapeut och att minska smärta och förbättra funktion är en stor del 

av rehabiliteringen. Eftersom många patienter med diskbråck lider av smärta krävs olika 

individuella insatser i behandlingen. Då smärtan är individuell och upplevelsen av smärta är 

subjektiv kan fysioterapeuterna enbart dela med sig av sina erfarenheter, vilket gör att 

patientens smärtupplevelse uteblir. Underkategorin hänsyn till patientens tillstånd beskriver 

patientens välmående och symtom. Underkategorin fokus på smärtlindring illustrerar 

betydelsen av att minska patientens smärttillstånd. 
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– Hänsyn till patientens tillstånd 

 

Rehabiliteringen beror enligt fysioterapeuterna på patientens funktion, välmående och 

symtom och därför är det viktigt att se till vilken patient man har framför sig. De menade 

också att patientens smärta är individuell och att storleken på diskbråcket inte har någon 

betydelse för hur ont patienten har. Detta innebär att typen av diskbråck inte ger några 

generella riktlinjer i hur rehabiliteringen ska ske. Funktion är en viktig del av behandlingen 

och består till stor del av att utvärdera patienterna för att de ska kunna återgå till sina 

vardagliga sysslor och till sina tidigare aktiva liv. Oavsett om patienten rehabiliteras med ett 

operativt ingrepp eller med enbart konservativ rehabilitering var informanterna överens om att 

de inte fanns några större skillnader avseende funktion. Den enda skillnaden som nämndes var 

att rörelserädsla förekommer oftare efter en operation. Flera fysioterapeuter menade att 

patienterna har olika smärtgränser och att smärthanteringen är väldigt individuell. 

Fysioterapeuterna poängterade att individuell rehabilitering även innefattar att ge information 

till patienten. Informationen kan handla om värdet av träning och förståelsen om vad ett 

diskbråck innebär. Det är också viktigt att få patienten att våga belasta kroppen för att minska 

rörelserädsla som är vanligt förekommande hos patienter med diskbråck. Fysioterapeuterna 

beskrev att en del patienter är väldigt ångestladdade och oroliga över sitt diskbråck. Aktiv 

coping är ett viktigt redskap som används för att minska patienternas rörelserädsla och som 

består av att lära patienten olika träningsstrategier. Fysioterapeuterna betonade att det är lika 

viktigt att se till individens rörelserädsla som att rehabilitera själva diskbråcket och att ta 

hänsyn till vilken individ man har framför sig är en självklarhet i rehabiliteringen. 

 

Informant 4 - “Det beror på hur ont dom har, hur patienten mår själv alltså hur man kan ta 

sin smärta, en del kan ju vara extremt ångestladdade av smärta också och bli rädda. Alltså 

det beror lite på var patienten befinner sig och hur ont dom har, alltså är det patienter som 

har fruktansvärt mycket besvär, som ja menar jag har haft patienter som har stått på alla fyra 

i väntrummet, då är det inte läge att börjar göra massa stabilitetsövningar eller McKenzie då 

handlar det kanske om att få en primär diagnos och sen läkemedel” 

 

– Fokus på smärtlindring 

 

Alla fysioterapeuter uppgav att operation ger en omedelbar smärtlindring och att bensmärtan 

är en viktig indikation till att operera vid lumbalt diskbråck. Fysioterapeuterna beskrev att en 
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del patienter svarar fantastisk bra på smärtläkemedel samtidigt som en del får mindre bra 

effekt. Neuropatiska smärtläkemedel används framförallt vid svår bensmärta i samband med 

diskbråck. Blir patienten inte smärtfri av läkemedel eller konservativ behandling och 

livkvalitén påverkas övervägs operation. Det är patienten som avgör om det går att uthärda 

smärtan och toleransnivån diskuteras mellan läkare, fysioterapeut och patient. Långvarig 

smärta försämrar patientens kondition och opereras patienten för sent, upp mot ett år efter 

skada blir det en mindre lyckad operation. Efter operationen finns ingen direkt indikation på 

behandling då patienten är smärtfri. Därför går rehabiliteringsförloppet snabbare samtidigt 

som patienten blir omotiverad till träning. Däremot menar fysioterapeuterna att det är viktigt 

att poängtera för patienten att det är viktigt att upprätthålla träningen efter operationen för att 

återfå normal kroppsfunktion, kunna återgå till sin vanliga träning samt för att undvika 

återfall. 

