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Abstract 
Mellan 60 och 80 procent av befolkningen i västvärlden kommer någon gång att drabbas av 
ländryggssmärta. Av sjukpenningkostnaderna står ryggvärk för den enskilt största diagnosen.  
Målet med denna litteraturstudie var att undersöka om traktion har någon effekt vid 
utstrålande smärta från ländryggen. Artiklar från de senaste 20 åren söktes i databaserna 
Medline, Cinahl, Amed, Cochrane, PEDro och PubMed. 19 studier inkluderades i studien.  
För att bestämma kvalitet och evidens på studierna användes två metoder; SBU och NHMRC. 
De traktionsmetoder som ingick var autotraktion, manuell traktion, mekanisk traktion, VAX-
D, inverterad traktion och gravitationstraktion. 
Resultatet visade att traktion som behandlingsmetod inte är bättre än andra 
behandlingsmetoder. Dock har vissa typer av traktion bättre effekt än andra.  
Generellt höll de analyserade studierna låg kvalitet, varför man inte kunde göra en rättvis 
bedömning av behandlingsmetoden traktion. Bedömningen skulle också underlättats om det 
fanns fler studier tillgängliga.   
 
Keywords: lumbar vertebrae, traction, physiotherapy, sciatica, radiculopathy. 
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Varje år drabbas 5 % av befolkningen i industrialiserade länder av ländryggsmärta. Sextio till 

åttio procent av befolkningen kommer någon gång i livet att drabbas av ländryggssmärta 

(Cheatle & Esterhai, 1991). Femtio procent av dessa tillfrisknar inom en månad och 90 % 

inom 6 veckor. Hos 5 % av de drabbade kvarstår smärtan längre än 3 månader. Efter 

tillfrisknandet drabbas 60 % av återfall, vilket är ett stort problem (Beurskens, van Der 

Heijden, de Vet, Köke, Lindeman, Regtop & Knipschild, 1995). 

Det har rapporterats att minst 20- 30 procent av befolkningen har radiologiskt påvisbara 

diskbråck utan att ha några rygg eller ischiassymtom (Olmarker & Rydevik, 1998). 

Ryggproblem är vanligare hos män i 40-50 årsåldern, men sjukfrånvaron är störst i 50-65 

årsåldern. Hos kvinnor är ryggproblem vanligare i åldern över 60 år, men sjukfrånvaron är 

störst i 40-50 årsåldern (Ersson, 1997).  

 

Av sjukpenningkostnaderna 2001 har riksförsäkringsverket beräknat att ryggvärk stått för 

nästan 11%, vilket är den enskilt största diagnosen (RFV, 2002). 

Samhällets kostnader för ont i ryggen i Sverige 1995 har beräknats uppgå till 29,4 miljarder 

kronor (SBU- rapporten, 2000). 

 

Orsaker till ryggvärk 

Det finns olika orsaker till ryggvärk. En är rizopati (rotpåverkan).  

Tillklämning av spinalnerven i omedelbar anslutning till dess förlopp genom 

intervertebralhålet, kallas i klinisk vardag rotpåverkan. Sådan kan uppstå akut eller successivt 

och betingas vanligen av dorsolateralt diskbråck. Spondylartros med osteofyter och tumörväxt 

kan också utgöra orsaken (Aquilonius & Fagius, 2000). Andra och mindre vanliga orsaker är 

virusinfektion, spridd cancer med sammanfallna kotkroppar, cancerinväxt i nervrötter samt 

tryckpåverkan av godartade ryggmärgstumörer (Bra böckers stora läkarlexikon, 1994).  

 

Diskbråck 

Diskbråck innebär att degenerativa förändringar i anulus fibrosus leder till bristning av denna. 

Detta sker ofta, men långt ifrån alltid, i samband med akut belastning av ryggen varvid 

nucleus pulposus buktar ut som ett bråck. Detta sker oftast i ländryggen. Bristningen 

lokaliseras vanligen så att bråcket riktas dorsolateralt och kan komprimera en nervrot. De 

betydligt ovanligare medialt riktade diskbråcken kan komprimera cauda equina eller ge 

upphov till bilateral kompression av nervrötter och av ryggmärgen med risk för utveckling av 
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tetra- eller parapares. Diskbråck kan förekomma i alla åldrar men dominerar i 30- 50 

årsåldern.  

Symtomen vid rotkompression domineras som regel av smärta, men parestesier och 

känselnedsättning är ganska vanligt liksom reflexbortfall. Motorisk funktionsnedsättning är 

mindre frekvent. Typiskt för rotsmärtan är rörelsekänslighet samt accentuering av smärtan vid 

hostning, nysning och krystning (Aquilonius & Fagius, 2000).  

 

Det som principiellt skiljer ett rotsymtom från en perifer nervskada är att känselbortfallet 

följer dermatomgränser istället för perifera nervens försörjningsområde samt att motoriska 

bortfall endast engagerar de muskler som innerveras av en perifer nerv (de perifera nerverna i 

armar och ben byggs upp av grenar från flera rötter). För varje rotnivå finns vanligen en eller 

ett par karaktärsmuskler som har sin huvudsakliga innervation från den nivån. Det är viktigt 

att ha i åtanke att funktionsbortfall, särskilt av motorisk typ är långt ifrån obligatoriskt. Nästan 

alltid brukar en smärta föreligga motsvarande platsen för diskbråcket, det vill säga nacksmärta 

eller lumbago (vilket är en nociceptiv smärta från skadeområdet medan den utstrålande 

smärtan är neurogen) (Aquilonius & Fagius, 2000). 

 

Kontinuerligt stabilt tryck på en normal nerv orsakar bara kortare impulsavfyrningar. Endast 

när en nerv eller nervrot har blivit skadad och demyeliniserad eller retad av inflammation ger 

tryck en förlängd signalering. Experimentella studier har påvisat mer än tio olika bioaktiva 

substanser i diskbråcksvävnad. Man har också framhållit att speciella cytokiner kan spela en 

viktig roll i så kallad degenerativ ryggsjukdom genom att de kan ha en skadande inverkan på 

nervroten. Denna verkningsmekanism skulle i så fall förklara varför radikulopati 

(nervrotssmärta) kan uppkomma utan att man ser något tecken på nervrotskompression (SBU, 

2000). 

 

Diagnos 

Patienter med ryggsmärtor och utstrålning tror enligt Kron & Thörner (1990) ofta att de har 

ett diskbråck. Även inom sjukvården tolkas ryggsmärtor med utstrålning i benet alltför ofta 

som ett tecken på ett diskbråck med rotpåverkan. Detta trots att det kan finnas många andra 

orsaker. Dels kan man ha smärtursprung såväl perifert som centralt om nervroten, dels kan 

smärtutsprunget sitta på en helt annan plats (till och med i ett helt annat organ) och ge 

smärtupplevelser ut i benet (Kron & Thörner, 1990). 
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Diagnosen är i typiska fall lätt efter anamnes och klinisk undersökning. Vid avvikande 

symtomatologi kan avgränsningssvårigheter uppstå mot nervskador med annan lokalisation 

och mot lumbago med utbredd muskulär smärta. Diagnosen bekräftas vanligen med 

datortomografi (DT), magnetröntgen (MRT) eller myelografi, men sådan undersökning är 

motiverad endast om kirurgisk behandling är indicerad (Aquilonius & Fagius, 2000).  

Det positiva prediktiva värdet hos MR, datortomografi, och myelografi med vattenlöslig 

kontrast tyder på att dessa metoder är värdefulla i vissa fall, men det bör noteras att diskbråck 

ofta förekommer utan att patienten har några symtom. Sensitiviteten är alltså hög medan 

specificiteten är betydligt lägre (SBU, 2000). 

 

Föreligger misstanke om ett diskbråck som ger upphov till radikulopati, finns det enligt SBU- 

rapporten (SBU, 2000) ett stort antal studier som betonar den kliniska bakgrundens betydelse 

och vikten av att diagnosen ställs snabbt. 

Om inte svåra neurologiska symtom tyder på möjligt cauda equina- syndrom eller om 

patientens smärtor inte är outhärdliga bör den bekräftande undersökningen skjutas upp fyra 

till fem veckor, om man vill följa flertalet riktlinjer. De grundar sig på Webers iakttagelse som 

går ut på att de flesta patienter med radikulopati tillfrisknar inom en månad utan operation 

(SBU, 2000). 

Enligt Ersson (1997) bör röntgen utföras: 

- Efter sammanlagt 4-6 veckors smärtor på patienter under 20 eller över 50 år eller om 

man vid klinisk undersökning misstänker speciell sjukdom.  

- Efter en till två månaders smärtor på alla patienter med kvarvarande lumbago eller 

lumbago ischias. 

- Akut röntgen endast vid misstanke om fraktur, tumör, infektion eller progredierande 

neurologi. 

 

Dorsolaterala diskbråck har en stark tendens till spontanremission och därför bör vila och 

smärtlindring oftast rekommenderas i första hand. Uttalad smärta utan tendens till förbättring, 

påtagliga motoriska funktionsbortfall samt recidiverande symtom utgör indikationer för 

radiologisk undersökning och operation. Om ryggmärgspåverkan eller blåspares föreligger 

krävs omedelbar utredning och åtgärd (Aquilonius & Fagius, 2000). 
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Traktion som behandlingsmetod 

Traktion som metod för att rätta till deformiteter i ryggraden är en mycket gammal 

behandlingsmetod. Den äldsta kända referensen är från den hinduistiska mytologin, skriven 

någon gång mellan 3500 och 1800 f. Kr. Där nämns det hur Lord Krishna rättar till 

puckelryggen på en av sina anhängare. 

Hippokrates (490- 377 f. Kr.) beskrev sedan anordningar för traktion. Successivt kom den 

mekaniska sträckningen att få dåligt rykte tack vare att behandlingen ofta resulterade i 

paraplegi.  

På 1700- 1800- talet bestod traktionsutrustningen ofta av olika suspensionsanordningar, dvs. 

personen i fråga blev bland annat upphängd i armar och fixerad med hjälp av remmar. 

