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Abstrakt 

Bakgrund: Ryggsmärta är ett vanligt problem i Sverige och medför stora samhällskostnader. 

Diskbråck är en skada som kan orsaka smärta vid lumbala ryggproblem och 

livstidsincidensen av symptomgivande diskbråck ligger någonstans mellan 1.3-5.3%. I 

Sverige rekommenderas konservativ behandling vid diskbråck i ländryggen framför 

operation, det finns dock indikationer som kan tyda på att det behövs en operation 

exempelvis ischiassmärta som strålar nedanför knäleden. I Sverige under 2013 utfördes 2262 

diskbråcksoperationer. Träning med fysioterapeut postoperativt har visat sig ge snabbare 

förbättring och bättre slutresultat. Eftersom det finns olika träningsmetoder för postoperativ 

rehabilitering ser vi ett behov att sammanställa detta. Syfte: Syftet med litteraturöversikten 

var att sammanställa de träningsinterventioner inom fysioterapeutisk rehabilitering som 

beskrivs i litteraturen för postoperativt lumbalt diskbråck. Metod: Datainsamlingsmetoden 

har skett genom att söka i databaserna PubMed, CINAHL,Web of Science och Google 

Scholar. Totalt inkluderades 14 studier. Resultat: Litteraturöversikten visar att sju olika 

träningsinterventioner har använts för postoperativa lumbala diskbråck. Resultatet presenterar 

också vilken form av övningar, volym, frekvens, intensitet, duration och postoperativ start. 

Konklusion: Det är skillnad gällande upplägg även inom samma träningskategori i de 

separata studierna. Tydligheten kring programmen är något som kan förbättras i framtida 

studier för att enklare tillämpa klinisk implikation. 

 

Nyckelord: Diskbråck, Fysioterapi, Postoperativ vård, Träning 
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Bakgrund 

Ryggsmärta är ett vanligt problem i Sverige och medför stora samhällskostnader. En studie 

från 2001 visade att 11% av korttidssjukfrånvaron berodde på ryggproblem, samt att 13% av 

förtidspensionen var på grund av ryggproblematik där främsta anledningen till detta var 

lumbala ryggproblem (Ekman, Johnell, & Lindgren, 2005). 

 

Diskbråck är en skada som kan orsaka smärta vid lumbala ryggproblem. Livstidsincidensen 

av symptomgivande diskbråck ligger någonstans mellan 1.3-5.3% och det är vanligare bland 

män (Heliövaara, 1988; Lawrence, 1977). Diskbråck behöver dock inte alltid skapa smärta. 

En studie visade att 36% inom ålderskategorin 60 år och äldre som aldrig haft 

ländryggssmärta trots allt visade sig diagnoseras med diskbråck vid magnetröntgen (Boden, 

Davis, Dina, Patronas, & Wiesel, 1990). 

 

Definitionen av diskbråck kan beskrivas som vävnad från nucleus polposus vilket tränger ut 

mellan eller genom anulus fibrosus (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Detta i sin tur 

åstadkommer ett tryck på en eller flera nervrötter i spinalkanalen (Statens folkhälsoinstitut, 

2003). Detta tryck leder till smärta utmed komprimerade nervroten, men kan oftast även 

åstadkomma lumbago (Statens folkhälsoinstitut, 2003). Nucleus behöver inte alltid vara 

orsaken till besvär, utan besvären kan även orsakas av en buktning av anulus eller en bit av 

anulus som släppt, något som är vanligare hos äldre som drabbas av diskbråck (Tullberg & 

Branth, 2010). Förloppet vid diskbråcksrelaterade smärtor är vanligtvis godartade (Tullberg 

& Branth, 2010). Ibland blir dock diskbråcksrelaterade smärtor kroniska, i en studie från 

2013 med 477 deltagare med kronisk ryggsmärta visade det sig att 7.9 % hade diskbråck (Ali 

et al., 2013).  

 

I Sverige rekommenderas främst konservativ behandling vid diskbråck i ländryggen framför 

operation (Abbott et al., 2009). Manipulationer bör ej användas då det finns risk för 

nervskador (Svensk Ryggkirurgisk Förening, 2012). Behandlingen ska initialt bestå av 

information och sjukgymnastiska åtgärder (Tullberg & Branth, 2010). Det finns dock 

indikationer som kan tyda på att det behövs en operation (Abbott et al., 2009). Exempel på 

sådana indikationer kan vara ischiassmärta som strålar nedanför knäleden, positivt Lasegues 

test, fynd på magnetkamera/datortomografi eller utebliven förbättring efter 6-8 veckors 
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konservativ behandling (Abbott et al., 2009). I Sverige under 2013 utfördes 2262 

diskbråcksoperationer där medelåldern på patienterna var 46 år varav andelen kvinnor var 

45% och andelen män 55% (Svensk ryggkirurgisk förening). 

 

Vid operation för diskbråck är lumbal diskektomi en vanlig operationstyp (Rasouli, Rahimi-

Movaghar, Shokraneh, Moradi-Lakeh, & Chou, 2014). Lumbal diskektomi innebär att man 

tar bort hela eller en del av den intervertebrala disken, detta för att lindra symtomen som 

diskbråcket skapar (Rasouli et al., 2014). Ytterligare en operationstyp som används vid 

operation för diskbråck är mikrodiskektomi (Mayer, 2006). Mikrodiskektomi definieras som 

diskektomi med hjälp av kirurgiskt mikroskop eller andra instrument, till exempel 

förstoringsglasögon (Mayer, 2006). Hudsnittet vid en mikrodiskektomi är mindre än vid en 

diskektomi (Mayer, 2006). Perkutan endoskopisk diskektomi är en form av operation som 

skiljer sig från diskektomi och mikrodiskektomi genom användningen av endoskop (Telfeian, 

Veeravagu, Oyelese, & Gokaslan, 2016). Målet med perkutan endoskopisk diskektomi är att 

lätta symtomen från diskbråcket genom att selektivt ta bort nucleus polposus från den 

posturala tredjedelen av disken (Telfeian et al., 2016). Laminektomi är en operationstyp där 

en del av lamina tas bort, samt att man går in för att systematiskt ta bort material från disken 

och bitar av nucleus polpusus (Rothrock & McEwen, 2015). 

