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De ord man väljer när man
informerar om ryggbesvär har
stor betydelse för patientens
uppfattning både om prognosen
och om hur han bör inrätta sitt
liv. Information med positiv in-
nebörd kan betyda att patienten
inte ser sig själv som handikap-
pad, utan törs leva ett normalt
liv.

»För fyra år sedan fick jag ont i nac-
ken och smärtan strålade ut i höger arm.
Doktorn röntgade mig och visade att jag
hade förslitningar i nacken som tryckte
på en nerv. Nu är jag bra. Vad kan det
bero på?»

Frågan ställdes av min bordsdam vid
en middagsbjudning, och konversatio-
nen illustrerar att läkarens ordval i kom-
bination med patientens föreställningar
har stor betydelse när man skall infor-
mera om ryggbesvär. Det är helt klart att
kvinnan inte förväntade sig att bli bra.
Hon hade fått sin dom. Nu var detta en
kvinna med resurser, som fortsatte att
leva som vanligt. Hon skötte sitt arbete
och sitt hem. Hon fortsatte med sina fri-
tidssysslor, som i hennes fall var träd-
gårdsarbete, och hon tillfrisknade.

Samma information till en arbetare
vid det löpande bandet kunde ha uppfat-
tats så, att hon var sliten i nacken av ar-
betet och att det skulle vara stor risk för
hennes framtida hälsa om hon fortsatte
med samma  arbete. Det vill säga, ur
hennes perspektiv vore sjukskrivning i
väntan på omplacering en logisk åt-
gärd. 

Jag har i min verksamhet  med yrkes-
inriktad rehabilitering träffat många pa-
tienter som inte har repat sig efter en så-
dan episod och där vi har fått ägna
mycken tid åt att ge dem nya föreställ-
ningar om sin värk och ingjuta ny kraft

för att tackla de problem som uppstått
under den långa sjukskrivningen.

Finns det förslitningar i ryggen?
När begreppet förslitning används

syftar ofta läkaren på en låg disk och
spondylosförändringar, vilket ses på en
röntgenbild. Det man måste fråga sig är:
1. Beror de förändringar man ser på

röntgen på att kroppen använts på ett
felaktigt sätt? 

2. Har förändringarna något samband
med patientens besvär?

3. Har förändringarna någon prognos-
tisk betydelse?  

4. Påverkar röntgenbilden vårt val av
behandling?
Beträffande punkt 1 och 2 finns det

studier som visar att personer med tungt
arbete, eller t ex yrkesförare utsatta för
vibrationer, har mer spondylosföränd-
ringar än andra, åtminstone i ländryg-
gen, och även mera besvär [1]. Det finns
å andra sidan studier som visar att disk-
degeneration är mindre vanligt hos fy-
siskt aktiva [2].

Diskdegeneration är i högsta grad ett
åldersfenomen. Prevalensen av ryggbe-
svär ökar dock inte med åldern i någon
större utsträckning, och efter 60 års ål-
der minskar prevalensen av besvär [3].
Ärftliga faktorer spelar sannolikt större
roll än hur vi lever [4].

De flesta auktoriteter på området an-
ser att vanlig röntgen av ryggen har ett
begränsat värde; röntgenundersökning
görs framför allt för att utesluta miss-
bildningar, infektioner och malignitet
[5]. En vanlig röntgen av ryggen har
inte heller något prognostiskt värde och
påverkar inte val av behandling vid
ryggbesvär med eller utan rizopati [5].

Vad skall man säga
till patienten?
När man informerar patienten om

röntgenfyndet kan man således säga att
det inte finns några tecken på allvarlig
sjukdom, som cancer eller infektion,
och att den låga disk man ser på röntgen
är något normalt för åldern och inte har
med besvären att göra.

Även begreppet degeneration är dis-
kutabelt, eftersom det har en negativ
klang. Det ger intrycket av en perma-
nent skada, det vill säga att besvären

inte skall gå över. Åldersförändringar är
mer acceptabelt. Vi talar ju t ex inte om
hårdegeneration utan snarare om de grå
tinningarnas charm!

Varför strålade smärtan
ut i armen?
Läkaren hade förklarat för min

bordsdam att värken i armen orsakades
av tryck på en nerv. Kan man vara säker
på det? Helt klart kan diskbråck och
osteofyter ge tryck på nerver, med
smärta som följd. Emellertid kan också
smärttillstånd i muskulaturen ge radie-
rande smärtor ut i armar och ben [6, 7],
dvs all värk ut i extremiteterna kan inte
förklaras av tryck på nervstrukturer.