Traktionens dragningskraft åstadkoms genom personens egen kroppsvikt i kombination med 

lösa vikter som fästes kring benen. Den ryska neurologen Mochutkovsky beskrev år 1883 

suspensionens effekter mot ryggåkommor och andra neurologiska sjukdomar. Mochutkovsky 

trodde att framgången av behandlingen var ett resultat av lätt utdragning av nervrötter och 

förbättrad spinal cirkulation. I slutet av 1800- talet fick suspensionstekniken kritik för att vara 

ofysiologisk och ansågs orsaka skador och till och med dödsfall bland patienterna. Den ryske 

neurologen Bekhterev tillverkade utifrån denna kritik en kombinerad traktions- och 

suspensionsanordning, där patienten fick sitta, och därmed åstadkoms en lindrigare 

suspensionseffekt. Metoden utvecklades även för att kunna behandla andra spinala problem. 

Degenerativa disksjukdomar var okända under denna tid men Bekhterev fann att hans 

behandlingsformer var användbara vid behandling av lumbago och ischias. Bekhterevs 

lärjunge Voroteensky vidareutvecklade traktionsmetoden och föreslog en horisontell spinal 

traktion som behandling av ryggbesvär. Vid början av 1900- talet användes traktion mest för 

att bota skolioser och ryggsmärtor av okänt ursprung. Den nya generationens uppfinnare av 

traktionsinstrument har dock försökt utveckla proceduren till att bli mindre smärtsam och mer 

komfortabel (Shterenshis, 1997). 

De senaste decennierna har man fått nytt intresse för att rätta till spinala deformiteter med 

traktion, detta tack vare bättre förståelse av anatomi och fysiologi av spinala deformiteter 

(Kumar, 1996). 

 

Enligt Wong, Lee, Chang och Tang (1997) används traktion framförallt vid olika symtom från 

cervikala och lumbala segment. 
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Förenklat kan man säga att traktion är en teknik med vilken man åstadkommer en separation 

av ledytor och en uppstramning av omkringliggande strukturer (Cheatle & Esterhai, 1991).  

Cyriax (1982) (refererad i Geraldine & Pellecchia, 1994) beskriver tre positiva effekter: 

1. Separation för att öka det intervertebrala utrymmet. 

2. Uppspänning av det posteriora longitudinella ligamentet som minskar spänningen 

bakom leden. 

3. Insugning av prolapsen. 

Andra effekter som tillskrivs traktion är vidgande av foramina intervertebralia, uträtning av 

ländlordos och separation av facettlederna (Geraldine & Pellechia, 1994). 

 

Traktion är en metod som fortfarande används ofta. Cheatle och Esterhai (1991) undersökte i 

en studie hur ortopediska kirurger och sjukgymnaster resonerar när de bestämmer sig för att 

använda traktion som behandling vid akut utstrålande och icke utstrålande ryggsmärta. Av de 

213 som fyllde i enkäten angav 16% att de skulle använda traktion för icke utstrålande 

ländryggssmärta och 28% vid utstrålande ländryggssmärta. 

 

Det finns olika traktionmetoder som behandling vid rotsmärta. Traktionen kan utföras 

kontinuerligt, statiskt eller intermittent. 

Vid kontinuerlig traktion användes lägre vikter under längre tids behandling. Vid statisk 

traktion används tyngre vikter som hålls i kortare perioder. Intermittent traktion är likvärdig 

med statisk i intensitet men vid intermittent traktion används en apparat för att omväxlingsvis 

lägga på och ta bort traktionskraften enligt ett förprogrammerat intervall (Geraldine & 

Pellecchia, 1994). 
 
Indikationer för traktionsbehandling 

• Diskherniering (Ersson, 1997; Natchev, 1997) 

• Foramenentrapment av nervroten, extraforamenkompression av nervroten av t ex 

lateral protrusion eller osteofyt (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Kompression av nervroten i övre facettledens foramen. Detta kan hända vid kronisk 

bakre ledsubluxation (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Segmentell instabilitet med samtidig rotretning. Patienten kan behandlas med 

autotraktion, men försiktighet bör vidtas (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Segmentell hyperextension (Ersson, 1997). 

• Posterior ledartrit (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 
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• Spondylos (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Mobilisering av Bechterewpatient (Ersson, 1997). 

• Mobilisering av höftled (Ersson, 1997). 

• Styrketräning, t.ex. för instabil patient med rotretning som kan utföra isometrisk 

styrketräning under pågående passiv autotraktion (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Avslappning (Natchev, 1984) 

 
Kontraindikationer för traktionsbehandling 

• Infektioner i ländryggen (Ersson, 1997; Natchev, 1984; Geraldine & Pellecchia, 

1994). 

• Graviditet (Ersson, 1997; Natchev, 1984; Geraldine & Pellecchia, 1994). 

• Hjärt- kärlsjukdomar (Ersson, 1997; Natchev, 1984; Geraldine & Pellecchia, 1994). 

• Tumörer (Ersson, 1997; Natchev, 1984; Geraldine & Pellecchia, 1994). 

• Tbc i columna (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Sekvestrerad diskprolaps (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Kotfrakturer (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Fusioner (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Spinalstenos. Patienter kan ibland bli hjälpta av autotraktion enligt Natchev. Använd 

då passiv traktion de två första gångerna. Därefter kan passiv och aktiv traktion 

kombineras (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Strukturell skolios (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Kongenital kyfos (Ersson, 1997; Natchev, 1984). 

• Spondylolistes (Ersson, 1997). 

• Osteoporos och andra metaboliska sjukdomar är relativa kontraindikationer när bälte 

måste användas. Patienten kan dock bli hjälpt genom att placeras i en smärtfri position 

utan bälte. Var försiktig med vinklarna hos dessa patienter (Ersson, 1997; Natchev, 

1984). 

• Återkommande ljumskbråck, uterusprolaps eller rektal prolaps. Använd inte nedre 

bältet. Vid dessa kan bröstbälte användas (Ersson, 1997; Natchev, 1984; Geraldine & 

Pellecchia, 1994). 

• Om patienten har sakralisation av lumbala kotor eller lumbalisation av sakrala kotor 

förefaller autotraktion vara ologiskt. Patienten blir dock ofta förbättrad av autotraktion 

trots röntgenologiska förändringar (Ersson, 1997; Natchev, 1984).  
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• En patient som inte svarar efter fyra till sex behandlingar (Ersson, 1997). 

• Patienter med blåspares (Ersson, 1997). 

• Svåra respiratoriska sjukdomar (Geraldine & Pellecchia, 1994). 

• Reumatoid artrit (Geraldine & Pellecchia, 1994). 
 
De metoder som förekommer i denna studie beskrivs nedan. 

Autotraktion 

Vid autotraktion används ett specialdesignat bord som är delat i två delar som kan vinklas och 

roteras oberoende av varandra. Detta gör att man kan få en smärtfri position för patienten. 

Patienten drar själv med armarna och/eller fötterna. Det är alltså patienten själv som står för 

traktionskraften och kan därför själv reglera densamma så att det ej blir smärtsamt (Geraldine 

& Pellecchia, 1994). 

Traktionen utförs vanligtvis i ryggläge, men traktionsbänken tillåter även traktion i sidläge 

eller bukläge (Gillström, 1985). Metoden designades ursprungligen för patienter med akut 

smärta men man har sett att mellan 3 och 6 halvtimmes- behandlingar ger smärtlindring hos 

50-60% av patienterna med långvarig ländryggssmärta med eller utan ischias (Tesio & 

Franchignoni, 1995). 

 

Manuell traktion 

Patienten behandlas liggande, oftast i smärtfri position. Terapeuten bestämmer traktionskraft 

och riktning och kan ta hjälp av ett bälte som fästs runt höfter eller rygg. Kraften uppstår 

genom att terapeuten lutar sig bakåt. En dynamometer kan fästas mellan patient och terapeut 

för att mäta kraften (Ljunggren, Walker, Weber & Amundsen, 1992).  

 

Inverterad traktion 

Vid denna typ av traktion sitter patienten fast vid anklarna eller låren i en upp-och-ned-vänd 

position. Detta gör att överkroppens tyngd står för traktionskraften.  

Studier av kardiovaskulära effekter vid denna traktionsform har visat en signifikant ökning av 

blodtryck och ögonartärstryck hos unga friska individer. Därför ska terapeuten vara försiktig 

vid användandet av denna metod (Geraldine & Pellecchia, 1994).  
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Gravitationstraktion 

Här används ett bröstbälte för att spänna fast patienten medan traktionsbordet vinklas till ett 

vertikalt läge. Med denna teknik används kroppens undre halva för att åstadkomma 

traktionskraften (Geraldine & Pellecchia, 1994). 

 

VAX-D 

Utrustningen består av en delad brits med en sträckmätare monterad vid den caudala, rörliga 

delen. Patienten ligger på mage och håller om ett par handtag för att motverka att överkroppen 

följer med. Överkroppen ligger på den övre, stilla delen av bänken. Ett bälte fästs runt 

bäckenet och kopplas till sträckmätaren via band. Kraften bestäms av terapeuten på en 

kontrollkonsoll. När rätt kraft uppnåtts stannar den undre rörliga delen av britsen (Ramos & 

Martin, 1994). 

 

Morgan Leather Traction Harness 

En sele placeras runt bäckenet. Bandinfästningarna kan justeras så att selen drar ländryggen i 

flexion eller extension. Traktionen kan utföras med patienten antingen liggandes eller 

hängandes i armarna med fötterna understödda. Terapeuten ger ett drag i caudal riktning 

(Corkery, 2001). 

 

Liggande split- table traktion 

Patienten ligger på traktionsbänken i psoasställning. Bälten fästs runt bäckenet och nedre 

bröstkorgen. Efter att terapeuten låst upp den undre rörliga delen av bänken ökar han 

traktionskraften till ett önskat värde (Beurskens, van der Heijden, de Vet, Köke, Lindeman, 

Regtop & Knipschild, 1997). 

 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att utröna om traktion som behandlingsform har någon effekt vad 

gäller smärtlindring vid utstrålande smärta från ländryggen. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Vilken evidensnivå och kvalitet har studierna? 
 
2. Vilken smärtlindringseffekt har traktion som behandling vid utstrålande smärta från 

ländryggen? 
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MATERIAL OCH METOD 
Sökning efter artiklar har skett i databaserna Medline, Cinahl, Amed, Cochrane, Pubmed och 

PEDro. Dessutom har manuell sökning utförts. 