 

Efter operation blir patient remitterad till fysioterapeut för rehabilitering (Tullberg & Branth, 

2010). Fysioterapeuten kan ta hjälp av fysisk aktivitet för att skapa en smärtlindrande effekt 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). Träning med fysioterapeut postoperativt har visat sig ge 

snabbare förbättring och bättre slutresultat (Tullberg & Branth, 2010). För att uppnå den 

smärtlindrande effekten av fysisk aktivitet bör aktiviteten vara regelbunden och kontinuerlig 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). Vid initial behandling postoperativt kan det skilja mycket i 

funktion mellan patienterna. Kondition, styrka, uthållighet, rörelserädsla och träningsvanor är 

något som är väldigt individuellt (Tullberg & Branth, 2010). Fysioterapeutens roll blir att 

planera behandlingen utifrån evidens och patientens individuella förutsättningar i samspel 

med patienten (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). 

 

I en cochrane review från 2014 med 22 RCT-studier fann man låg evidens för att 

högintensitetsträning är något mer effektiv än lågintensitetsträning vid postoperativt lumbalt 

diskbråck (Oosterhuis et al., 2014). Studien påstår också att det finns väldigt låg evidens för 

någon signifikant skillnad mellan hemträning och övervakad träning när det kommer till 
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kortsiktig smärtlindring vid postoperativt lumbalt diskbråck (Oosterhuis et al., 2014).  

 

Författarna har inte lyckats hitta någon översikt över vilka postoperativa 

träningsinterventioner som används vid rehabilitering. Eftersom det finns olika 

träningsmetoder för postoperativ rehabilitering ser författarna ett behov att sammanställa 

detta. En överblick inom dessa ämnen kan underlätta för fysioterapeuterna i deras dagliga 

arbete. 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa de träningsinterventioner inom 

fysioterapeutisk rehabilitering som beskrivs i litteraturen för postoperativt lumbalt diskbråck. 

 Frågeställningar: 

- Vilka operationstyper används? 

- Vilka träningsmetoder beskrivs vid postoperativ rehabilitering för lumbalt diskbråck? 

Material och metod 

Studiedesign 

En litteraturöversikt har genomförts där de övergripande träningsmetoderna inom 

fysioterapeutisk rehabilitering vid postoperativt lumbalt diskbråck har undersökts. Målet med 

en litteraturöversikt är att ta reda på vad som är känt inom ett specifik ämne (Carter, 

Lubinsky, & Domholdt, 2011). Enligt Friberg (2006) ska litteraturbaserade examensarbeten 

skapa en översikt över kunskapsläget inom ett specifikt område. Ett exempel är att undersöka 

befintlig forskning inom området för att granska vilka metoder som har använts (Friberg, 

2006). 

Inklusionskriterier:  

● Artiklar skrivna på svenska eller engelska. 

● Träning ska vara den enda valda metoden för rehabiliteringen.  

● Deltagarna ska ha genomgått operation för lumbalt diskbråck.  

● RCT-studier 
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Exklusionskriterier: 

● Manuella behandlingar inom rehabiliteringen som till exempel akupunktur och TENS. 

● Studier som även tittar på andra diagnoser där det ej går att isolera diskbråcksgruppen. 

● Studier som är publicerade innan år 2000. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden har skett genom att söka i databaserna PubMed, CINAHL, Web of 

Science och Google Scholar. Samtliga av dessa databaserna är vanligt använda databaser 

enligt Carter et al. (2011). Artikelsökningarna utfördes mellan 30 augusti 2016 till 26 oktober 

2016. Sökningen presenteras i Tabell 1.  

 

För att hitta passande söktermer har Karolinska Institutets Svensk MeSH använts. Vid 

sökning i CINAHL har relevanta subject terms använts i sökningen. I sökningarna har även 

Booleantermen “AND” använts för att begränsa antalet träffar i databasen (Carter, et al., 

2011). 

Sökning 

Söktermer som har använts i PubMed var följande: 

"Intervertebral Disc Displacement"[MeSH] AND "Physical Therapy Modalities"[MeSH]  

Filter som användes var: “Randomized Controlled Trial”.  

Detta gav 88 resultat. 

För att utföra sökningen i CINAHL har subject terms använts. Söktermerna var då: 

Intervertebral Disc Displacement AND Physical Therapy.  

Filter som användes var:  

Exkluderande av resultat från MEDLINE för att undvika dubbletter. 

Endast RCT-studier.  

Studier på engelska. 

Detta gav 3 resultat. 

 

Söktermer som har använts i Web Of Science var följande: 

Disc Herniation AND Postoperative AND Physical Therapy AND Exercise Program 

Detta gav 7 resultat. 
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Slutligen söktes även Google Scholar av med följande söktermer: 

“Intervertebral Disc Displacement" AND "Physical Therapy" AND "Postoperative" 

Detta gav 35 resultat. 

 

Tabell 1 - Sökningstabell 

Databas Söktermer Antal träffar 

(varav 

dubbletter) 

Summa efter 

dubbletter 
Relevanta 

PubMed "Intervertebral Disc Displacement"[MeSH] 

AND "Physical Therapy Modalities"[MeSH] 
88 (0) 88 11 

CINAHL Intervertebral Disc Displacement AND 

Physical Therapy 
3 (0)  3 1 

Web of 

Science 
Disc Herniation AND Postoperative AND 

Physical Therapy AND Exercise Program 
7 (3) 4 2 

Google 

Scholar 
"Intervertebral Disc Displacement" AND 

"Physical Therapy" AND "Postoperative" 
35 (1) 34 0 

 

Utöver sökningarna har författarna även sökt igenom referenslistorna i de valda studierna för 

eventuella relevanta artiklar för arbetet. Inga ytterligare relevanta artiklar hittades.  

PEDro scale 

PEDro scale har använts som verktyg för kvalitetskontroll för RCT-studier. PEDro scale är en 

skala som är baserad på elva stycken kriterier som kan antingen uppfyllas eller inte uppfyllas, 

svarsalternativen består därför enbart av Ja eller Nej (Physiotherapy Evidence Database, 

1999). Skalan används ej som ett verktyg för validiteten om en studies slutsats. En studie kan 

graderas högt enligt skalan men detta innebär inte att slutsatsen, till exempel en 

behandlingsmetod, är bevisad att fungera kliniskt. Skalan fungerar endast som ett verktyg för 

att kvalitetskontrollera själva utförandet av studien. 

 

De artiklar som inkluderats i litteraturöversikten har även genomgått en sökning i PEDros 

databas (Physiotherapy Evidence Database, Search). Sökresultaten har innefattat en redan 

färdig bedömning av de valda studierna enligt PEDro, vilka har importerats.  