 

Informant 3 - “Jag har en känsla av att en del som går jättelänge och bara har ont, alltså ont 

i benet och det går aldrig över, då skulle väl jag operera för då tycker jag att man ska 

operera dom om jag får välja, för då går det snabbare över tror ja. Det är ju en 

smärtoperation och för att vinna tid liksom, att det inte går över” 

 

 

Fysioterapeutisk vägledning 

 

Under ett rehabiliteringsförlopp kan en spontanläkning av diskbråcket ske. Fysioterapeuterna 

beskrev att en naturlig process sker vid läkning av diskbråck och att prognosen oftast är god. 

Patienten kan också vägledas av en fysioterapeut där rehabiliteringen består av att öka 

funktionen och minska smärtan. Informanterna berättade att rehabiliteringen syftar till olika 

åtgärder som ska hjälpa individen att få tillbaka sin bästa möjliga funktionella förmåga. 

Tidsperioden för rehabilitering är individuell och beror på skadan och patientens behov av 

behandling. Fysioterapeuterna beskrev att de är involverade i den konservativa 

rehabiliteringen och vägleder patienten för ökad funktion och minskad smärta. 

Underkategorin spontanläkning beskriver att avvakta ställningstagande då kroppen vanligtvis 

hanterar diskbråcket själv. Underkategorin fysioterapeutiska behandlingsåtgärder handlar 

både om passiva och aktiva fysioterapeutiska insatser. 
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– Spontanläkning 

 

Prognosen är oftast god vid diskbråck och de allra flesta läker ut med tiden. Hur fort ett 

diskbråk läker är individuellt. Fysioterapeuterna poängterade att det var viktigt att informera 

patienten om läkningsförloppet då de försöker vänta ut en spontanläkning. De berättade att 

storleken på diskbråcket inte har någon betydelse, utan även ett stort diskbråck med 

benpåverkan kan gå i snabb regress. En del informanter var eniga om att operation inte är att 

föredra, då man vill avvakta för att se om kroppen själv kan ta hand om diskbråcket och för att 

undvika risker och komplikationer hos patienten. Uppger patienten att smärtan plötsligt 

försvinner finns det inte längre några skäl till att operera. Fysioterapeuterna menade att det 

finns komplikationer men att de är få och att ingreppet är relativt litet. Att bli sövd och att 

öppna upp huden är en risk och infektion, inflammation och ärrbildning kan förekomma. När 

patientens symtom börjar försvinna görs ingen ny röntgen för att verifiera att diskbråcket har 

läkt. Istället utgår fysioterapeuterna från patientens smärta och funktion och när patientens 

symtom har minskat antar de att diskbråcket har läkt. 

 

Informant 4 – ”Och alltså, icke kirurgi är ju absolut det bästa att föredra, kan man på alla 

sätt att få patienten att inte behöva gå till kirurgi så är ju det de absolut bästa” 

 

– Fysioterapeutiska behandlingsåtgärder 

 

Den konservativa rehabiliteringen består oftast av träning och manuella tekniker och syftar till 

att minska smärta och förbättra funktion. Träningen består av att hitta bålkontroll, koordinera 

muskler samt stabilitetsträning och styrketräning som ska hjälpa disken att ta belastning. 

Fysioterapeuterna berättade att syftet med rehabiliteringen är att guida patienten in i sitt 

tidigare liv för en aktivare vardag. De beskrev att träningen ser mestadels lika ut för alla 

ryggpatienter och att fysioterapeuterna arbetar efter patientens symtom. Träningen sker utan 

restriktioner och fysioterapeuten testar hur mycket patienten klarar av samtidigt som 

träningsbelastningen successivt ökar. Informanterna beskrev att vid rehabilitering med 

patienten applicerar de olika manuella tekniker så som traktion och mobilisering. De berättade 

även att Mckenzie har visat sig vara en bra behandlingsmetod vid lumbalt diskbråck. I 

samband med behandlingen förekommer olika träningsstrategier, så kallad aktiv coping. 