De sökord som använts är: traction, lumbar vertebrae, intervertebral disc displacement, 

sciatica, radiculopathy och lumbar traction. 

 

Inklusionskriterier:  

Artiklar från de senaste 20 åren som berör smärtlindring av utstrålande lumbal smärta med 

hjälp av traktion. 

 

Exklusionskriterier:  

Artiklar som behandlar farmakologisk behandling och/eller kirurgi. 

Artiklar på andra språk än engelska och svenska exkluderades p.g.a. språksvårigheter. 

Även artiklar som ej rör mänsklig behandling uteslöts. De artiklar som inte gick att få tag på 

genom Sociomedicinska biblioteket, Institutionen för hälsovetenskap i Boden, eller var för 

dyra att beställa hem exkluderades också. 

 

Bedömning av studier 

Studierna analyserades enligt två olika utvärderingsmodeller: SBU (SBU, 2000) och NHMRC 

(Ritchie, 2001). Båda författarna läste studierna och poängsatte hälften var. Evidensen 

diskuterades gemensamt. 

För att se om bedömningen gjordes lika lästes fem artiklar som inte hade med studien att göra. 

Sedan gick författarna igenom bedömningen punkt för punkt och diskuterade de punkter där 

olika resultat nåtts. På så vis anser författarna att konsensus om hur bedömningen skulle göras 

uppnåddes. 

 

Definition av evidens: åskådlig, framställning, tydlig, skäl, eller stöd för en uppfattning 

(Nationalencyklopedin, 1991). 

Definition av kvalitet: god beskaffenhet, värde, egenskap (Fokus, 1979). 
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Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

SBU är ett poängsystem där artiklarnas kvalitet bedöms utifrån studiens upplägg. De delar 

som ingår är: undersökningsgruppen, behandling, utvärdering samt datapresentation och 

analys. Poängskalan är 0-100, där 100 står för högst kvalitet (Bilaga 1) (SBU, 2000).  

 

SBU´s kriterier för evidens: 

Stark evidens : Överensstämmande fynd i flera randomiserade- kontrollerade 

  studier av hög kvalitet. 

 Måttlig evidens:  Överensstämmande fynd i en randomiserad- kontrollerad studie 

  av hög kvalitet och en eller flera randomiserade- kontrollerade 

  studier av låg kvalitet eller överensstämmande fynd i flera studier  

  av låg kvalitet. 

Begränsad evidens: Grundat på en randomiserad- kontrollerad studie (av hög eller låg 

  kvalitet) eller motsägande fynd i flera studier. 

Ingen evidens: Inga randomiserade- kontrollerade studier eller andra typer av  

  studier av tillfredsställande vetenskaplig kvalitet (SBU, 2000). 

  

National Health and Medical Research Council (NHMRC)  

Studierna delas upp i fyra olika evidensnivåer, där 1 är högst. 

Nivåerna beskrivs som följer: 

Nivå 1: Bevis som framkommit efter noggrann granskning av alla relevanta 

randomiserade studier. 

Nivå 2: Bevis som framkommit efter väl genomförd randomiserad studie. 

Nivå 3:1: Väldesignade pseudorandomiserade- kontrollerade studier (alternativ 

 fördelning eller annan metod)  

Nivå 3:2: Komparativa studier (inkluderar litteraturstudier gjorda på sådana studier) 

 med jämförbar kontrollgrupp där fördelningen inte är randomiserad.  

 Kohortstudier och kontrollerade fallstudier. 

Nivå 3:3: Komparativa studier med retrospektiv kontrollgrupp med två eller flera 

interventioner eller studier utan samtidig kontrollgrupp. 

Nivå 4:      Fallstudier med pre- och postmätningar (Ritchie, 2001). 
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Av de relevanta artiklarna beställdes 73 efter att dubbletter sorterats ut (tabell 1). Av dessa 

kunde endast 46 fås till ett rimligt pris. Resterande var för dyra att beställa hem eller fanns 

inte tillgängliga. 
 
Tabell 1 Utfall av sökning 

Databaser, sökord och limits                                 Antal träffar                     Antal relevanta 

Medline 
Limits: human, english 
Publication date from 930101  
Traction    228                  21 
Traction and lumbar vertebrae    31                  12 
Traction and intervertebral disc displacement   27                    9 
Traction and intervertebral disc displacement and  
  lumbar vertebrae                                            13                    8 
Limits: Publication date from 82-92 
Traction and lumbar vertebrae    48                    4                                   
 
Cinahl 
Limits: English 
Publication date from 1993 
Traction    107                  25 
Limits: Publication date from 870101 
Traction      73                                   3 
 
PEDro 
Limits: Publication date from 930101 
Lumbar traction     24                                 14 
Intervertebral disc displacement      1                    0 
 
AMED 
Limits: Publication date from 930101 
Traction    212                                 27 
Lumbar traction       9                                   7 
Limits: Publication date from 85-92 
Traction    220                   36       
 
Cochrane 
No Limits 
Traction    285                  21 
Traction and lumbar vertebrae      0                     0 
Lumbar traction     15                                   8 
Intervertebral disc displacement      1                                   0 
 
PubMed 
Lumbar traction       0                    0 
Traction and lumbar vertebrae    32                  17 
Radiculopathy and lumbar vertebrae    93                                   5 
Radiculopathy and lumbar vertebrae and traction         1                                   0 
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SUMMA    1420                              217 

 

RESULTAT 
Studiernas kvalitet och evidens 

Studierna har analyserats med avseende på kvalitet (SBU) och evidens (NHMRC) och 

rangordnats (högst resultat överst) efter SBU:s kvalitetspoäng (tabell 2).  

 

 Tabell 2 Granskade artiklar 

Författare Tidskrift Rubrik Studiemetod Syfte SBU NHMRC
Beurskens, A. 
J.,  
De Vet, H. C., 
Köke, A. J., 
Regtop, W., 
Van der 
Heijden, G. J., 
Lindeman, E., 
Knipschild, P. 
G. 

Spine (1997) 
22(23): 2756-
2762 

Efficacy of  
traction for 
non-specific 
low back 
pain. 

Randomiserad 
kontrollerad. 

Utvärdera effekten 
av mekanisk 
kontinuerlig 
traktion för 
ländryggssmärta. 

81 2 

Ljunggren, 
A.E., Weber, H., 
Larsen, S. 

Scand J Rehab 
Med (1984)16: 
117-124 

Autotraction 
versus manual 
traction in 
patients with 
prolapsed 
lumbar 
intervertebral 
discs. 

Randomiserad 
kontrollerad. 

Att undersöka om 
autotraktion av 
Linds modell är 
effektivare än 
manuell traktion för 
patienter med 
utstrålande smärta 
från ländryggen. 

61 2 

Van der 
Heijden, G. J. 
M. G., 
Beurskens, A. J. 
H. M., Dirx, M. 
J. M., Bouter, L. 
M.,  Lindeman, 
E. 

Physiotherapy 
(1995) 81(1): 
29-36 

Efficacy of 
lumbar 
traction: A 
randomized 
clinical trial 

Randomiserad 
kontrollerad 
pilotstudie 

Utvärdera effekten 
av motoriserad 
kontinuerlig 
traktion för 
ländryggssmärta. 

58 2 

Pal, B., 
Mangion, P., 
Hossain, M.A., 
Diffey, B.L. 

British journal 
of 
rheumathology 
(1986) 25:181-
183 

A controlled 
trial of 
continuos 
lumbar 
traction in the 
treatment of 
baqck pain 
and sciatica. 

Randomiserad 
kontrollerad. 

Jämföra traktion 
med 
placebotraktion. 

57 2 

Moret, N. C., 
van der Stap, 
M., Hagmeijer, 
R., Molenaar, 
A., Koes, B. W. 

Manual therapy 
(1998) 
3(4):203-211 

Design and 
feasibility of 
a randomized 
clinical trial 
to avaluate 
the effect of 
vertical 
traction in 
patients with 

Randomiserad  
pilotstudie. 

En studie för att 
studera 
tilläggseffekten av 
traktionsbehandling 
på sängliggande 
patienter med 
utstrålande symtom, 
som principiellt 
behandlades med 

55 2 
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a lumbar 
radicular 
syndrom. 

sängläge. 

Ljunggren, A. 
E., Walker, L., 
Weber, H., 
Amundsen, T. 

Physiotherapy 
Theory and 
Practice (1992) 
8, 207-213. 

Manual 
traction 
versus 
isometric 
exercises in 
patients with 
herniated 
intervertebral 
lumbar discs. 

Prospektiv 
randomiserad 
enkel-blindad 
parallellgrupps- 
studie. 

Att jämföra effekten 
av manuell traktion 
med noggrant 
utvalda isometriska 
övningar på 
hospitaliserade 
patienter med 
diskbråck. 

51 2 

Werners, R., 
Pynsent, P. B., 
Bulstrode, C. J. 
K. 

Spine (1999) 
24(15):1579-
1584. 

Randomized 
trial 
comparing 
interferential 
therapy with 
motorized 
lumbar 
traction and 
massage in 
the 
management 
of low back 
pain in a 
primary care 
setting.  

Randomiserad 
kontrollerad. 

Att mäta och 
jämföra resultaten 
av interferens och 
behandling med 
mekanisk 
ländryggstraktion 
och massage. 

46 3:1 

Mathews, W., 
Morkel, M., 
Mathews, J. 

Physiotherapy  
Practice (1988) 
4:201-206. 

Manipulation 
and traction 
for lumbago 
and sciatica: 
physioterapeu
tic techniques 
used in two 
controlled 
trials. 

Prospektiv, 
randomiserad 
kontrollerad 
enkel- blindad. 

Jämföra 
kontinuerlig  
traktion med 
manipulation. 

44 3:1 

Tesio, L., 
Luccarelli, G., 
Fornari, M. 

Arch Phys Med 
Rehabil (1989) 
70(nov). 

Natchev´s 
autotraction 
for lumbago-
sciatica: 
Effectiveness 
in lumbar disc 
herniation. 