Etiska överväganden 

Vid urval av artiklar har det varit viktigt att granska alla artiklar och inte bara de som verkat 

intressanta, detta för att få en bra överblick över området. Ett neutralt förhållningssätt till 
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dessa studier har applicerats. Vid litteraturöversikten hämtades data från artiklar och inte från 

personer, därav riskerade inte personer att behandlas oetiskt. Studierna som granskats har haft 

egna etiska överväganden och utgångspunkter.  

Resultat 

Totalt har 14 artiklar granskats och presenteras nedan under rubriker beroende av 

operationstyp som genomförts samt träningsintervention. Totalt har sju träningsinterventoner 

identifierats. Träningsinterventionerna presenteras i textform samt i tabellform under varje 

rubrik. Bilaga 1 presenterar en hel tabell som övergripande presenterar alla 

träningsinterventioner för de 14 granskade artiklarna. 

Operationstyper 

I de granskade studierna finns olika operationsmetoder beskrivna. Fem studier innehåller 

diskektomi (Erdogmus et al., 2007; Filiz et al., 2005; Hebert et al., 2015; Häkkinen et al., 

2005; Kim et al., 2010). Sex studier innehåller mikrodiskektomi (Choi et al., 2004; Demir et 

al., 2014; Erdogmus et al., 2007; Kulig et al., 2009; Ogutluler Ozkara et al., 2015; Yilmaz et 

al., 2003). Choi et al. (2004) inkluderar utöver mikrodiskektomi även perkutan endoskopisk 

diskektomi. En studie beskriver diskektomi som operationstyp, dock med användning av 

mikrokirurgisk teknik under utförandet (Johansson et al., 2009). En studie utför laminektomi 

(Erdogmus et al., 2007). Tre studier innehåller lumbala operationer som ej är definierade 

(Danielsen et al., 2000; Dolan et al., 2000; Sungbum et al., 2012). 

Postoperativ rehabilitering 

Vid sammanställning av informationen kring de inkluderade studierna har sex olika 

träningsprogram identifierats och sammanställts nedan. I två studier har författarna inte 

lyckats identifiera någon specifik sorts träning eller hur denna träning har utförts. Dessa 

studier presenterar författarna under rubriken “Odefinierade träningsprogram”. I bilaga 1 

presenteras en tabell där det enkelt går att utläsa antal deltagare, tid postoperativt som 

träningen startade, duration på träningsinterventionen, typ av träning samt poäng på PEDro 

scale för respektive studie. 

MedX 

MedX Lumbar Machine är en träningsmaskin med viktmotstånd där syftet är att isolera 

lumbal extension som träningsform (MedX Corporation). För att isolera den lumbala 
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extensionen finns det dynor som begränsar rörelsen av lår samt baksidan av bäckenet (MedX 

Corporation). På framsidan av bäckenet finns även ett bälte som håller bäckenet och övre lår 

på plats (MedX Corporation).  

 

Tre studier har innefattat MedX som träningsintervention (Choi et al., 2004; Kim, Park, & 

Shim, 2010; Sungbum, Giduck, & Eunyoung, 2012). De inkluderade studierna presenteras i 

Tabell 2. Gruppernas träning började 12-42 dagar postoperativt (Choi et al., 2004; Kim et al., 

2010; Sungbum et al, 2012). Träningsinterventionen enligt Choi et al. (2004) samt Sungbum 

et al. (2012) pågick i 12 veckor, medans Kim et al. (2010) utförde träningen under 24 veckor, 

varav sex veckor var ett uppehåll från träningen mellan träningsvecka 12-18. Choi et al. 

(2004) beskriver ett träningsprogram med dynamiska och isometriska övningar för de 

lumbala extensormusklerna under tolv veckor. I sin träning beskriver de även användning av 

lumbal extension i “MedX system” (Choi et al., 2004).  Sungbum et al. (2012) har i 

kombination med MedX även tränat “progressive exercise program” bestående av 

höftextension, torsoflexion, torsorotation, benextension, lårcurl, benpress, ”abdominal press” 

och press över huvudet. Övningarna utfördes med samma sorts belastning som MedX-

träningen med samma antal sets och repetitioner. Choi et al. (2004) har endast använt sig av 

MedX-träningen. Kim et al. (2010) har utöver MedX tränat stretching samt en odefinierad 

“progressive aerobic exercise”.  

 

Kim et al. (2010) och Sungbum et al. (2012) har beskrivit att träningsfrekvensen låg på två 

respektive tre träningspass per vecka, 60-70 minuter per träningspass. Sungbum et al. (2012) 

och Kim et al. (2010) använder belastning i MedX maskinen på 40-60% av 1RM eller 40-

50% av den maximala lumbala isometriska styrkan och utfördes under 15-20 repetitioner. 

Kim et al. (2010) beskriver två set medans Sungbum et al. (2012) ej beskriver antal set. Kim 

et al. (2010) beskriver även träningen som “progressive resistance exercise” där 

viktbelastning ökades med 5% när 20 repetitioner kunde utföras. Choi et al. (2004) beskriver 

dock ej träningsfrekvens, belastning, repetitioner eller set, utan beskriver endast att 

dynamiska och isometriska övningar har utförts. 
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Tabell 2 - Studier MedX 

Studie Deltagare 

Intervention 
Deltagare 

Kontrollgrupp 
Tid 

Postoperativt  
Duration Typ av 

träning 
PEDro 

(Choi et al., 

2004) 
35 40 6 veckor 12 

veckor 
MedX 5/10 

(Kim et al., 

2010) 
10 + 10 10 6 veckor 24 

veckor 
MedX, 

Vattenträning  
4/10 

(Sungbum et 

al., 2012) 
7 7 15.57 ± 2.94 

dagar 
12 

veckor 
MedX 3/10 

 

Vattenträning 

Endast en studie använde sig av vattenträning som träningsintervention (Kim et al., 2010). 

Den inkluderade studien presenteras i Tabell 3. Deltagarna i studien startade sin träning sex 

veckor postoperativt och pågick i 24 veckor, varav sex veckor var “deload” utan träning. 

Övningar som utfördes i vattnet var benpendling, benextension, hopp, bålrotation, gång, 

baklängesgång, jogging, flexion och extension av bål. Deltagarna använde sig utav stretching 

innan och efter träningen. Frekvensen var två träningspass i veckan, 60 minuter träningstid 

per träningspass. Utförandet skulle vara på mellan 40-70% av maxpuls beroende på del av 

träningspasset (Kim et al., 2010). 