Fysioterapeuterna ansåg att såvida det inte handlar om akuta diskbråck bör alla patienter 
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genomgå en konservativ rehabilitering för att se om bensmärtan går över innan operation 

övervägs. En del fysioterapeuter var överens om att det konservativa rehabiliteringsförloppet 

kan pågå under längre tid än om man opererar diskbråcket, då bensmärtan inte försvinner lika 

fort. Behandlingen kombineras med läkemedel för att lindra bensmärtan vilket gör att 

besvären kan kvarstå under en längre tid. 

 

Informant 5 - “Men en aktiv rehab träning, dels där patienten har möjlighet att få kontakt på 

feedback, på kroppsliga reaktioner, anpassa träningsnivå och successivt stegra 

rehabiliteringen tillbaka till träningen, funktionell nivå sen är det ju anpassning efter person 

då, en del kräver ganska lite hjälp och en del kräver ganska mycket” 

 

Metoddiskussion  

 

En kvalitativ studie valdes att utföras genom att intervjua fysioterapeuter för att ta del av deras 

erfarenheter av rehabilitering vid lumbalt diskbråck. Styrkan med kvalitativ metod är att den 

täcker in upplevelser och har en öppenhet som andra metoder saknar (Kvale, 2009). I detta 

fall kompletterar studien fysioterapeuternas egna utvärderingar av smärta och funktion, vilket 

är ett kvantitativt förhållningssätt. Ändå valde författarna att utföra en kvalitativ studie för att 

besvara syftet då de ansåg att det var ett lämpligt tillvägagångssätt för att beskriva 

fysioterapeuternas erfarenheter och upplevelser. Genom att intervjua fysioterapeuters 

erfarenheter kan studiens trovärdighet och överförbarhet öka vilket skapar förtroende för det 

insamlade materialet (Graneheim & Lundman, 2004). De ämnesbaserade intervjufrågorna 

baserades på öppna semistrukturerade frågor för att ge samma förutsättningar för varje 

deltagare men ändå chans att säga sina åsikter (Kvale, 2009). Författarna hade ingen tidigare 

erfarenhet av intervjubaserade studier vilket kunde försvåra genomförandet av intervjuerna 

som i sin tur kunde påverka resultatet i studien. För att minska risken att påverka studiens 

kvalitet så studerade författarna litteratur om intervjuteknik. Med endast fem deltagare var det 

svårt att avgöra om studien uppfyllt en mättnad. Möjligtvis hade ytterligare deltagare kunnat 

tillföra fler aspekter av erfarenheter vilket hade kunnat ge annat resultat. 

 

Fysioterapeuterna kunde inte förmedla patienternas upplevelser av rehabiliteringen utan 

endast sina egna erfarenheter, då framförallt smärtan är en subjektiv upplevelse som endast 
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patienten själv kan beskriva. Däremot kunde deltagarna yttra sig om hur ofta smärta 

förekommer i rehabiliteringen hos en patient och hur vanligt det är med smärta vid diskbråck. 

Det var lättare för fysioterapeuterna att berätta om funktion då den bedömdes utifrån enkäter 

eller genom att identifiera patientens vardagliga begränsningar.  

 

Deltagarna i studien hade lång erfarenhet av patienter med lumbalt diskbråck och arbetade på 

en klinik som inriktar sig mot ryggpatienter. Detta bidrog till att alla informanter i studien 

dagligen kom i kontakt med patienter med ländryggsskador. Samarbetet mellan 

fysioterapeuterna på rehabiliteringskliniken och läkarna på sjukhuset bidrog även till en större 

vetskap kring operativ behandling vid diskbråck. Det innebar också att alla fysioterapeuter 

kom i kontakt med både patienter som opererats och som endast genomgått konservativ 

rehabilitering. I studien deltog fem fysioterapeuter som arbetar på samma arbetsplats med 

liknande förutsättningar och med samma riktlinjer vid rehabilitering. Hade intervjuerna 

genomförts på olika kliniker hade erfarenheten av patienter med lumbalt diskbråck skilt sig 

samtidigt som riktlinjerna vid rehabilitering varierat. 