Öppen, 
prospektiv 

Att utvärdera 
effekten av 
Natchev´s 
autotraktion på 
patienter som inte 
svarat på annan 
behandling. 

42 3:3 

Sherry, E., 
Kitchener, P., 
Smart, R. 

Neurological 
Research 
(2001) 
23(October): 
780-784. 

A prospective 
randomised 
controlled 
study of  
VAX-D and 
TENS for the 
treatment of 
chronic low 
back pain. 

Prospektiv, 
randomiserad, 
kontrollerad. 

Att belysa frågan 
om effekt och 
lämplighet av 
VAX-D terapi på 
patienter med 
ländryggssmärta.  

41 3:1 

Letchuman, R., 
Deusinger, R. 
H. 

Spine (1993) 
18(10): 1361-
1365. 

Comparison 
of 
sacrospinalis 
myoelectric 
activity and 
pain levels in 
patients 
undergoing 

Randomiserad 
kontrollerad. 

Att bland annat 
undersöka om det 
föreligger skillnad i 
patient- upplevd 
smärtnivå efter 
traktion med de två 
i rubriken nämda 
metoderna. 

34 3:1 
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static and 
intermittent 
lumbar 
traction. 

Tesio, L., 
Merlo, A. 

Arch Phys Med 
Rehabil (1993) 
74(augusti): 
871-876. 

Autotraction 
versus passive 
traction: an 
open 
controlled 
study in 
lumbar disc 
herniation. 

Öppen, 
prospektiv, 
kontrollerad, 
randomiserad. 

Jämföra 
autotraktion med 
passiv traktion. 

33 3:1 

Meszaros, T. F., 
Olson, R., 
Kulig, K., 
Creighton, D., 
Czarnecki, E. 

Journal of 
Ortohpedic and 
Sports Physical 
Therapy. 
(2000) 30(10): 
595-601 

Effect of 
10%, 30%, 
and 60% 
body weight 
traction on 
straight leg 
test of 
symptomatic 
patients with 
low back 
pain. 

Test- retest 
undersökning på 
en grupp 

Att jämföra effekten 
av lumbal traction 
mellan de tre 
krafterna (10, 30, 
60% av 
kroppsvikten). Det 
huvudsakliga måttet 
var SLR. 

33 3:3 
 

Guvenol, K., 
Cigdem, T., 
Peker, Ö., 
Göktay, Y. 

Physiotherapy 
Theory and 
Practice (2000) 
16: 151-160. 

A comparison 
of inverted 
spinal traction 
and 
conventional 
traction in the 
treatment of 
lumbar disc 
herniations. 

Randomiserad 
klinisk. 

Att jämföra effekten 
av inverterad 
traktion och 
konventionell 
mekanisk traktion 
på flera kliniska 
parametrar och 
datortomografi. 

32 2 

Myrenberg, M., 
Lundeberg, T. 

The pain Clinic 
(1989) 3(1): 5-
17 

Computer- 
aided traction 
treatment in 
patients with 
low back 
pain. 

Pilotstudie Att försöka ta reda 
på vilka patienter 
som lämpar sig för 
traktionbehandling i 
en datorunderstödd 
behandlingsbänk. 

29 3:3 
 

Gose, E. E., 
Naguszewski, 
W.K., 
Naguszewski, 
R.K. 

Neurological 
research (1998) 
20(april): 186-
190 

Vertebral 
axial 
decompressio
n therapy for 
pain 
associated 
with herniated 
or 
degenerated 
discs or facet 
syndrome: An 
outcome 
study 

Kohortstudie Att rapportera 
resultaten av VAX-
D terapi på patienter 
med 
ländryggssmärta. 
Data samlades in 
från 22 medicinska 
center. 

26 3:3 

Naguszewski, 
W.K., 
Naguszewski, 
R.K., Gose, E.E. 

Neurological 
research (2001) 
23(october). 
706-714 

Dermatomal 
somatosensor
y evoked 
potential 
demonstration 
of nerve root 
decompressio
n after VAX- 
D therapy 

Kohortstudie Att använda 
dermatomal 
somatosensory 
evoked potentials 
för att bevisa 
lumbal 
rotdekompression 
efter VAX-D 
behandling. 

22 3:3 
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Myrenberg, M., 
Lundeberg, T., 
Odéen, I. 

The Pain Clinic 
(1990) 3(2): 
69-75 

Effect of 
traction 
treatment on 
EMG activity 
during 
walking in 
erecti spinae 
in patients 
with low back 
pain. 

Kohortstudie Att bestämma 
huruvida 
traktionsbehandling 
hade någon effekt 
på erector spinaes 
muskelaktivitet och, 
om så var fallet, att 
bestämma om det 
fanns ett samband 
mellan smärta och 
muskelspänning 

21 3:3 

Corkery, M. The journal of 
manual & 
manipulative 
therapy. (2001) 
9(4): 191-197. 

The use of 
lumbar 
harness 
traction to 
treat a patient 
with lumbar 
radicular 
pain: A case 
report. 

Fallstudie Att beskriva en 
behandling som 
innebär stående 
lumbal traktion på 
en patient med 
utstrålande smärta. 

17 4 

 

Sammanfattning av granskade studier 

En sammanfattning av varje analyserad studie presenteras här. Ordningen är densamma som i 

tabell 2. 

 

Beurskens, de Vet, Köke, Regtop, van der Heijden, Lindeman & Knipschild (1997). Efficacy 

of traction for nonspecific low back pain, 

I en randomiserad studie undersöktes effekten av traktion på patienter med ländryggssmärta 

som varat i minst 6 veckor. Studien gjordes så att de 151 patienterna blev slumpmässigt 

placerade i traktionsgruppen eller i placebotraktions gruppen. Båda grupperna behandlades i 

samma bänk men placebogruppen hade ett speciellt utformat bälte som stramades åt i ryggen 

under traktion vilket upplevdes som att en riktig traktion utfördes. Båda grupperna 

behandlades 20 minuter per gång vid 12 tillfällen på 5 veckor. Utvärderingsvariabler som 

mättes var: patientens globala förbättringar, funktionellt status, rörelseomfång, återgång till 

jobb, användande av smärtlindrande läkemedel och smärta, som utvärderades på en visuell 

analog skala graderad från 0-100. Dessa variabler mättes före behandling och 5 veckor, 12 

veckor och 6 månader efter behandlingarna. Tolv veckor efter behandling hade 50% i 

traktionsgruppen och 48% i placebogruppen återhämtat sig fullständigt eller var mycket 

bättre. Efter 6 månader var resultaten fortfarande jämna angående kvarstående effekt av 

behandling. I traktionsgruppen var 47%  bra jämfört med 44% i placebogruppen. Ingen 

signifikant skillnad kunde ses mellan de två grupperna. 
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Ljunggren, Weber & Larsen (1984). Autotraction versus manual traction in patients with 

prolapsed lumbar intervertebral discs. 

Syftet med denna studie var att undersöka om Lind´s autotraktoin är bättre än manuell 

traktion ad modum manuell terapi för patienter med utstrålande ländryggssmärta och tecken 

på prolaps av lumbala diskar som överensstämmer med kliniska tecken.  

49 patienter deltog i studien och randomiserades till de två olika grupperna. Samtliga patienter 

var påtänkta för operation och representerade därför en grupp som bevisligen inte svarat på 

tidigare konservativ behandling.  

Autotraktionskraften varierade mellan 1/3 och 1/1 av kroppsvikten och nådde ca 300N för 

gruppen med manuell traktion. Varje drag av den statiska traktionen varade 5 minuter och två 

drag gjordes. För autotraktionsgruppen varade varje behandling cirka en timme. Mellan tre 

och sju behandlingar gavs under en period av en vecka. 

Patienterna fick inte använda smärtlindrande mediciner senare än fem timmar innan 

traktionen. Alla patienter fick gå i ryggskola. Andra former av sjukgymnastik var inte tillåtna 

under studiens gång. 

När patienter blev sämre enligt smärtskattning och Lasègues test under behandlingens gång 

gavs den andra typen av traktion efter tre behandlingar. I autotraktionsgruppen blev ingen 

hjälpt av manuell traktion, medan två patienter i gruppen manuell traktion blev hjälpta av 

autotraktion. 

Smärtan, mätt på en 100 mm VAS- skala, minskade med ungefär 30 mm i gruppen som 

svarade positivt på behandlingen. För de som svarade negativt på behandlingen minskade 

smärtan med mellan 2 och 10 mm, vilket antyder att även dessa var något hjälpta av traktion. 

Totalt uppnåddes goda resultat i 25 % av fallen under behandlingsperioden. Varken resultaten 

direkt efter eller efter 2 veckor visade någon skillnad mellan traktionsgrupperna. Resultaten 

efter 3 månader var identiska med de efter två veckor. Efter mellan ett och två år fick alla 

icke- opererade svara på en enkät vars resultat visade att det inte förekommit något återfall, 

utan istället en generell förbättring. Alla utom en person var tillbaka på arbetet och klarade 

dagliga aktiviteter bra. Fem av patienterna var helt smärtfria. 

De patienter som svarade negativt eller tveksamt under första traktionbehandlingen var också 

de som visade dåliga slutresultat.  

Författarna menar att man kan följa följande princip när det gäller traktion: manuell traktion 

ska prövas först. När smärtan lättar ska man gå över till någon form av autotraktion för att inte 

slita ut den behandlande sjukgymnasten, aktivera patienten och om möjligt få ett bättre 

långtidsresultat. 
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Van der Heijden, Beurskens, Dirks, Bouter & Lindeman (1995). Efficacy of Lumbar Traction: 

A Randomized Controlled Trial. 

Detta är en pilotstudie som jämför effekten av kontinuerlig högkraftstraktion med 

lågkraftstraktion för ländryggen på 25 patienter. Lågkraftstraktionen är placebo. Patienterna 

blindades. Alla patienter hade haft ryggont i minst 3 månader och hade aldrig tidigare 

behandlats med traktion. Minst 10 och max 12 behandlingar utfördes under 4 på varandra 

följande veckor, vanligtvis 3 gånger i veckan. Patienterna fick fortsätta med smärtlindrande 

mediciner, men andra interventioner tilläts ej. 