 

Tabell 3 - Studier vattenträning 

Studie Deltagare 

intervention 
Deltagare 

kontrollgrupp 
Tid 

Postoperativt  
Duration Typ av träning PEDro 

(Kim et 

al., 2010) 
10 + 10 10 6 veckor 24 

veckor 
MedX, 

Vattenträning  
4/10 

 

Dynamic lumbar stabilization exercises 

Tre studier innefattade träningsgrupper med begreppet “Dynamic Lumbar Stabilisation”  

(Demir, Dulgeroglu, & Cakci, 2014; Filiz, Cakmak, & Ozcan, 2005; Yilmaz et al., 2003). De 

inkluderade studierna presenteras i Tabell 4. Träningsperioden påbörjades cirka fyra till fem 

veckor postoperativt och pågick i fyra till åtta veckor (Demir et al., 2014; Filiz et al., 2005; 

Yilmaz et al., 2003). 

Demir et al. (2014) har i sitt träningsprogram använt övningar som sidoplanka, liggande 

höftextension, situps, utfall och hälsande hunden. Filiz et al. (2005) har i sitt träningsprogram 

använt övningar för att stärka magmusklerna, framåtböjningar, balans i fyrfotaposition samt 
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övningar som fokuserar på att hitta en neutral position. Yilmaz et al. (2003) har endast nämnt 

användningen utav dynamic lumbar stabilization exercises men nämner ej konkret vilka 

övningar som används eller referenser till övningar. 

 

Samtliga studier använder sig utav en progression där de inledande fem repetitioner ökar till 

tio till femton under träningsperioden (Demir et al., 2014; Filiz et al., 2005; Yilmaz et al., 

2003). Filiz et al. (2005) och Yilmaz et al. (2003) har använt sig av tre set vid 

träningstillfällena. Demir et al. (2014) har ej beskrivit antalet set. Träningspassen har pågått 

45-90 minuter och utförts tre till sju gånger i veckan (Demir et al., 2014; Filiz et al., 2005; 

Yilmaz et al., 2003).  

 

Tabell 4 - Studier Dynamic lumbar stabilization exercises 

Studie Deltagare 

intervention 
Deltagare 

kontrollgrupp 
Tid 

Postoperativt  
Duration Typ av träning PEDro 

(Demir et 

al., 2014) 
22 22 4 veckor 4 veckor Dynamic lumbar 

stabilization 

exercises, 

Hembaserad träning 

4/10 

(Filiz et 

al., 2005) 
20 + 20 20 30 ± 3 dagar 8 veckor Dynamic lumbar 

stabilization 

exercises, 

McKenzie  

6/10 

(Yilmaz 

et al., 

2003) 

14 + 14 14 0-4 veckor 8 veckor Dynamic lumbar 

stabilization 

exercises, 

McKenzie 

4/10 

 

McKenzie 

Två studier innefattade interventionsgrupp med träning i enlighet med McKenzie (Filiz et al., 

2005; Yilmaz et al., 2003). De inkluderade studierna presenteras i Tabell 5. Yilmaz et al. 

(2003) startade sin träning inom den första postoperativa månaden, medan Filiz et al. (2005) 

startade cirka 30 dagar postoperativt. Filiz et al. (2005) samt Yilmaz et al. (2003) utförde sin 

träning under åtta veckor. Deltagarna i Yilmaz et al. studie (2003) fick utföra ett 

hemträningsprogram med McKenzie. Deltagarna fick hem ett informationsblad där 

träningsprogrammet beskrevs (Yilmaz et al., 2003). Träningsprogrammet bifogades ej i 

studien, men övningar beskrevs kortfattat i textform som flexion- och extensionsövningar i 



13 
 

enlighet med McKenzie. Utöver McKenzie utförde träningsgruppen bäckentippningar och 

bålträning under träningsperioden.  

Yilmaz et al. (2003) och Filiz et al. (2005) utförde sin träning tre dagar i veckan. Filiz et al. 

(2005) beskriver träning i enlighet med McKenzie men ej vilka övningar, antal set eller 

repetitioner som användes. Yilmaz et al. (2003) däremot utförde under första veckan fem 

repetitioner per set, antalet repetitioner ökade senare till tio under vecka två och efter det till 

15 repetitioner vecka tre, vilket deltagarna senare höll sig till genom de resterande veckorna 

under träningsprogrammet. 

 

Tabell 5 - Studier McKenzie  

Studie Deltagare 

intervention 
Deltagare 

kontrollgrupp 
Tid 

Postoperativt  
Duration Typ av träning PEDro 

(Filiz et 

al., 2005) 
20 + 20 20 30 ± 3 dagar 8 veckor Dynamic lumbar 

stabilization 

exercises, 

McKenzie  

6/10 

(Yilmaz 

et al., 

2003) 

14 + 14 14 0-4 veckor 8 veckor Dynamic lumbar 

stabilization 

exercises, 

McKenzie 

4/10 

 

Hembaserad träning 

Fyra studier innefattade interventionsgrupp med hembaserad träning (Demir et al., 2014; 

Häkkinen, Ylinen, Kautiainen, Tarvainen, & Kiviranta, 2005; Johansson, Linton, Bergkvist, 

Nilsson, & Cornefjord, 2009; Ogutluler Ozkara, Ozgen, Ozkara, Armagan, Arslantas & 

Atasoy, 2015). De inkluderade studierna presenteras i Tabell 6. Ytterligare tre studier har 

inkluderat kontrollgrupper med någon sorts hembaserad träning för ryggen där inga detaljer 

som övningar, sets eller repetitioner nämns (Choi et al., 2004; Danielsen et al., 2000; Demir 

et al., 2014). Därav har författarna inte haft en möjlighet att granska träningsinterventionen i 

dessa studier.  