Man måste också komma ihåg att
diskbråck förekommer hos helt friska
människor utan symtom från armar och
ben. Exempelvis visar magnetkame-
raundersökningar av bröstryggen hos
asymtomatiska personer patologiska
fynd i 73 procent, diskbråck i 37 pro-
cent och deformering av ryggmärgen i
29 procent [8]. Skulle man gå enbart ef-
ter fynden vid magnetkameraundersök-
ning när man bedömer behov av be-
handling skulle således 73 procent av
befolkningen kunna behandlas vare sig
de har besvär eller inte.

Att korrelera patientens symtom
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hår har drabbats av allvarlig
degeneration»?



med radiologiska fynd, eller fynd vid
magnetkameraundersökning, är en
grannlaga uppgift som kräver en nog-
grann analys av såväl patientens sym-
tom som de kliniska fynden. Således är
det inte lönt att sända en patient för MR-
undersökning om man inte misstänker
malignitet, infektion eller har en klar
misstanke om påverkan på en viss nerv.

I min bordsdams fall fanns det inga
kliniska tecken på nervrotsaffektion;
det fanns heller inget skäl att tro att
disksänkningen skulle ha betydelse för
hennes radierande smärtor. 

Inte heller kan man med hjälp av en
MR-undersökning bestämma hur myc-
ket värk patienten har, eller graden av
arbetsförmåga. Exempelvis är en per-
son med besvär relaterade till en pisk-
snärtskada inte mindre trovärdig för att
en MR-undersökning visar normala
förhållanden [9].

Patienter som fått besked om att de
har diskbråck i ryggen föreställer sig
ofta att det finns anatomiska föränd-
ringar som gör att de aldrig kommer att
bli bra. En del patienter säger exempel-
vis att de har två diskbråck i ryggen,
men doktorn törs inte operera. Andra
patienter har fått besked om att »äntli-
gen har vi hittat orsaken till dina rygg-
besvär; du har ett diskbråck». Patienten
upplever förvisso att besvären fått en
viss statushöjning; från att ha varit van-
liga ryggbesvär beror de nu på disk-
bråck. Å andra sidan har patienten fått
bekräftat att det finns något fel i ryggen
som gör att han inte skall bli bra.

Det är också viktigt att informera pa-
tienten om att prognosen på lång sikt
vid lumbalt diskbråck inte påverkas av
operation [10]. Däremot kan man med
operation påskynda tillfrisknandet om
patienten har ett diskbråck och symtom
från motsvarande nerv. Patienten skall
dock veta att en operation inte är nöd-
vändig för att han skall tillfriskna.

Det är också viktigt att påpeka för
patienten att en diskbråcksoperation
huvudsakligen påverkar nervrotssmär-
tan, inte värken i rygg, nacke eller hu-
vud.

Är det bra att be patienten
att ta det försiktigt?
I en randomiserad studie på en mot-

tagning för företagshälsovård i Finland
studerades effekten av olika behand-
lingar vid vanlig lumbago. Man jämför-
de patienter ordinerade sängläge re-
spektive sjukgymnastik med en kon-
trollgrupp. Kontrollgruppen fick in-
struktioner att leva som vanligt [11]. In-
tressant nog gick det bäst för patienter-
na i kontrollgruppen.

I diskussionen framförde författarna
åsikten att patienterna i kontrollgrup-
pen sannolikt fick optimal belastning av
ryggen. De kunde själva känna vad som

var rätt. En alternativ förklaring kan
vara att de som fick sjukgymnastisk be-
handling eller ordinerades sängläge
uppfattade sitt tillstånd som allvarliga-
re, vilket påverkade upplevelsen av
smärtan.

De som fick besked att leva som van-
ligt fick snarast uppfattningen att det
inte var så allvarligt med ryggen. För att
använda ett uttryck av Gunnar Sträng,
»man skall inte märkvärdisera». Sanno-
likt gäller detta även andra patienter
med värk, dvs det kan vara bättre att be
patienten att inte vara försiktig än att
vara det. Optimism har visat sig vara en
kraftfull salutogen faktor [12]. (Saluto-
gen = något som leder till hälsa; kan t ex
vara ett socialt kontaktnät efter en hjärt-
operation. Jämför patogen = något som
leder till sjukdom.) 

Biomekanik och läkningsprocess
Disken kan delas in i en central del,

nucleus pulposus, som biomekaniskt
ter sig som vätska, och en perifer del,
anulus fibrosus, som har ett antal lager
med kollagena trådar växelvis lutande
30 grader åt höger och åt vänster. När

disken belastas stramas trådarna och
disken blir stabilare [13]. I diskens peri-
feri finns nociceptiva nervändar, som
sannolikt kan stimuleras vid mekanisk
deformering [14].