 

I informationsbrevet som informanterna hade tillgång till före intervjuerna framgick syftet 

med studien. Detta gjorde det möjligt för deltagarna att diskutera ämnet redan före 

intervjuerna ägt rum. På så vis hade informanterna kunnat enas om ett gemensamt resultat för 

att främja klinikens varumärke. Författarna bestämde sig för att genomföra intervjuerna på 

ryggkliniken för att få ett personligt möte och för att få det så naturligt som möjligt. Hade 

intervjuerna skett genom telefonkontakt hade det varit svårare att visa samma intresse vilket 

hade kunnat påverka svaren. 

 

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att beskriva fysioterapeuters erfarenheter av operation följt av 

postoperativ rehabilitering jämfört med konservativ behandling för patienter med lumbalt 

diskbråck. Studien beskriver två huvudkategorier, “patienten i fokus” och “fysioterapeutisk 

vägledning”. Vid lumbalt diskbråck finns olika behandlingar och beroende på patientens 

välmående, symtom och funktion avgörs vilken åtgärd som ska vidtas. Lumbalt diskbråck har 

visat god prognos (Thomeé et al. 2011) och kan i bästa fall självläka med tiden, vanligtvis 
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upptill några månader (Tullberg & Brandt, 2010). Detta var även informanterna eniga om och 

menade att det är viktigt att vänta ut en spontanläkning då kroppen ofta själv tar hand om 

skadan. Spontanläkning av diskbråck förekommer och orsaken kan vara uttorkning, ett 

indraget bråck, nedbrytning eller att det sker en inflammatorisk reaktion med nybildning av 

kärl (Gon Kim, Chul Yang, Wan Kim & Ho Park, 2013). Fysioterapeuterna menade att 

patientens symtom är individuella och likaså diskbråckets storlek. De menade också att 

diskbråckets storlek inte hade någon större betydelse utan att ett stort diskbråck kunde ge 

mindre symtom än ett litet diskbråck vilket överensstämmer med en studie som undersökt 

regression av diskbråck hos olika patienter (Teplick & Haskin, 1985). Om det inte sker en 

spontanläkning genomgår de flesta diskbråckspatienter en konservativ behandling såvida det 

inte finns några akuta indikationer för operation (Wu & Mummaneni, 2010).  Informanterna 

menade att alla patienter bör genomgå en konservativ behandling före operation och patienten 

är alltid i fokus då smärta och funktion skiljer sig för varje individ. 

 

Operation övervägs för de patienter som inte blivit bättre av konservativ behandling efter 6-12 

veckor och patienter med svårare symtom kan opereras tidigare än så (Wu & Mummaneni, 

2010).  Informanterna ansåg att det operativa ingreppet främst syftar till snabb lindring av 

bensmärtan vilket stärks av Holmström och Moritz (2007) som säger att operation 

ger kortsiktiga resultat avseende smärta. De patienter med diskbråck som genomgått operation 

har visat ge snabbare resultat medan de patienter med mindre symtom och som genomgått en 

konservativ behandling istället kan ha besvär under en längre tid (Wu & Mummanemi, 2010). 

Fysioterapeuterna menade också att det konservativa rehabiliteringsförloppet tar längre tid, då 

patienten inte blir av med sin smärta lika snabbt som efter en operation. 

 

Rehabiliteringen innebär att fysioterapeuten fokuserar på patientens symtom och funktionella 

begränsningar (Shahbandar & Press, 2005). Fysioterapeuterna var eniga om detta och menade 

att patientens funktion är en viktig komponent i den individuella rehabiliteringen och att det är 

viktigt med regelbunden utvärdering för att patienten ska kunna återgå till sitt vardagliga liv 

samt återgå till arbete så fort som möjligt. Generellt sett tyckte informanterna att funktionen 

inte skiljde sig i valet av operativ- eller konservativ behandling, vilket motsäger resultatet från 

en studie som fann att de patienter som genomgått operation hade sämre ryggfunktion (Koho, 

Orenius, Kautiainen, Pohjolainen & Hurri, 2011). Dock överensstämmer resultatet med att 

rörelserädsla efter operation vanligtvis uppstår (den Boer et al. 2006). Därmed ansåg 

fysioterapeuterna att aktiv coping är en viktig del av rehabiliteringen där patienten får hjälp 
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med nya strategier för att minska sin rörelserädsla, vilket då kan minska individens inaktivitet 

(Linton, 2002). Därmed beskrev fysioterapeuterna att när patienten vågar mer och blir mer 

aktiv så förbättras även deras funktion. Eftersom fysioterapeuterna på kliniken hade ett nära 

samarbete med läkarna kunde detta bidra till att de möjligtvis opererade mer. De menade att 

det nära samarbetet med sjukhuset kunde bidra till snabbare operationer vilket kunde ta längre 

tid i övriga Sverige. Fysioterapeuterna hade även stor påverkan vid beslut om operation vilket 

gjorde det lättare för dem att ordinera behandling i samråd med läkaren. 

