
❙ ❙  Det betonas särskilt att informationen
och bemötandet är bättre hos kiroprakto-
rer än hos läkare. I USA har det visats att
framför allt högutbildade och personer
med en filosofisk inställning till sitt liv
är missnöjda med den traditionella vår-
den [3], som har svårt att leva upp till
många människors förväntan.

Psykologiserande
SBU (Statens beredning för medicinsk
utvärdering) gav 1991 ut en rapport om
ont i ryggen [4]. Den kom att tolkas som
att orsaken till ryggbesvär, bortsett från
några få kirurgiska orsaker, inte är känd,
samt att kronisk ryggvärk är ett psykiskt
tillstånd. Läkare har därigenom inte fått
någon hjälp att förstå sjukdomsbilden,
och de har inte kunnat ge en adekvat för-
klaring och behandling. Patienter har dä-
rigenom som förklaring ofta fått höra att
deras besvär är psykiska, varvid de känt
sig kränkta och illa bemötta.

Ny rapport
SBU har nu kommit ut med en reviderad
rapport [5] om ont i ryggen och nacken.
Sannolikt kommer den att få stor bety-
delse för hur den vårdsökande allmänhe-
ten kommer att bemötas och vårdas av
läkare. Det gör det angeläget att rappor-
ten blir föremål för kritisk värdering.
Rapporten bygger på en genomgång av
ca 2 000 vetenskapliga artiklar som an-
setts ha den starkaste vetenskapliga evi-
densen i olika frågor om ont i ryggen. 

Behandling inget enhetligt begrepp
I ett omfattande avsnitt redovisas resul-
tat av olika behandlingar. Vetenskapliga
värderingar av ett mycket stort antal så-
dana behandlingar presenteras över-
skådligt och med ställningstagande till
deras värde. Man skall dock vara obser-
vant på att resultatet av den vetenskapli-
ga redovisningen av en behandlings-

metod inte alltid är representativ för be-
handlingsresultat hos en enskild terapeut
eller ett team. 

Exempelvis anger rapporten att mul-
tidisciplinära behandlingar är värdeful-
la. Men begreppet är inte enhetligt, utan
kan omfatta en mängd olika behandling-
ar i varierande omfattning, grad och ord-
ningsföljd. Den som arbetar med multi-
disciplinära behandlingar måste doku-
mentera resultatet av den egna verksam-
heten. Det går inte att allmänt hänvisa till
att tillämpningen av multidisciplinär be-
handling är värdefull i sig.

Kroniskt sjuka behöver vård
Ett problem föreligger även vid utvär-
dering av behandlingar, eftersom fors-
kare vanligtvis enbart studerar resultatet
av hur stor andel av ryggsjuka som blir
friska. Det är ett högt ställt krav, då det
inom medicinen är ovanligt att  kroniska
sjukdomar kan restitueras till full hälsa. 

Vid sjukdomar som exempelvis högt
blodtryck, diabetes, eksemsjukdomar 
m m  förväntar sig inte terapeuten att pa-
tienten blir helt frisk, utan att patienten
är i behov av understödjande behand-
ling. Men vid ryggsjukdomar anses van-
ligtvis resultaten av behandlingar som
då-liga om patienten inte blir frisk. Mo-
tivet för sådant synsätt är dunkelt, men
präglar rapportens värdering av att re-
sultaten av olika behandlingar är dåliga.

Att många patienter värderar även
temporär lindring, och behöver upprepa-
de behandlingar, framgår av att många
patienter söker vård, t ex hos naprapat
eller kiropraktor, även om kostnaden för
behandlingen inte ersätts av allmänna
medel. Detta borde inbjuda till en öd-
mjuk inställning i sjukvården till den
vårdsökande allmänhetens behov av
även temporär lindring, och den bör inte
avfärdas som värdelös eller meningslös
behandling.

Olika resultat på samma behandling
Med SBUs stränga krav på artiklarnas
vetenskapliga standard förväntar man
sig att en genomgång skall ge en enhet-

lig bild av resultatet för enskilda be-
handlingar. Så är dock vanligtvis inte
fallet. Man finner att det ibland förelig-
ger stora olikheter i studiers resultat. Det
visar på ett grundläggande och allvarligt
problem, som rapporten även arbetar
med, nämligen att vetenskapligt försöka
belysa ett symtomproblem som har rikt
varierande orsaker. Förhållandet illu-
strerar att »ont i ryggen«, med den
mångfald av variabler som ingår i be-
greppet, är ett synnerligen svårhanterat,
ja kanske olämpligt område för evidens-
baserad kunskap.