I båda grupperna hölls traktionskraften konstant i 20 minuter. Kraften var i medeltal 44% av 

kroppsvikten i traktionsgruppen och 19% av kroppsvikten i placebogruppen. 

Resultaten visade att efter 5 veckor hade 4 av 12 i placebogruppen och 7 av 11 i 

traktionsgruppen blivit helt bra eller förbättrats mycket. Efter 9 veckor var siffrorna 3 av 12 

respektive 5 av 11. Vid uppföljningen efter 2 år var 1 av 12 respektive 1 av 11 symtomfria 

och 10 av 12 respektive 10 av 11 hade konstant ländryggssmärta eller ett eller flera återfall. 

Eftersom skillnaderna mellan grupperna för primära effekter vid 5- och 9- 

veckorsuppföljningen är ganska stora, verkar traktion vara effektivare är placebo. Det förelåg 

dock ingen statistisk signifikans på 95 %- nivån. Därför verkar traktion inte ha bättre effekt än 

placebo i varken kort eller långt perspektiv.  

 

Pal, Mangion, Hossain & Diffey (1986). A controlled trial of continuous lumbar traction  in 

the treatment of back pain and sciatica. 

Fyrtioen patienter som sökt sjukvård för ryggsmärta och utstrålning blev slumpmässigt 

placerade i en av de två grupperna i den här studien. Grupp 1 fick traktionsbehandling med en 

kraft på 5.5-8.2 kg. Grupp 2, som räknades som placebo, fick traktion med kraften 1.4-1.8 kg.  

Behandlingarna pågick under 3 veckor och utfördes på samma sätt i de båda grupperna. 

Patienterna låg på rygg på en tippbar bänk vilket gav traktionskraften. Utvärderingsmetoderna 

som användes för att se någon förbättring var: 1) patienten fick gradera smärta på en visuell 

analog skala (0-100), 2) de skulle uppge medicinintaget 24 timmar före behandlingen, 3) SLR 

test, 4) neurologi i benen undersöktes. Trettionio patienter fullföljde studien. Båda grupperna 

förbättrades inom alla variabler och det gick inte att se någon skillnad mellan de båda. 

Smärtnivån sänktes från 50 till 5 i grupp 1 och till 3 i den andra gruppen. 
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Moret, van der Stap, Hagmeijer, Molenaar & Koes (1998). Design and feasability of a 

randomized clinical trial to evaluate the effect of vertical traction in patients with a lumbar 

radicular syndrome. 

Sexton patienter ingick i studien. 

Vertikal traktion och sängläge jämfördes med enbart sängläge. För att patienterna skulle gå 

upp lika många gånger bad man traktionspatienterna kombinera toalettbesök och traktion.  

Förskrivningen var 4x45 minuter eller 6x30 minuter. Resultaten visar att bensmärtan i 

traktionsgruppen först ökade för att sedan minska och sluta 2 poäng lägre än för gruppen som 

enbart var sängliggande. Vad gällde ryggsmärtan sågs ingen skillnad mellan grupperna. 

Medelsmärtminskningen mätt på en 10- gradig skala var lite högre i traktionsgruppen (3,0) än 

i sänggruppen (1,0). Ingen av skillnaderna var statistiskt signifikant på 5%- nivån. 

I traktionsgruppen angav fler patienter att de var helt återställda eller mycket förbättrade vad 

gällde ryggsmärtan. Det fanns ingen skillnad vad gäller globalt mått på förbättring generellt 

eller vad gäller bensmärtan. Fler patienter i traktionsgruppen (4/6) jämfört med sänggruppen 

(3/8) förbättrades på Lasègues test. 

Ingen slutsats kan dras angående effekten av vertikal traktion på utstrålande ländryggssmärta. 

Det faktum att huvudförbättringen hos traktionspatienterna i denna studie skedde i form av 

reducerad bensmärta indikerar att vertikal traktion kan ha haft en fördelaktig effekt. 

 

Ljunggren, Walker, Weber & Amundsen (1992). Manual traction versus isometric exercises 

in patients with herniated intervertebral lumbar discs. 

Femtio patienter ingick i studien. 

Behandlingen bestod av antingen manuell traktion eller isometrisk träning och utfördes 

dagligen under en period på 5-7 dagar. Efter behandling transporterades samtliga patienter till 

avdelningen med bår och ombads att ligga så bekvämt som möjligt i 2 timmar. 

Traktionen utfördes ryggliggande med varierande flexion i höft och knän. Traktionskraften 

mättes med sträck och kompressionsmätare och nådde uppskattningsvis 300N, max 450N. 

Upprepad smärtlindring var den ledande faktorn vad gäller kraft och riktning av kraften. Om 

det behövdes användes kudde för att åstadkomma smärtfri deviation. 

Alla patienter informerades individuellt om sin rygg under behandlingen. Gruppinstruktioner 

bestod av lektioner och diabilder. Undersökningen utfördes blindat. Speciellt fyra variabler 

undersöktes: SLR, lumbal rörlighet i sagittalplan, smärta (VAS och smärtteckning) samt 

dagliga aktiviteter. 
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Undersökaren gjorde en slutgiltig bedömning av global förbättring. Man fann ingen skillnad 

mellan de båda grupperna. Totalt förbättrades 40% av patienterna under behandlingsperioden. 

 

Werners, Pynsent & Bulstrode (1999). Randomized trial comparing interferential therapy 

with motorized lumbar traction and massage in the management of low back pain in a 

primary care setting. 

Ingen av patienterna hade objektiv neurologi. Det skedde ingen kontroll av användandet av 

analgetika eller annan samtidig behandling. 

Traktion med samtidig massage jämfördes med interferensbehandling. 

Traktionsbehandlingen bestod av sex stycken 10- minutersbehandlingar över en period av 14- 

21 dagar. 

Tre intervjuer genomfördes med varje patient: precis före behandling, direkt efter avslutad 

behandling och 3 månader efter avslutad behandling. 

152 patienter rekryterades, 148 började behandlingen, 138 avslutade behandlingen och 128 

var med vid 3- månadersuppföljningen. 

VAS för traktionsgruppen var vid tillfälle 1 (medel (standarddeviation)): 50,6 (15,1), vid 

tillfälle 2: 44,3 (14,7) och vid tillfälle 3: 39,2 (13,5). 

Det var signifikant skillnad i medianvärde mellan de tre intervjutillfällena, men ingen 

signifikant skillnad mellan de båda grupperna. 

Författarna kunde inte utesluta att traktion med massage är en effektiv behandlingsform. 

 

Mathews, Morkel, & Mathews (1988). Manipulation and Traction for Lumbago and Sciatica: 

Physiotherapeutic techniques used in two controlled trials. 

Alla kontrollpatienter fick infraröd värme. Gruppen som fick traktion bestod av patienter som 

förutom de andra symtomen (ländryggssmärta, inskränkt lumbal rörlighet, positivt SLR hos 

vissa) hade rotsmärta, men inga neurologiska bortfall. Det ingick både män och kvinnor, 18-

60 år gamla, i studien. Alla hade haft smärta sedan mindre än tre månader tillbaks.  

Rörligheten bedömdes genom att mäta avståndet mellan fingertopp och golv i flexion och 

lateralflexion. De andra testvariablerna var SLR, smärtskattning med VAS och en 6- gradig 

smärtbedömning. 

Sjukgymnasten instruerade samtliga patienter om ryggen och erbjöd korsett. Alla patienter 

erbjöds dessutom analgetika. Patienterna fick minst 4 behandlingar under de första 8 dagarna.  

Vid 2 veckor samt vid 1, 3, 6 och 12 månader mättes ryggrörlighet, SLR och man räknade 

antalet återlämnade piller samt mätte smärtnivån. 
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Traktionen gick till så att patienten låg på rygg så bekvämt som möjligt. Kuddar eller en pall 

användes för att flektera knä och höfter. Traktionen gavs i magliggande om man inte kunde 

finna en bekväm ställning i ryggliggande. Traktionskraften sattes till den nivå där smärtan 

försvann, ofta omkring 45 kg. Denna kontinuerliga traktion gavs 30 minuter varje arbetsdag 

tills smärtan var lättad, dock under max tre veckor.  

På den åttonde dagen hade över dubbelt så många av traktionspatienterna jämfört med 

kontrollgruppen blivit bra, vilket är en statistisk trend. För kvinnor under 45 år var värdet 

signifikant. 

Ingen skillnad mellan traktionsgrupp och kontrollgrupp fanns vad gäller läkemedels-

konsumtion, användande av korsett eller återfall. 

Traktionsförsöket visar att behandlingen påskyndar läkningen med en statistisk signifikans i 

gränslandet jämfört med kontrollgruppen. Långtidsresultat och detaljerade resultat och 

mätningar finns redovisade i en annan artikel (Mathews, Mills, Jenkins, Grimes, Morkel, 

Matthews, Scott & Sittampalam,1987). 

 

Tesio, Luccarelli & Fornari (1989) Natchev´s Auto- Traction for Lumbago- Sciatica: 

Effectiveness in Lumbar Disc Herniation. 

Natchev´s auto- traktion är en vidareutveckling av Linds autotraktion som i en undersökning 

visade mycket goda resultat vad gäller smärtlindring på patienter med utstrålande smärta. 

I denna studie ingick 77 patienter med kronisk utstrålande smärta från ländryggen som ej 

svarat på annan behandling och dessutom med DT eller myelografi setts ha en verifierad 

herniering av en eller flera diskar. Av dessa hade 68 utstrålande besvär. Patienterna var 

tvungna att avbryta all annan behandling. De genomgick mellan 3 och 10 (median 5) 

behandlingar i autotraktion under tre till 20 dagar (median 10). 36 av patienterna (47%) 

svarade på behandlingen under 3 till 10 (5) 30- minutersbehandlingar. 

Smärtan sjönk till ett medianvärde av 27 % av den ursprungliga. Sex månader efter 

behandlingen var 28 patienter stabila. Endast fyra hade opererats. Tjugo av de 41 som inte 

svarat på behandlingen hade opererats. Svårigheten av varken röntgenbild eller neurologisk 

bild var inte prediktiv för resultatet. Natchevs autotraktion var lika effektiv som Linds 

autotraktion, men på grund av dess större bekvämlighet verkar den passa bättre som rutin vid 

lumbal diskherniering och som en screening- teknik innan operation.  
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Sherry, Kitchener & Smart, (2001). A prospective randomised controlled study of VAX-D and 

TENS for the treatment of chronic low back pain. 