 

De olika programmen startade mellan en dag till två månader postoperativt och pågick mellan 

fyra veckor till tolv månader (Demir et al., 2014; Häkkinen et al., 2005; Johansson et al., 

2009; Ogutluler Ozkara et al., 2015). Fyra träningsprogram innehöll stretching och 

bålstabilitet (Demir et al., 2014; Johansson et al., 2009; Häkinnen et al., 2005; Ogutluler 

Ozkara et al., 2015). Johansson et al. (2009) och Häkkinen et al. (2005) inkluderade även 



14 
 

benträning i träningsprogrammen. I en studie uppmuntrades även deltagarna att utöver 

träningsschemat även utföra aerobisk träning två till tre gånger i veckan (Häkkinen et al., 

2005). Häkkinen et al. (2005) samt Ogutluler Ozkara et al. (2015) beskriver specifika 

övningar. Häkkinen et al. (2005) inkluderar följande övningar: benpress eller uppkliv på 

bänk, höftextension, knäflexion, tåhävningar, crunches, benlyft liggandes på rygg, 

magliggande hyperextension med stöd av armar, armhävningar eller bänkpress, axelflexion 

och rodd. Ogutluler Ozkara et al. (2015) inkluderar följande övningar: bäckentippning, 

isometrisk träning för quadriceps, raka benlyft, isotonisk träning för quadriceps, passiv och 

aktiv träning för ländryggen, stärkande och mobiliserande övningar för ländrygg, isotonisk 

träning för höftextensorerna samt odefinierad styrketräning för magen. Johansson et al. 

(2009) och Demir et al. (2014) beskriver endast tränad muskelgrupp. Ogutluler Ozkara et al. 

(2015) har i sitt träningsprogram innefattat isometrisk och isotonisk träning till skillnad från 

de övriga hemträningsprogrammen. Deltagarna i studierna skulle träna mellan tre till tolv 

pass i veckan (Demir et al., 2014; Häkkinen et al., 2005; Johansson et al., 2009; Ogutluler 

Ozkara et al., 2015). En progrediering i antalet repetitioner under träningsperioden beskrivs 

av Ogutluler Ozkara et al. (2015) samt Johansson et al. (2009). 

 

Tabell 6 - Studier hembaserad träning  

Studie Deltagare 

intervention 
Deltagare 

Kontrollgrupp 
Tid 

Postoperativt  
Duration Typ av träning PEDro 

(Demir et 

al., 2014) 
22 22 4 veckor 4 veckor Dynamic lumbar 

stabilization 

exercises, 

Hembaserad 

träning 

4/10 

(Häkkinen et 

al., 2005) 
65 61 8 veckor 12 

månader 
Hembaserad 

träning 
7/10 

(Johansson 

et al., 2009) 
29 30 3 veckor  8 veckor Hembaserad 

träning, Generell 

övervakad klinisk 

träning 

7/10 

(Ogutluler 

Ozkara et 

al., 2015) 

15 15 1 dag 12 veckor Hembaserad 

träning 
6/10 

 

Generell övervakad klinisk träning 

Fyra studier har innefattat en interventionsgrupp med generell övervakad klinisk träning. De 

inkluderade studierna presenteras i Tabell 7. Träningsprogrammen startade en till sex veckor 
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postoperativt och pågick i totalt fyra till tolv veckor (Erdogmus et al., 2007; Dolan, 

Greenfield, Nelson, & Nelson, 2000; Hebert, Fritz, Thackeray, Koppenhaver, & Teyhen, 

2015; Johansson et al., 2009). Hebert et al. (2015) inkluderar två grupper som utövar generell 

övervakad klinisk träning. I tre av studierna kombinerades den övervakade träningen med 

hemträning (Erdogmus et al., 2007; Hebert et al., 2015; Johansson et al., 2009).  

 

Bålträning och ryggträning beskrivs i samtliga studier (Dolan et al., 2010; Erdogmus et al., 

2007; Hebert et al., 2015; Johansson et al., 2009). Dock beskriver endast Dolan et al. (2010) 

samt Hebert et al. (2015) vilka specifika bålövningar som använts i studien, till exempel 

liggande höftextension, rygglyft samt flexion och extension i knästående med stöd av armar. 

Den andra interventionsgruppen som beskrivs enligt Hebert et al. (2015) har utöver samma 

program som första interventionsgruppen även innefattat tre ytterligare kontraktionsövningar 

för bål. Tre studier har innefattat aerobisk träning i form av gångträning på löpband, varav 

Dolan et al. (2010) även har använt step-up som aerobisk träningsform (Hebert et al., 2015; 

Johansson et al., 2009). Erdogmus et al. (2007) och Dolan et al. (2000) inkluderar stretching 

som ej är beskriven för någon specifik muskelgrupp, medans Johansson et al. (2009) har 

beskrivit stretching specifikt för rygg, hamstring, quadriceps och vader. Tre studier innefattar 

rörlighetsträning av höften och ryggen (Erdogmus et al., 2007; Hebert et al., 2015; Johansson 

et al., 2009).  

 

Träningsfrekvensen varierade mellan en till två träningspass i veckan under fysioterapeutisk 

övervakning (Erdogmus et al., 2007; Dolan, Greenfield, Nelson, & Nelson, 2000; Hebert, 

Fritz, Thackeray, Koppenhaver, & Teyhen, 2015; Johansson et al., 2009). Av de studierna 

som även inkluderade hemträning beskriver Erdogmus et al. (2007) hemträningen endast som 

regelbunden medan Johansson et al. (2009) och Hebert et al. (2015) beskriver hemträningen 

som vardaglig. Johansson et al. (2009) ökar viktmotståndet gradvis under programmet medan 

Erdogmus et al. (2007) beskriver en intensifiering av sitt program efter halva tiden. Dolan et 

al. (2000) tillät patienterna att själva progrediera i egen takt. Hebert et al. (2015) beskriver 

mål gällande antal repetitioner på respektive övning som ska uppnås i slutet av 

träningsinterventionen. Detta presenterar Hebert et al. (2015) i en tabell.  
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Tabell 7 - Studier Generell övervakad klinisk träning 

Studie Deltagare 

intervention 
Deltagare 

Kontrollgrupp 
Tid 

Postoperativt  
Duration Typ av träning PEDro 

(Dolan et 

al., 2000) 
9 11 6 veckor 4 veckor Generell 

övervakad klinisk 

träning 

6/10 

(Erdogmus 

et al., 2007) 
39 38 + 34 1 vecka 12 

veckor 
Generell 

övervakad klinisk 

träning 

8/10 

(Hebert et 

al., 2015) 
32 29 2 veckor 8 veckor Generell 

övervakad klinisk 

träning 

8/10 

(Johansson 

et al., 2009) 
29 30 3 veckor 8 veckor Hembaserad 

träning, Generell 

övervakad klinisk 

träning 

7/10 

 

Odefinierade träningsprogram 

Två studier innefattade träning som var odefinierad (Danielsen, Johnsen, Kibsgaard, & 

Hellevik, 2000; Kulig et al., 2009). De inkluderade studierna presenteras i Tabell 8. Dessa 

påbörjades fyra till sex veckor postoperativt och träningen pågick åtta till tolv veckor. 