 

I valet av behandlingsåtgärd tog fysioterapeuterna hänsyn till patienten och dennes önskemål 

och den huvudsakliga orsaken till operation är smärta (Tullberg & Brandt, 2010). Samtidigt 

menade fysioterapeuten att operation ger sämre resultat om det går för lång tid från 

skadetillfället och alla deltagare nämnde att operation kan ge komplikationer trots att dem är 

få (Moschetti et al. 2009). Detta visar svårigheten att ta beslut om behandlingsåtgärd. 

Informanterna var måna om patientens bästa samtidigt som det har visat sig att fler patienter 

vill vara involverade i beslut om behandling när det gäller operativt ingrepp vid lumbalt 

diskbråck (Rätsep, Abel & Linnamägi, 2014).  

 

Eftersom patienten blir relativt smärtfri efter en operation menade en del fysioterapeuter att 

patienten kan bli omotiverad till träning och ser därför inte värdet av rehabiliteringen. 

Informanterna var eniga om att träningen är koncentrerad på att minska framtida besvär. 

Därför var det betydelsefullt för patienten att få upp en god stabilitet i bålmuskulaturen under 

rehabiliteringen för att kunna upprätthålla funktion på längre sikt, vilket stärker Yilmaz et al. 

(2003) resonemang då stabilitetsträning har visat förbättrad funktion hos de patienter som 

genomgått en operation  

 

Det konservativa rehabiliteringsförloppet pågår ofta under en längre tid och vägleds av 

fysioterapeuten. Rehabiliteringen innefattar bland annat stabilitetsträning och funktionell 

träning och den konservativa behandlingen har visat goda effekter hos patienter med lumbalt 

diskbråck (Holmström & Moritz, 2007). Fysioterapeuterna var eniga om att den konservativa 

behandlingen har god effekt, men eftersom individens symtom och smärta är individuell så är 

det omöjligt att jämföra den konservativa och den operativa behandlingen. Däremot kan 

studien skapa diskussion kring varför patienten ska opereras eller genomgå en konservativ 

behandling vid lumbalt diskbråck. Flera fysioterapeuter menade också att konservativ 

behandling är det bästa att föredra på grund av riskerna med operationen. Det finns inga 
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restriktioner på hur man ska rehabilitera ett diskbråck utan fysioterapeuten gör en individuell 

bedömning av patienten smärtsymtom och funktion. 

 

 

Konklusion 

 

Fysioterapeuters erfarenheter av denna studie är att rehabilitering vid lumbalt diskbråck är 

individanpassad oavsett valet av operativ- eller konservativ behandling. Att minska smärta är 

en stor del av rehabiliteringen och fysioterapeuterna beskrev att behandlingsåtgärden avgörs 

beroende på patientens funktion, välmående och symtom. Fysioterapeuternas reflektioner och 

deras långa erfarenhet av olika patientgrupper ledde fram till studiens resultat som visar att 

rehabiliteringen efter operation och vid konservativ behandling skilde sig avseende 

smärtlindring och rörelserädsla. Patienter som genomgår operation får en snabbare 

smärtlindring och ett snabbare rehabiliteringsförlopp medan det tar längre tid för patienter 

som endast genomgår konservativ behandling. Funktionen skiljer sig endast avseende 

rörelserädsla som förekommer oftare efter ett operativt ingrepp. För att patienten ska uppnå 

bra resultat och få rätt behandling krävs tydliga riktlinjer vid den operativa- och konservativa 

behandlingen vid lumbalt diskbråck. 
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BILAGA 1                             

 

Informationsbrev 

    

Hej! 