I denna prospektiva randomiserade kontrollerade studie deltog 44 patienter med kronisk 

ländryggsmärta sedan mer än 3 månader. De delades in i traktionsgrupp (VAX-D) (n=19) och 

TENS- grupp (n=21). TENS- behandlingen fick i denna studie ses som placebo i jämförelse 

med traktionsbehandlingen. I VAX-D gruppen gavs behandling 30 minuter 5 gånger i veckan 

under 4 veckor. Detta följdes av 1 behandling i veckan i 4 veckor. TENS- gruppen 

behandlades 30 minuter om dagen i 4 veckor och sedan 1 gång i veckan i 4 veckor. För att 

utvärdera smärtan användes VAS- skalan som graderades från 1-10. Förbättrade patienter 

följdes upp efter 6 månader. Av de som genomgick VAX-D behandlingen uppgav alla 

patienter en förbättring i smärtnivå. Tretton av nitton var i princip återställda efter 

behandlingen, jämfört med TENS- gruppen där 13 av 21 uppgav ökad smärta. Av de 13 

patienter som uppgett en förbättring vid mätningen direkt efter behandlingen kunde man få 

tag i 10 personer till 6- månaders- uppföljningen. Sju av dessa låg fortfarande på en nivå som 

bedömdes som positivt resultat angående smärtintensitet. 

 

Letchuman & Deusinger, (1993). Comparison of sacrospinalis myoelectric activity and pain 

levels in patients undergoing static and intermittent lumbar traction. 

Patienter som deltog i denna studie led av ländryggssmärta med eller utan utstrålning och 

neurologiska fynd. Syftet med studien var att studera: 1) muskelaktiviteten i sacrospinalis i 

rygg och magliggande, 2) om det är någon skillnad i muskelaktivitet under två typer av 

traktion, 3) undersöka om det finns någon skillnad i smärtskattning efter de båda 

traktionsformerna och se om det finns någon skillnad mellan grupperna. De två typer av 

traktion som utfördes var statisk och intermittent. Båda traktionsformerna utfördes i en 

mekanisk traktionsbänk. Innan den effektiva traktionen startade fick båda grupperna 6 

minuter intermittent placebo- traktion med endast 45 N kraft. Den statiska traktionsgruppen 

(n=13), fick statisk traktion i 6 minuter med en kraft på 50 % av kroppsvikten. Den andra 

gruppen (n=13), som fick intermittent traktion behandlades också i sammanlagt 6 minuter. 

Traktion med intervallet 10 sekunder traktion med 50 % av kroppsvikten följt av 10 sekunder 

vila och så vidare utfördes. Utvärdering av smärta gjordes före och efter behandlingen på en 

VAS- skala från 1-10 där patienterna fick skatta sin smärta. Resultatet visade att ingen 

muskelaktivitet i sacrospinalis kunde ses i varken rygg eller magliggande. Av de patienter 

som fick intermittent traktion var det 2 som inte visade någon aktivitet. I den andra gruppen, 

som fick statisk traktion, var det 5 personer som inte visade någon muskelaktivitet. Ingen 
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signifikant skillnad kunde ses mellan grupperna. Hos mer än 50 % av patienterna i de båda 

traktionsgrupperna kunde en förbättring i smärtnivå ses. Dock fick 30 % en ökad smärta efter 

behandlingen med statisk traktion och 15 % i den intermittenta traktionsgruppen. Någon 

signifikant skillnad mellan grupperna fanns inte. 

 

Tesio & Merlo (1993). Autotraction versus passive traction: An open controlled study in 

lumbar disc herniation. 

Fyrtiofyra patienter deltog i denna studie som jämförde autotraktion med passiv traktion. De 

blev slumpmässigt indelade i någon av grupperna. Om den första traktionsformen inte 

fungerade fick de byta grupp för att se om någon förbättring kunde ske genom den andra 

behandlingen. Variabler som mättes var: 1) smärtritning av patienterna, 2) VAS skalan 0-100 

användes för att mäta smärtintensitet, 3) en kort form av McGill Pain Questionaire, en skala 

från 0-3 som mäter 15 olika smärtformer, 4) Oswestry Low Back Pain Disability Scale 0-5 

som bland annat mäter smärtintensitet, läkemedelskonsumtion, dagliga aktiviteter och 

sömnsvårigheter. Autotraktionen utfördes på en bänk med två rörliga delar som terapeuten 

kunde styra. Behandlingen pågick mellan 30 och 60 minuter varannan eller var tredje dag och 

totalt mellan 3 och 10 behandlingar. Om patienterna hade fått någon förbättring fick de 

ytterliggare mellan 3-6 behandlingar tills man inte såg någon ytterliggare förbättring. I den 

passiva traktionsgruppen utfördes behandlingen på samma bänk med en traktionskraft på 35 

% av kroppsvikten som mättes med en dynamometer. Traktionskraften kollades var tionde 

minut och varje traktiontillfälle varade 45 minuter. Patienterna fick en behandling varje dag i 

5 dagar. De som förbättrades fick ytterliggare 5 behandlingar. Resultaten visar en fördel för  

autotraktionsgruppen där 17 av 22 fick smärtlindring jämfört med den passiva traktions-

gruppen där bara 4 av 22 uppgav en förbättring. 

 

Meszaros, Olson, Kulig, Creighton & Czarnecki (2000). Effect of 10%, 30% and 60% body 

weight traction on straight leg test of symptomatic patients with low back pain. 

Tio personer (9 män och 1 kvinna) med ländryggssmärta med eller utan utstrålng deltog i 

denna studie. Syftet var att jämföra effekten av traktion vid tre olika traktionskrafter 10%, 

30% och 60% av kroppsvikten. För att utvärdera behandlingen användes två mätvariabler; 

SLR test och smärtskattning på en skala från 1-10. Mätningarna utfördes före och efter varje 

traktionstillfälle. Det gick till så att varje patient fick en behandling var på de tre olika 

traktionskrafterna. Varje traktionstillfälle varade i fem minuter och följdes av fem minuters 

vila mellan behandlingarna. Det var slumpmässigt i vilken ordning traktionskrafterna 
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applicerades. Resultatet visade ingen signifikant förbättring i smärtlindring mellan de olika 

krafterna, det var inte heller någon stor reducering av smärta före och efter de tre 

sammanlagda behandlingarna. SLR testen däremot visade att traktionskrafter på 30 % och 60 

% av kroppsvikten hade signifikant bättre mätvärden än traktion på den lägre kraften. 

 

Guvenol, Tuzun, Peker & Göktay (2000). A comparison of inverted spinal traction and 

conventional traction in the treatment of lumbar disc herniation. 

Syftet med denna studie var att jämföra skillnaden mellan konventionell och inverterad 

traktion. Studien innefattade 29 patienter med ländryggssmärtor och utstrålning. De blev 

slumpvis uppdelade i två grupper; konventionell traktion (n=14) och inverterad traktion 

(n=15). Smärtorna hade varat från 1 månad och uppåt. I den konventionella traktionsgruppen 

fick patienterna 10 behandlingar à 20 minuter, med en traktionskraft som började på 30 kg 

och ökades med tre kilo per dag tills den nådde 45 kg. Den andra gruppen, som fick inverterad 

traktion, fick också 10 behandlingar. Det började med 1x5 minuter som sedan fortsatte med 

1x8 minuter och gick vidare med 10 minuters behandlingar på de resterande 8 

traktionstillfällena. Båda grupperna fick samtidigt infraröd strålning för att värma upp ytliga 

vävnader. De fick även träna både magmuskulatur och sätesmuskulatur isometriskt.  

Utvärderingen av smärta gjordes på en VAS skala som graderats från 1-10, där 1=ingen 

smärta och 10= maximal smärta. En signifikant smärtlindring kunde ses i båda 

traktionsgrupperna   

 

Myrenberg & Lundeberg (1989). Computer aided traction treatment in patients with low back 

pain. 

Tvåhundra patienter, 132 män och 68 kvinnor deltog i denna studie. Av dessa hade 81 

patienter smärta enbart från ryggen och 119 radierande smärta. Smärtvaraktigheten varierade 

mellan 2 veckor och 24 månader. Syftet med studien var att utvärdera om behandling i en 

datorunderstödd traktionsbänk hade någon smärtlindrande effekt. Behandlingen utfördes i 

smärtfri position under 25-30 minuter, kraften som användes var 250-300 N. Patienterna 

erhöll mellan 1 och 12 behandlingar. För att utvärdera smärtlindring användes en visuell 

analog skala som fylldes i före och 1 månad efter avslutad behandling. Resultaten visade att 

92 (46 %) av patienterna var smärtfria vid 1- månads- uppföljningen och 65 (33 %) fick en 

smärtlindrande effekt. Av de 43 som inte fick någon smärtlindrande effekt kände 17 smärta 

under traktionsbehandlingen. Hos patienter som hade haft smärta längre än 12 månader var 

behandlingen mindre effektiv än hos dem med kortare varaktighet. 
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Gose, Naguszewski & Naguszewski (1998). Vertebral axial decompression therapy for pain 

associated with herniated or degenerated discs or facet syndrome: an outcome study. 

Data samlades in från 22 kliniker för patienter som fått VAX- D terapi för ländryggssmärta, 

som ibland var kombinerad med refererad bensmärta. Alla patienter hade fått minst 10 

behandlingar. Studien inkluderade 778 fall. 

En lyckad behandling definierades som en reduktion till 0 eller 1 på en femgradig skala för 

smärta. Sjuttioen procent av patienterna fick ett lyckat resultat. Resultatet varierade från 53 % 

för patienter med diskprolaps till 73 % för patienter med en buktande disk. Sjuttiotvå procent 

för de med flera buktande diskar och 68 % för de med facettledsproblematik. 

En procent angav ökad smärta, 7 % ingen förändring, 92 % förbättrades med ett poäng eller 

mer, 87 % med 2 poäng eller mer och 70 % med 3 poäng eller mer. Man mätte även 

medelsmärta, mobilitet och aktivitetsresultat för hela gruppen. 