Danielsen et al. (2000) beskriver träningen som individuellt anpassad utifrån förmåga, medan 

Kulig et al. (2009) använder individuellt anpassad träningsvolym utifrån testresultat från 

“Roman Chair” under tidigare pass samma vecka. Danielsen et al. (2000) samt Kulig et al. 

(2009) riktar träningen till muskelgrupper i ryggen, magen och nedre extremiteter. Specifika 

övningar är ej beskrivna av Danielsen et al. (2000) medans Kulig et al. (2009) enbart 

beskriver “Roman Chair”. Kulig et al. (2009) använder flertalet övningar utöver “Roman 

Chair”, dock nämns inga av dessa övningar i studien. Antal set som genomfördes varje 

övning varierade från två till fyra set (Danielsen et al., 2000; Kulig et al., 2009). Antal 

repetitioner utförda varje set beskriver Danielsen et al. (2000) som 15-30 beroende på vilken 

fas av träningen deltagarna befinner sig i, medan Kulig et al (2009) ej beskriver antal 

repetitioner. I båda studierna utfördes träningen tre dagar i veckan (Danielsen et al., 2000; 

Kulig et al., 2009). 
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Tabell 8 - Studier Odefinierade träningspogram 

Studie Deltagare 

intervention 
Deltagare 

Kontrollgrupp 
Tid 

Postoperativt  
Duration Typ av träning PEDro 

(Danielsen 

et al., 2000) 
39 24 4 veckor 8 veckor Odefinierade 

träningsprogram 
8/10 

(Kulig et 

al., 2009) 
51 47 4-6 veckor 12 

veckor 
Odefinierade 

träningsprogram 
5/10 

 

Metoddiskussion 

Databaserna som har sökts igenom är relevanta och täcker av ett brett område. Författarnas 

sökning har specificerats till att använda sig av MeSH-termer och subject terms i den 

utsträckningen som det går. Detta har resulterat i att författarna i största grad har träffat de 

relevanta termerna i sökningarna med relativt få sökfraser. Sökningar hade kunnat 

kompletteras med bredare fritextsökningar. Detta hade eventuellt resulterat i att fler studier 

inkluderades. 

Författarna har endast inkluderat RCT-studier. Svagheten med detta är att mer information 

hade varit möjligt att inhämta ifall litteraturöversikten även innehållit case reports och cohort 

studies.  

 

Studier som innehåller andra behandlingsformer än träningsinterventioner har blivit 

exkluderade. Detta något som har påverkat antalet studier som inkluderats i 

litteraturöversikten.  

 

Studier publicerade innan år 2000 har blivit exkluderade. Under år 2000 utfördes 

“Uppföljning av ländryggskirurgi i Sverige 2000” och innefattar nya patientbaserade 

protokoll (Socialstyrelsen, 2001). I denna sammanställning registreras data från 32 kliniker i 

Sverige och täckningsgraden av antalet ingrepp låg på 75%. Därav har vi valt att exkludera 

studier publicerade innan år 2000 då det nya protokollet började publiceras år 2000 och 

framåt (Socialstyrelsen, 2001). 
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Resultatdiskussion 

Insamling av litteratur för beskrivning av valda övningar i träningsprogram har stundtals 

inneburit svårigheter. Litteratur som är hänvisad måste dels införskaffas från andra länder och 

en del av dem finns ej tillgängliga. En del av litteraturen vi fått tag på har ej kunnat svara på 

vilka övningar som specifikt har använts i studierna. Filiz et al. (2005) hänvisar till exempel 

valda övningar till en bok. När författarna väl undersökte bokens innehåll gav det inget 

resultat i vad studien faktiskt har använt sig utav för övningar (McKenzie, 1981). Yilmaz et 

al. (2003), Filiz et al. (2005) samt Danielsen et al. (2000) beskriver övningar utförda i 

enlighet med böcker som refereras. “The lumbosacral spine: emphasizing conservative 

management” från 1965, “Prophylaxis in recurrent low back pain” från 1979, “Training 

Therapy: Prophylaxis and Rehabilitation” från 1985 samt “Contemporary Conservative Care 

for Painful Spinal Disorders: Concepts, Diagnosis and Treatment” från 1991 gick ej att få tag 

på. Flertalet studier presenterar inte specifika övningar eller dosering av övningar, vilket gör 

det svårt att förstå hur träningen har sett ut (Choi et al, 2004; Danielsen et al., 2000; 

Erdogmus et al., 2007; Filiz et al., 2005; Johansson et al., 2009; Kulig et al., 2009) 

 

Vissa studier har dock varit väldigt tydliga med sin beskrivning av träningsprogrammet. Kim 

et al. (2010) och Hebert et al. (2015) visar tydligt vilka övningar som använts under 

interventionen samt hur programmet är uppdelat.  Kim et al. (2010) visar vilken procent av 

maxpuls gruppen ska ha vid varje del av träningspasset, medan Hebert et al. (2015) visar 

repetitioner. Detta presenteras även i en tabell vilket upplevs som positivt för läsaren (Kim et 

al., 2010; Hebert et al., 2015). 

 

Operationstyperna som använts i studierna har varierat mellan diskektomi, mikrodiskektomi, 

perkutan endoskopisk diskektomi och laminektomi (Choi et al., 2004; Danielsen et al., 2000; 

Demir et al., 2014; Dolan et al., 2000; Erdogmus et al., 2007; Filiz et al., 2005; Hebert et al., 

2015; Häkkinen et al., 2005; Johansson et al., 2009; Kim et al., 2010; Kulig et al., 2009; 

Ogutluler Ozkara et al., 2015; Sungbum et al., 2012; Yilmaz et al., 2003). Patienter som 

genomgått perkutan endoskopisk diskektomi jämfört med patienter opererade med 

diskektomi har mindre skada på muskelvävnad och kortare sjukhusvistelse (Pan, Zhang, & 

Yin, 2014). Den postoperativa rehabiliteringen borde då påverkas i form av start, upplägg, 

intensitet och val av träning utifrån använda operationstypen. Detta har ej motiverats i någon 

av de granskade studierna (Choi et al., 2004; Danielsen et al., 2000; Demir et al., 2014; Dolan 
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et al., 2000; Erdogmus et al., 2007; Filiz et al., 2005; Hebert et al., 2015; Häkkinen et al., 

2005; Johansson et al., 2009; Kim et al., 2010; Kulig et al., 2009; Ogutluler Ozkara et al., 

2015; Sungbum et al., 2012;  Yilmaz et al., 2003). 