Ländryggsbesvär medför stora kostnader för samhället och har beräknats kosta Sverige 

uppemot 29,4 miljarder kronor. År 2012 opererades 2 262 diskbråckspatienter i Sverige. 

Diskektomi är det vanligaste operativa ingreppet vid diskbråck och tar i genomsnitt 30-60 

minuter att genomföra. Den konservativa behandlingen av diskbråck innefattar både 

farmakologisk behandling och fysioterapeutiska strategier. Den fysioterapeutiska 

behandlingen handlar om information, fysisk träning och manuella tekniker. 

 

Vi heter Anna Kullberg och Sofie Fransson och studerar på fysioterapeutprogrammet vid 

Luleå tekniska universitet. Vi har båda ett gemensamt intresse för ländryggsproblematik och 

har därför valt att fördjupa oss inom detta område. Vi läser termin 6 och skriver just nu ett 

kvalitativt examensarbete kring operativ- och konservativ behandling vid lumbalt diskbråck. 

Syftet var att beskriva fysioterapeuters erfarenheter av operation följt av postoperativ 

rehabilitering jämfört med konservativ behandling för patienter med lumbalt diskbråck. 

Därför vill vi ta del av dina erfarenheter kring dessa behandlingsmetoder. Det är frivilligt att 

medverka och du kan utan att uppge skäl när som helst välja att avbryta din medverkan. 

Varje intervjutillfälle tar ca 60-80 minuter. Intervjun kommer att ske på din arbetsplats och 

spelas in på band för att sedan kunna transkriberas. Vi kommer sedan sammanställa alla 

intervjuer i vårt examensarbete. Insamlad data kommer endast hanteras av oss och vår 

handledare. Under inspelning, på utskrivna intervjuer, i använda formulär och i studien 

kommer ditt namn och klinikuppgifter inte finnas tillgängligt. 

Om du samtycker till att medverka, var vänlig och fyll i formuläret i bilaga 2. 

 

Efter genomfört examensarbete kommer studien våren 2014 finnas tillgänglig på: 

(http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html) 

 

 

 

http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html


 
 

Om ni har frågor får ni gärna kontakta oss. 

 

Vänliga Hälsningar, 

 

Sofie Fransson 

076-0248xxx 

soffra-1@student.ltu.se 

 

Anna Kullberg 

073-6906xxx 

anakul-1@student.ltu.se 

 

Handledare: 

Sari-Anne Wiklund Axelsson 

0920-493xxx 

sari-anne.wiklund-axelsson@ltu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 

Samtyckesformulär 

 

Förfrågan om medverkan i examensarbete för fysioterapiexamen. 

Jag godkänner medverkan i examensarbete 

Namn:……………………………………………………………………………… 

E-post:……………………………………………………………………………… 

Telefonnummer:……………………………………………………………………. 

 

 

Returnera svarstalong via e-post: 

anakul-1@student.ltu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anakul-1@student.ltu.se


 
 

BILAGA 3 

Intervjuguide 

 

Basfakta 

 

1. Vad har du för fysioterapeutisk utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat som fysioterapeut? 

3. Hur länge har du arbetat här på kliniken? 

4. Vad har du för erfarenhet av patienter med lumbalt diskbråck och på vilket sätt kommer du 

i kontakt med patienter med lumbalt diskbråck i ditt arbete? 

 

 

Frågeområden 

 

5. Vid operativ behandling, hur ser rehabiliteringen ut för patienter med lumbalt diskbråck. 

a) Beskriv en typisk patient som har genomgått en operation. 

b) Förekommer det konservativ behandling före det operativa ingreppet? 

6. Vid konservativ behandling, hur ser rehabiliteringen ut för patienter med lumbalt diskbråck. 

a) Beskriv en typisk patient som endast genomgått fysioterapeutisk behandling. 

7. Finns det skillnader hos patienter som genomgått operativ- och konservativ behandling 

avseende smärtproblematik? 

a) Hur utvärderar ni smärta hos patienterna? 

8.  Finns det skillnader hos patienter som genomgått operativ- och konservativ behandling 

avseende funktion? 

a) Hur utvärderar ni funktionen hos patienten? 

b) Hur ser det ut med återgång till arbete/studier och funktion i det dagliga livet. 

9. Finns det några komplikationer efter operativ behandling? 