Femtioen procent av smärtlindringen skedde under första halvan av behandlingsperioden. 

Femtiosex procent av mobilitetsförbättringen skedde under andra halvan. 

Trettioen patienter hade tidigare genomgått en diskoperation. MRI visade ärr som potentiellt 

kunde klämma nervroten. Trots detta förbättrades smärtan med ett poäng eller mer hos 84 % 

av patienterna och 65 % av deras smärtskattning var 0 eller 1.  

Sammanfattningsvis kan sägas att smärta, aktivitet och mobilitet alla förbättrades mycket efter 

behandling. 

 

Naguszewski, Naguszewski & Gose (2001). Dermatomal somatosensory evoked potential 

demonstration of nerve root decompression after VAX-D therapy. 

Sju patienter med ländryggssmärta samt utstrålande smärta som uppfattades som påverkan på 

L5- eller S1- nervroten deltog i studien. Kliniskt har patienter med radiation från L5- roten 

smärta på baksidan av låret, laterala delen av vaden och på ovansidan av foten.  Patienter med 

S1- utstrålning upplever smärta på baksidan av låret, baksidan av vaden samt på laterala delen 

av foten. Två av patienterna hade symtom bilateralt. Alla patienter hade diskbråck som 

verifierades genom MRT och CT undersökning. Smärtvaraktigheten varierade mellan 8 

veckor och 60 månader. Behandlingen som utfördes var intermittent traktion i en VAX- D 

bänk. Patienterna behandlades måndag till fredag under 2 till 7 veckor och antalet traktions- 

behandlingar varierade mellan 10 och 35 stycken. Utvärderingsmetoden för att mäta smärta 

var VAS- skalan som graderades från 0-10 med 0 som ingen smärta och 10 som maximal 

smärta.  Detta gjordes före och efter behandlingarna. Resultatet visar att ländryggssmärtan 

och den utstrålande smärtan minskade med över 50 % hos varje patient efter VAX- D 
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behandling. Tre patienter blev helt smärtfria vilket ger en total smärtlindring hos alla patienter 

på 77 %. 

 

Myrenberg, Lundeberg & Odéen (1990) Effect of traction treatment on EMG activity during 

walking in erector spinae in patients with low back pain. 

Studien inkluderade 8 patienter.  

Efter statisk traktion i ett smärtfritt läge minskade den subjektiva smärtan hos 6 av patienterna 

och det skedde en återgång till normal EMG- aktivitet i erector spinae under gångcykeln. 

Enbart vila hade ingen effekt på EMG- aktiviteten.  

Resultaten visar att det finns ett signifikant samband mellan EMG- aktivitet i erector spinae 

under gångcykeln och smärta efter behandling med traktion.  

Traktionen skedde under 25 minuter med en kraft på mellan 250 och 300 Nm. Patienterna fick 

göra en smärtskattning före och efter behandling och markera smärtan på en VAS- skala. Sex 

av patienterna upplevde mindre smärta efter traktion, en förblev oförändrad och en hade mer 

smärta enligt VAS- skalan. 

Smärtintensiteten minskade med 50 % eller mer. Sju patienter visade minskade områden med 

smärta. Smärtintensiteten ändrades hos 6 patienter enligt smärtteckningarna. De två patienter 

vars smärthistoria inkluderade neurologisk påverkan upplevde ökad smärta efter 

traktionsbehandlingen.   

 

Corkery (2001). The use of lumbar harness traction to treat a patient with lumbar radicular 

pain: a case report. 

En sextio årig man med ländryggssmärtor och radierande smärta deltog i denna studie. Syftet 

var att beskriva en stående traktion och se vilken effekt den hade på patienten i form av bland 

annat smärtlindring. Patienten hade smärta sedan 3 månader på höger sida i sätesmuskeln 

samt smärta på baksidan av låret. Han hade positivt SLR- test och slumptest. Patienten 

uppskattade sin smärta på en 0-10 skala före och efter behandlingarna. Traktionen utfördes 

30-45 minuter varje gång och antalet tillfällen var 5. Före behandlingen uppgav patienten en 

7:a på smärtskalan och en 9:a när smärtan var som värst. Resultatet visade att smärtsymtomen 

hade centraliserats och reducerats signifikant. Även de neurologiska tecknen hade försvunnit. 

Efter behandling visade patienten även en god funktionell förbättring. 

 



 28

Evidens enligt SBU 

Autotraktion 

Det fanns en randomiserad- kontrollerad studie (Ljunggren, Weber & Larsen, 1984) av hög 

kvalitet som visade indifferent resultat jämfört med manuell traktion, en randomiserad- 

kontrollerad studie (Tesio & Merlo 1993) av låg kvalitet som visade statistiskt signifikant 

positiv skillnad jämfört med passiv traktion på kort och lång sikt och en prospektiv 

kohortstudie (Tesio, Luccarelli & Fornari, 1989) av hög kvalitet som visade att medianvärdet 

föll till 27% av den ursprungliga smärtan. 

Sammantaget visar detta att det föreligger begränsad evidens för autotraktion. 

 

VAX-D 

Det fanns en randomiserad- kontrollerad studie av låg kvalitet (Sherry, Kitchener & Smart, 

2001) som visade att VAX- D är signifikant bättre än TENS på kort sikt. Av de som var bra 

på kort sikt var 50% fortfarande bra efter 6 månader. Det fanns 2 kohortstudier (Gose, 

Naguszewski & Nageszewski, 1998; Naguszewski, Naguszewski & Gose, 2001) av låg 

kvalitet som visade bra resultat på kort sikt. 

Sammantaget visar detta att det föreligger måttlig evidens för VAX- D. 

 

Inverterad traktion 

Det fanns en randomiserad- kontrollerad studie (Guvenol, Cigden, Peker & Göktay, 2000) av 

låg kvalitet som inte visade någon skillnad jämfört med konventionell traktion på kort och 

lång sikt. 

Detta visar att det föreligger begränsad evidens för inverterad traktion. 

 

Vertikal traktion 

Det fanns en randomiserad- kontrollerad pilotstudie (Moret, van der Stap, Hagmeijer, 

Molenar & Koes, 1998) av hög kvalitet som inte visade någon signifikant skillnad jämfört 

med sängläge på kort sikt. 

Detta visar att det föreligger begränsad evidens för att vertikal traktion inte är bättre än  

sängläge på kort sikt. 

 

Manuell och mekanisk traktion 

Dessa båda traktionsformer utförs likadant, förutsatt att den applicerade kraften mäts även när 

terapeuten drar manuellt, och evidensbestäms därför under samma kategori. 
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Det fanns 13 stycken studier som undersökte detta. Av dessa var 5 randomiserade- 

kontrollerade studier av hög kvalitet (Beurskens et al, 1997; van der Heijden, Beurskens, 

Dirks, Bouter & Lindeman, 1995; Mathews, Morkel & Mathews, 1988; Werners, Pynsent & 

Bulstrode, 1999; Ljunggren, Weber & Larsen, 1984). Samtliga visade indifferent resultat på 

både kort och lång sikt. En av dem (Mathews, Morkel & Mathews, 1988) visade dock en 

statistiskt signifikant positiv skillnad för kvinnor <45 år. 

Fyra var randomiserade- kontrollerade av låg kvalitet (Letchuman & Deusinger, 1993; Pal, 

Mangion, Hossain & Diffey, 1986; Tesio & Merlo, 1993; Ljunggren, Walker, Weber & 

Amundsen, 1992). En av dessa (Tesio & Merlo, 1993) visade signifikant negativt resultat 

jämfört med autotraktion både på kort och på lång sikt. De övriga visade indifferenta resultat 

på kort sikt. 

Det fanns också 3 stycken kohortstudier (Myrenberg & Lundeberg, 1989; Myrenberg, 

Lundeberg & Odéen, 1990; Meszaros, Olson, Kulig, Creighton & Czarnecki, 2000). En av 

dessa visade ingen signifikant skillnad före och efter behandling (Meszaros, Olson, Kulig, 

Creighton & Czarnecki, 2000). De båda andra visade goda resultat på kort sikt. Femtio 

respektive 79% blev bättre (varav 46% blev helt smärtfria). Dessa båda studier saknade dock 

kontrollgrupp. 

Det fanns en fallstudie (Corkery, 2001) som visade signifikant positivt resultat på kort sikt. 

Sammantaget visar detta att det föreligger stark evidens för att manuell och mekanisk traktion 

inte har bättre effekt än andra behandlingar. 

 

Statisk eller intermittent traktion 

En randomiserad- kontrollerad studie (Letchuman & Deusinger, 1993) av låg kvalitet 

jämförde statisk och intermittent mekanisk traktion. 

Ingen skillnad kunde ses på kort sikt. 

Detta visar att det föreligger begränsad evidens vad gäller dessa båda typer av traktion. 
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DISKUSSION 
Material och metod 

Intentionen från början var att göra en litteraturstudie som innefattar de senaste tio årens 

forskning på området traktion som smärtlindring vid utstrålande smärta från ländryggen. 

Litteratursökningen gav dock för få relevanta träffar för att studien skulle bli trovärdig. 

Sökningen utökades därför till de senaste 20 årens forskning.  

 

Tidigare litteraturstudier  

Van der Heijden, Beurskens, Koes, Assendelft, de Vet & Bouter (1995) fann i sin 

litteraturstudie att inga slutsatser kunde dras om en specifik traktionsform för rygg eller 

nacksmärta är effektiv eller effektivare än andra behandlingar. Det fanns dock inga klara 

indikationer på att traktion är en ineffektiv behandling för rygg och nacksmärta. Detta 

stämmer väl överens med våra fynd. 

Geraldine & Pellecchia (1994) kom i sin studie fram till att den mekaniska effekten av 

traktion är väl underbyggd, men studierna som undersöker den kliniska effekten är 

motsägande, vilket även vi kunde se i vår studie. Krause, Refshauge, Dessen & Boland (2000) 

drog slutsatsen att patienter med akut (mindre än 6 veckor) radierande smärta med åtföljande 

neurologiska bortfall är den grupp som mest sannolikt är hjälpta av traktion. På grund av att  

besvärsdurationen varit så varierande i våra analyserade studier kan vi inte dra någon slutsats i 

denna fråga. 