 

I studierna är det ett brett spektrum på när den postoperativa rehabiliteringen startar. 

Ogutluler Ozkara et al. (2015) startar sin rehabilitering en dag postoperativt medans 

Häkkinen et al. (2015) startar sin rehabilitering åtta veckor postoperativt. I vare sig Sveriges 

nationella riktlinjer för postoperativ behandling av patienter som genomgått lumbal 

diskbråcksoperation eller Cochrane reviewen “Rehabilitation after surgery for herniation of 

the lumbar disc” finns det någon rekommendation om när rehabiliteringen för postoperativa 

diskbråck ska påbörjas (Oosterhuis et al., 2014; Abbott et al., 2009). Detta kan uppfattas som 

förvirrande hos fysioterapeuter samt andra vårdyrken när inga fingervisningar finns från 

dessa stora publikationer. Detta är något som bör undersökas närmare i framtiden.  

 

Det skiljer sig en del mellan olika träningsprogram var rehabiliteringsfokuset ligger. 

Studierna som har använt sig av MedX fokuserar i största utsträckning på lumbal extension. 

Träningen är isolerad i en maskin där lumbala extensormusklerna tränas (Choi et al., 2005; 

Kim et al., 2010; Sungbum et al., 2012), medans till exempel generell övervakad klinisk 

träning samt hembaserad träning fokuserar på ett bredare spektrum av allmänna övningar. En 

allmän och funktionell träning kan vara en fördel för deltagarna i denna typen av studier då 

det kan underlätta vardagen samt öka möjlighet till övrig motion (Thomeé, 2008). Det hade 

varit intressant att se vid framtida studier ifall det blir någon skillnad på diverse 

utvärderingsmått. 

 

Studierna med MedX som träningsintervention använder en belastning på 40-60% av 1RM 

(Choi et al., 2004; Kim et al., 2010; Sungbum et al, 2012). Enligt Rhea et al. (2003) bör 

träningsbelastningen vara cirka 60% av 1RM för största styrkeökningar hos otränade. Detta 

är likt den belastningen som angivits i studierna med MedX som träningsintervention, vilket 

kan förklara varför dessa studier har valt den använda belastningen. 

Studierna som beskriver antalet set beskrev mellan två till fyra (Danielsen et al., 2000; Filiz 

et al., 2005; Kim et al., 2010; Kulig et al., 2009; Yilmaz et al., 2003). För största 

styrkeökning hos nybörjare menar Rhea et al. (2003) att fyra set bör användas, vilket 

eventuellt förklarar varför dessa studier har valt liknande dos på seten.  
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När det kommer till träningspass per vecka och repetitioner är det väldigt varierat. Antal 

träningspass per vecka har varit en till 12 stycken (Danielsen et al., 2000; Demir et al., 2014; 

Dolan et al., 2000; Erdogmus et al., 2007; Filiz et al., 2005; Häkkinen et al., 2005; Hebert et 

al., 2015; Johansson et al., 2009; Kim et al., 2010; Kulig et al., 2009; Ogutluler Ozkara et al., 

2015; Sungbum et al., 2012; Yilmaz et al., 2003) och antalet repetitioner har varit 5-30 

stycken (Danielsen et al., 2000; Filiz et al., 2005; Kim et al., 2010; Sungbum et al., 2012; 

Yilmaz et al., 2003). Kraemer et al. (2002) beskriver att träningsprogram individuellt speglar 

interventionerna mot målsättningen som sätts för träningsprogrammet. Alla studier har sina 

individuella målsättningar utifrån vilken intervention och utvärderingsmått studierna har 

använt sig utav. Detta kan vara en förklaring till varför antalet repetitioner, set, pass och 

belastning har skiljt sig mycket åt mellan studierna.  

 

Nio av de granskade studierna har använt sig utav progression i träningsinterventionerna 

(Demir et al., 2014; Dolan et al., 2000; Erdogmus et al., 2007; Filiz et al., 2005; Hebert et al., 

2015; Johansson et al., 2009; Kim et al., 2010; Ogutluler Ozkara et al., 2015; Yilmaz et al., 

2003). Progression innefattar att ständigt förbättras inom ett specifikt område över tid tills 

målet har uppnåtts (Kraemer et al., 2002). Stone et al. (2000) menar i sin studie angående 

knäböj att variation i träningen är en viktig faktor för optimal stimulering i ett 

träningsprogram. Det har visats att genom variera volym och intensitet i ett träningsprogram 

leder till bättre progression över längre tid (Stone et al., 2000). Varför de granskade studierna 

har använt progression framgår ej. Dock kan det eventuellt förklaras med variation gällande 

volym och intensitet visar sig främja resultatet av träningen (Stone et al., 2000). 

 

Av alla studier som granskades har endast Kim et al. (2010) använt sig utav vattenträning 

som intervention. Vatten erbjuder ett förhållande där krafterna på kroppens leder minskar och 

vatten i sig skapar ett motstånd vid rörelse (Pöyhönen et al., 2002). Frangolias och Rhodes 

(1996) förklarar att träning i vatten tillhandahåller ett hjälpmedel för personer med begränsad 

rörlighet samt att musklerna slappnar av. Övningar kan successivt öka i motstånd med hjälp 

av redskap samt anpassas utifrån vilken skada individen har, utöver detta ger vattenträning en 

allmän bra träning för hela kroppen (Karlsson, 1997). Vattenträning är därmed en väldigt 

skonsam träning för kroppen. I framtiden hade det varit intressant med vidare studier på 

vattenträning som rehabiliteringsmetod för postoperativt diskbråck. 
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Direkt övervakad träning har enligt Mazzetti et al. (2000) visats vara effektivare och ge större 

styrkeökningar gentemot oövervakad träning. Även om den övervakade träningen enligt 

Mezetti et al. (2000) ger större styrkeökningar, kan det finnas vissa fördelar med hemträning, 

då patienterna slipper ta sig till fysioterapeuten och kan träna när det passar tidsmässigt. En 

studie som innefattade hembaserad träning för KOL-patienter där patienterna fick träna två 

veckor utan kontakt samt två veckor med telefonkontakt varannan dag visade på en 

signifikant ökning av aktivitet under veckorna med telefonkontakt (Wewel et al., 2008). 