Även om etiologin till ryggsmärta i
de flesta fall är okänd finns det mycket
som talar för att disken spelar en central
roll. Belastningens betydelse för stabi-
litet kan var och en själv förvissa sig om
genom att göra ett Springing-test på pa-
tienter med ryggbesvär, dvs med pati-
enten i bukläge trycka på spinalutskot-
ten och sedan göra om samma under-
sökning när patienten står upp. Oftast
gör det mindre ont i stående. Man kan
på så sätt övertyga sig själv och patien-
ten om att belastning i de flesta fall gör
disken mindre känslig.

Många människor känner väl till fe-
nomenet att om man har ont i ryggen
kan man inte ligga alltför länge på mor-
gonen, utan man måste stiga upp. Lika-
så är det vanligt att patienter som har ont
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Ett mer positivt besked till
ryggpatienten: »Disken är nu låg och
betydligt mer stabil än tidigare ...



i ryggen har mest besvär direkt efter det
att de stigit upp. Patientens ökade be-
svär innan han hunnit belasta ryggen
kan bero på att disken inte hunnit bli
lägre och mer stabil. 

Ett mycket extremt exempel är de
amerikanska astronauternas ryggbe-
svär. Efter en vecka i rymden är de mel-
lan 4 och 7 cm längre än när de sändes
upp, och de har mycket uttalade ryggbe-
svär när de återkommer till jorden [Jor-
ma Styv i rapport till Svensk ortopedisk
förening, 1995]. Helt friska och välträ-
nade elitmän får efter en veckas total av-
lastning av ryggen sådana besvär att de
svårligen kan hyllas som hjältar.

Det naturliga förloppet vid en disk-
skada är således att disken blir lägre och
sannolikt mer stabil, och att osteofyter
bidrar till denna stabilisering. Denna
»ombyggnad» kan även avläsas på en
MR-undersökning i form av en ökad re-
aktiv aktivitet. 

Ett exempel ur verkligheten
En 48-årig kvinna vaknar med rygg-

besvär och S1-ischias på vänster sida.
Ett och ett halvt år senare har patienten
mest värk i korsryggen och kan endast
gå runt kvarteret innan värken i ryggen,
höfterna och låren blir alltför besvärlig.
Vid undersökningen finner man vid
Lasègues test stramning bilateralt vid
80 grader; normal neurologi i benen.
Rutinprov, inklusive SR, är utan an-
märkning.

Röntgen av ländryggen visar att det
sedan föregående röntgen har skett en
kraftig progress av disksänkningen
mellan L5 och S1. L5-disken är helt de-
genererad och omgiven av en reaktiv
skleros. Mellan L5 och S1 finns en liten
olistes på några millimeter, lätt interver-
tebralartros på L5-nivå.

Magnetkameraundersökning visar
att disken under L5 är kraftigt höjdredu-
cerad. I benmärgen, i anslutning till dis-
ken i intilliggande kotor, ses på T1W-
bild en sänkning av signalen. På T2W-
bild blir dessa områden snarare signal-
höjda. Centralt i disken under L5 ses
också en höjd signal på T2W-bild. Allt
detta talar för inflammatoriska föränd-
ringar i och omkring disken under L5.
Sammanfattningsvis finns inga håll-
punkter för diskbråck på denna nivå,
men inflammatoriska förändringar fö-
religger i och omkring disken under L5.

Det är således mycket troligt att pa-
tientens disk mellan L5 och S1 orsakat
hennes besvär. Sannolikt har hon fått en
ruptur av disken på degenerativ bas.

För patienten kan detta – om man
inte tänker sig för – uttryckas så, att dis-
ken är så försliten att kotorna skaver
mot varandra; det har även blivit in-
flammation i kotorna intill. Detta kan av
många patienter, kanske även av läkare,
uppfattas som att patienten bör ställa in
sig på att aldrig bli bra, eller att en sta-
biliserande operation är den enda möj-
ligheten till bättring.

Patientens situation kan i stället  be-
skrivas på ett mer positivt sätt:

»Disken som du har besvär med se-
dan ett och ett halvt år har blivit lägre
och stabilare. MR-undersökningen vi-
sar att det pågår en reparativ process.»

Patienten kan då se framtiden an med
en viss optimism. 

Välj orden med omsorg
Mitt budskap är således: välj dina

ord med omsorg och skapa inte i onö-
dan en föreställning hos patienten att
han har ett obotligt tillstånd och att han
riskerar sin hälsa om han fortsätter sitt
liv på samma sätt som tidigare.

Uppmuntra i stället patienten att
fortsätta med sitt vanliga yrke och sina
fritidsaktiviteter, så att livet blir me-
ningsfyllt och därigenom kan vidmakt-
hålla hälsobringande effekter.
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... och på MR-undersökningen kan man
se att det pågår en reparativ process.»