Lundgren, Wikström & Wikström (1998) anser i sin litteraturstudie att traktion kan vara en 

adekvat behandlingsform vid besvär från cervikal- och lumbalryggen om än endast i ett 

kortsiktigt perspektiv. Det bör dock nämnas att författarna till denna studie inte bedömt 

kvalitet och evidens på de ingående studierna.  

Eftersom vissa traktionsformer är studerade mer än andra, är det svårt att göra en rättvis 

jämförelse dem emellan. Av samma anledning är det svårt att fastställa en viss behandlingstid 

och period, såväl som kraft. Saunders (1998) beskriver liknande problem angående olika 

tekniker och behandlingsmodeller i sin studie. 

Vad som anses vara placebotraktion i en studie (Beurskens et al, 1997) klassas som effektiv 

traktion i en annan (Krause, Refshauge, Dessen & Boland, 2000). Om detta stämmer innebär 

det att Beurskens et al (1997) inte undersökt vad de avsett att undersöka, alltså att studien inte 

är valid. 
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En orsak till att så liten kraft behövs kan vara att blodförsörjningen till nervrötterna i cauda 

equina är väldigt känslig. Till och med vid tryck på bara 5-10 mm Hg stoppas blodflödet helt i 

över 20 % av venerna. Flödet i alla kapillärer stoppas vid tryck mellan 20 och 50 mm Hg. 

Även intervertebrala separationer på 1-2 mm per disk skulle hjälpa till att minska detta tryck 

och öka blodflödet (Gose, Naguszewski & Naguszewski, 1998). 

 
Vad gäller traktionens verkningsmekanismer kan man också ställa sig frågan om de verkligen 

stämmer. En av mekanismerna är ju att minska trycket i disken för att suga tillbaka bråcket. 

Det har emellertid visat sig att detta inte stämmer vid traktion där kraften åstadkoms av 

patienten själv, där mätningar visat att trycket istället stiger under behandlingen (Andersson, 

Schultz & Nachemson 1983, citerade av Krause, Refshauge, Dessen & Boland, 2000).  
 
Resultaten av denna och andra studier antyder att traktion skulle kunna ta bort som en 

sjukgymnastisk behandlingsform vid utstrålande ländryggssmärta. Vi anser dock att det 

behövs fler kliniska studier av hög kvalitet med kontrollgrupper, för att kunna dra en rättvis 

slutsats om traktionens effekt. Det faktum att vi inte kunde få tag i alla studier kan ha påverkat 

resultatet av studien. 

 

Studiernas evidensnivå och kvalitet 

Resultatet visade att många av studierna hade låg kvalitet. 

Under arbetets gång har vi insett hur svårt det kan vara att göra en klinisk studie av hög 

kvalitet inom ämnet sjukgymnastik. Detta på grund av svårigheten att få en stor homogen 

patientgrupp. De flesta av de granskade studierna hade för få patienter. 

Studiernas vetenskapliga kvalitet bedömdes enligt två olika modeller. NHMRC bedömer 

studiernas design, och SBU bedömer uppbyggnaden av studien på ett antal viktiga punkter. 

Genom att använda oss av båda modellerna kunde vi minska risken för felbedömning. 

Slutligen användes SBU:s system för att fastställa evidensnivån på behandlingarna. En 

svårighet vid bedömningen var att vissa studier hade låg kvalitet men hög evidensnivå och 

vice versa. Det svåraste var att bestämma om studierna hade hög eller låg kvalitet enligt 

SBU:s system för evidens. Eftersom en studie av hög kvalitet skall vara i det närmaste perfekt 

genomförd på alla punkter, medan en av låg kvalitet är dåligt genomförd på samma punkter, 

blev bedömningen i slutänden ganska subjektiv, beroende på vad som klassas som viktigast. 

Är det bättre med en liten patientgrupp i en väl genomförd studie än en stor grupp i en dåligt 

genomförd studie? 
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Smärtlindringseffekt 

Litteraturstudien visar att det inte föreligger någon evidens för traktion som 

smärtlindringsmetod vid utstrålande ländryggssmärta. En anledning kan vara att så pass få 

studier är gjorda och att de gjorda studierna generellt håller låg kvalitet och ibland saknar 

kontrollgrupp, varför ingen signifikans kan fastställas. En fråga vi då ställer oss är varför 

denna behandlingsform fortfarande används i kliniken och dessutom lärs ut som en bra 

behandling under sjukgymnastutbildningen. Även Cheatle och Esterhai (1991), antyder i sin 

studie att traktion är en metod som används ofta trots brist på litteratur som stödjer de goda 

effekterna. Anledningen kan möjligen vara att allt bygger på beprövad erfarenhet, men det 

behövs ett samspel mellan forskning och klinisk verksamhet för att förändra sjukgymnastiken 

från att vara en åsiktsbaserad till att bli en evidensbaserad disciplin. För att nå detta mål är 

kliniska studier som utvärderar effekten av olika behandlingar en grundförutsättning. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att evidensbaserad sjukvård inte kan ge ett definitivt svar på hur 

varje enskild patient ska behandlas (SBU, 1999). 

Möjligheten att erbjuda kliniker lättillgänglig, kritiskt granskad och kommenterad kunskap 

kan bli den evidensbaserade medicinens viktigaste bidrag till bättre klinisk praxis och därmed 

bättre vård och hälsa (Eliasson, 2000). Den systematiska litteraturöversikten är ett av de 

viktigaste tillskotten till klinisk medicin under det senaste årtiondet (Eliasson, 2000). 

Vad gäller de skiftande behandlingsresultaten finns det flera faktorer att ta hänsyn till. 

Exempel på sådana faktorer kan vara val av patienter, patienternas inställning, val av metod, 

kraft, vinkel, duration och traktionsteknik. Utövarens kliniska skicklighet och vana är 

ytterligare en viktig faktor att ta med i beräkningen. 
 

KONKLUSION 
Evidensnivå och kvalitet 

Generellt höll de analyserade studierna låg kvalitet, varför författarna inte ansåg sig kunna 

göra en rättvis bedömning av behandlingsmetoden traktion. Den låga kvalitén på studierna 

berodde främst på för små patientgrupper och för kort uppföljningstid. 

 

Smärtlindringseffekt 

Vi har valt att inte evidensbestämma traktion som behandlingsform generellt, eftersom det 

finns olika metoder som visar varierande behandlingsresultat. Den av de studerade metoderna 

som har bäst evidens är VAX- D. 
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Bilaga 1 

 

Mall för att granska vetenskapliga artiklar (Harms- Ringdahl, Holmström, Jonsson & 

Lindström, 1999) 

 Mall för att granska vetenskapliga artiklar  

   
1. UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (A-F) 30p 
A. Homogen undersökningsgrupp  
 A.1. Det finns en beskrivning av kriterier för att inkludera och utesluta patienter 1p 
 A.2. Försök har gjorts att få en homogen undersökningsgrupp 1p 
B. Ingen skillnad föreligger mellan grupperna avseende relevanta grunddata  
 B.1. Besvärens varaktighet finns beskrivna 1p 

 
B.2. De viktigaste effektvariablernas mätvärden finns beskrivna  före 
interventionen 1p 

 B.3. Ålder är redovisad 1p 
 B.4. Uppföljning av återfall före interventionen finns angivet 1p 
 B.5. Patienternas ev. utstrålande besvär är beskrivna 1p 
C. Adekvat randomisering  
 C.1. Patienterna har randomiserats till de olika interventionerna  2p 
 C.2. Randomisering som utesluter bias (ex. slutna kuvert) finns beskriven 2p 
D. Bortfallen finns beskrivna separat för varje grupp och redogörelse    
 för orsaker till bortfallen (Noll poäng om inget bortfall finns) 3p 
E. Bortfallet totalt för alla grupper  
 E.1. Bortfall < 20% 2p 
 E.2. Bortfall < 10% 2p 
F. Antal patienter  
 F.1. > 50 i den minsta gruppen finns kvar vid första eftermätningen 6p 
 F.2. > 100 i den minsta gruppen finns kvar vid första eftermätningen 6p 
   
2. BEHANDLING (G-K) 30p 
G. Behandlingarna standardiserade och beskrivna  
 G.1. Den studerade behandlingen är beskriven 5p 
 G.2. Alla jämförande behandlingar är beskrivna 5p 
H. Den studerade behandlingen är jämförd med placebo 5p 
I. Kontroll- eller jämförelsegruppen är adekvat 5p 
J. Annan samtidig behandling har undvikits eller varit likvärdig i alla grupperna 5p 

K. 
Följsamheten (compliance) är mätt och befunnen tillfredsställande i alla 
grupperna 5p 

   
3. UTVÄRDERING (L-O) 30p 
L. Deltagarna vet inte vilken av behandlingarna de får  
 L.1. Försök att "blinda" deltagarna 3p 



 

 L.2. Blindningen utvärderad och befunnen helt lyckad 2p 
M. Relevanta effektvariabler  
 M.1. Smärta är utvärderad 2p 
 M.2. Globalt mått på förbättring finns 2p 
 M.3. Förmåga eller aktiviteter har utvärderats 2p 
 M.4. Rörligheten i ryggen är utvärderad 2p 
 M.5. Återgång i arbete eller normala aktiviteter är utvärderad 2p 
N. Utvärderaren vet inte vilken patient som fått vilken behandling  
 2 poäng/variabel av M1-M5 10p 
O. Uppföljningstid efter avslutad behandling är minst 6 månader 5p 
   
4. DATAPRESENTATION OCH ANALYS (P-Q) 10p 
P. Bortfall 5p 
 (P.1 eller P.2 måste vara uppfyllt för att få 5p på P)  
 P.1. Intention-to-treat gäller när bortfallet är mindre än 10%.  
 Patienterna ska vara kvar i sin ursprungliga randomiseringsgrupp  
 när resultaten redovisas  
 P.2. När bortfallet är 10% fordras en analys som tar hänsyn   
 till de bortfallna mätvärdena  
Q. Viktigaste effektvariablerna för varje grupp presenterade med medelvärde  
 och SD, medianvärde och percentil/range eller konfidensintervall 5p 
 