Studierna med hembaserad träning i denna litteraturöversikt hade relativt få kontakttillfällen 

jämfört med Wewel et al. (2008). Johansson et al. (2009) träffade sina patienter en gång efter 

tre veckor under åtta veckors träningsintervention, Demir et al. (2014) tog kontakt en gång i 

veckan via telefon under fyra veckors träningsintervention, Häkkinen et al. (2005) träffade 

patienterna två gånger under 12 månader och Ogutluler Ozkara et al. (2015) nämner ingen 

kontakt under 12 veckors träningsintervention. Eftersom frekvent telefonuppföljning verkar 

ha god effekt kortsiktigt enligt Wewel et al. (2008) hade det varit intressant ifall framtida 

studier med hembaserad träning är mer frekventa i sin uppföljning. 

 

Nio stycken studier använder stretching i någon form i sina träningsprogram (Demir et al., 

2014; Dolan et al., 2000; Erdogmus et al., 2007; Filiz et al., 2005; Häkkinen et al., 2005; 

Johansson et al., 2009; Kim et al., 2010; Ogutluler Ozkara et al., 2015; Yilmaz et al., 2003). 

Filiz et al. (2005) motiverar att inkludera stretchingen med att det ökar mjukvävnadens 

flexibilitet samt bevarar ledrörelser. Det är också den enda studien som motiverar varför de 

väljer att inkludera stretching. Karlsson (1997) menar på att det kan behövas specifika och 

allmänna stretchingövningar i ett rehabiliteringsprogram för att bibehålla eller öka 

rörligheten. Eftersom en tydlig majoritet av studierna har valt att inkludera stretching i sina 

träningsprogram vore det intressant att få vidare utveckling och motivering varför stretching 

har inkluderats i varje enskild studie. 

 

Sju av studierna inkluderar någon form av aerobisk träning i samband med 

träningsprogrammet (Choi et al., 2004; Demir et al., 2014; Dolan et al., 2010; Filiz et al., 

2005; Hebert et al., 2015; Häkkinen et al., 2005; Kim et al., 2010). Inkluderandet av aerobisk 

träning i träningsprogrammen är något som borde tas hänsyn till i varje enskild studie. Enligt 

Chatzitheodorou, Kabitsis, Malliou och Mougios (2007) kan högintensiv aerobisk träning 

minska smärta, funktionsnedsättning samt psykologisk påfrestning på patienter med kronisk 
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ländryggssmärta. Därav kan inkludering av aerobisk träning utöver ytterligare träning ha en 

påverkan på diverse utfallsmått. 

Klinisk implikation 

Med informationen som presenteras i resultatet i denna litteraturöversikt skapas en möjlighet 

för fysioterapeuter att lättare få en överblick över vilka träningsinterventioner det finns för 

postoperativa diskbråck samt hur dessa redogörs. Detta är väldigt praktiskt i den kliniska 

verksamheten, där det kan vara svårt att få en överblick kring vilka träningsinterventioner 

som kan vara lämpliga för patienter med postoperativa lumbala diskbråck. I studierna har 

författarna påträffat positiva och negativa exempel på hur träningsinterventionerna 

presenteras. Presentationen av träningsinterventionen i studier är viktigt för att underlätta 

överföring från studier till det kliniska arbetet. 

Konklusion 

Denna litteraturöversikt har sammanställt vilka träningsinterventioner det finns vid 

postoperativa diskbråck. Studierna som har granskats har använt sig utav MedX, 

vattenträning, dynamic lumbar stabilization exercises, McKenzie, hembaserad träning, 

generell övervakad klinisk träning och odefinierade träningsprogram. Flera studier använder 

även stretching samt aerobisk träning i kombination med tidigare nämnda träningsprogram. 

Det är skillnad gällande upplägg även inom samma träningskategori i de separata studierna. 

Tydligheten kring programmen är något som författarna anses bör förbättras i framtida 

studier för att enklare använda kliniskt. 
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Bilaga 1 - Inkluderade studier 

Studie Deltagare 

Intervention 
Deltagare 

kontrollgrupp 
Tid 

Postoperativt  
Duration Typ av träning PEDro 

(Choi et al., 

2004) 
35 40 6 veckor 12 

veckor 
MedX 5/10 

(Danielsen 

et al., 2000) 
39 24 4 veckor 8 veckor Odefinierade 

träningsprogram 
8/10 

(Demir et 

al., 2014) 
22 22 4 veckor 4 veckor Dynamic lumbar 

stabilization 

exercises, 

Hembaserad 

träning 

4/10 

(Dolan et 

al., 2000) 
9  11 6 veckor 4 veckor Generell övervakad 

klinisk träning 
6/10 

(Erdogmus 

et al., 2007) 
39 38 + 34 1 vecka 12 

veckor 
Generell övervakad 

klinisk träning 
8/10 

(Filiz et al., 

2005) 
20 + 20 20 30 ± 3 dagar 8 veckor Dynamic lumbar 

stabilization 

exercises, 

McKenzie  

6/10 

(Hebert et 

al., 2015) 
32 29 2 veckor 8 veckor Generell övervakad 

klinisk träning 
8/10 

(Häkkinen 

et al., 2005) 
65 61 8 veckor 12 

månader 
Hembaserad 

träning 
7/10 

(Johansson 

et al., 2009) 
29 30 3 veckor 8 veckor Hembaserad 

träning, Generell 

övervakad klinisk 

träning 

7/10 

(Kim et al., 

2010) 
10 + 10 10 6 veckor 24 

veckor 
MedX, 

Vattenträning  
4/10 

(Kulig et 

al., 2009) 
51 47 4-6 veckor 12 

veckor 
Odefinierade 

träningsprogram 
5/10 

(Ogutluler 

Ozkara et 

al., 2015) 

15 15 1 dag 12 

veckor 
Hembaserad 

träning 
6/10 

(Sungbum 

et al., 2012) 
7 7 15.57 ± 2.94 

dagar 
12 

veckor 
MedX 3/10 

(Yilmaz et 

al., 2003) 
14 + 14 14 0-4 veckor 8 veckor Dynamic lumbar 

stabilization 

exercises, 

McKenzie 

4/10 

 