Många orsaker till ryggont
I rapporten anges att det finns många
strukturer som kan ge upphov till smär-
ta, exempelvis diskar, ligament och
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SBUs rapport »Ont i ryggen, ont i
nacken« i kritisk belysning
Allmänheten har ett anmärkningsvärt dåligt förtroende för läkarkåren
beträffande vård av ryggsjukdomar. En undersökning [1] har visat att
minst hälften av alla patienter med ländryggsbesvär söker vård hos
naprapater och kiropraktorer utanför den traditionella sjukvården. I
USA är situationen likartad [2]. Vården som ges av kiropraktorer upp-
skattas mycket mer än den som ges av läkare. 
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Det finns i dag vetenskapligt
sett ett mycket gott under-
lag för att läkare och sjuk-
gymnaster i de flesta fall
kan ge en fattbar förklaring
till patienten om dennes till-
stånd. En sådan förklaring
är terapeutiskt av synnerli-
gen stor vikt vid behandling
inte minst av värk [16]. Det
är beklagansvärt att SBU
förbisett denna värdefulla
kunskap i sin rapport. Kra-
vet på absolut vetenskaplig-
het genom randomiserade,
kontrollerade studier får
inte stå i vägen för god kli-
nisk hantering!
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muskler eller psykiska eller sociala fak-
torer, men ingen diskussion förs om hur
dessa tillstånd skall diagnostiseras och
värderas. I stället sammanförs dessa oli-
ka faktorer till en enhetlig orsak till sym-
tomet ryggvärk. Orsakerna värderas där-
efter som om de utgjorde en faktor, och
bedöms som sådan med avseende på di-
agnostik och behandling. Förfaringssät-
tet kan jämföras med att man provar en-
staka behandling mot symtomet »ont i
magen«. Att man därvid inte kommer att
finna särskilt god överensstämmelse
mellan olika forskningsrapporter torde
vara lätt att inse.

Nackens sjukdomar nästan bortglömda
SBU-rapporten har inte till någon del
lyckats att särskilja de stora och betydel-
sefulla kliniska skillnader som vidlåder
nacke och ländryggrad. Rapporten do-
mineras helt av ländryggsproblem. 

Nackens sjukdomar och skador är så
rudimentärt belysta att det hade varit
bättre om de utgått. Ett så svårt och om-
fattande område som whiplashskador
har t ex endast fått ett par sidor. Littera-
turreferenserna i detta avsnitt har dess-
utom olyckligtvis kommit att ta upp en
metodologiskt dålig studie som under-
skattar risken att utveckla kronisk nack-
skada [6], utan att nämna den allvarliga
kritik som denna studie blivit föremål
för [7, 8]. 

Även belastningsskador, som omfat-
tar en avsevärd mängd litteratur, har fått
ett anmärkningsvärt begränsat utrymme,
och belyses inte på ett acceptabelt sätt
utifrån kunskaperna inom området. 

Kirurgiskt synsätt dominerar
Rapporten betraktar genomgående
ryggvärk ur kirurgisk synvinkel. Där-
med betonas anatomiska och strukturel-
la förändringar som kan mätas och vär-
deras med exempelvis röntgenunder-
sökningar. Man har inte till någon del
beaktat fysiologiska kunskaper vad av-
ser muskel- och neurofysiologi. Klini-
kern informeras om att de flesta fall av
ryggsjukdomar inte kan förklaras, och
lämnas att hantera ett för denne obegrip-
ligt tillstånd.

Endast om man beaktar att rapporten
är skriven från ett kirurgiskt perspektiv
är det begripligt att den kunnat undvika
att diskutera och värdera muskulaturens
betydelse som symtomgivande struktur,
trots att muskulaturen representerar 40
procent av kroppsvikten.

Ryggens muskler ger värk
Musklerna och deras reaktioner vid kro-
niska smärttillstånd uppmärksammades
redan 1942 av Travell och medarbetare
[9]. Området gavs en sammanhållen kli-
nisk beskrivning då Travell och medar-

betare 1983 publicerade sin stora manu-
al om myofasciell smärta och trigger-
punkter [10]. 

Det har tidigare varit oklart hur de
muskelreaktioner som beskrivs i termer
av myofasciell smärta har kunnat upp-
komma. Ett väsentligt bidrag till förstå-
elsen av detta fenomen gavs då Johans-
son och medarbetare [11] 1991 lade fram
sin hypotes om muskelspolars centrala
roll för styrning och samordning av mus-
kelfunktion. Hypotesen har senare veri-
fierats i försök på såväl djur som männi-
sko samt modifierats något. I sin nuva-
rande form har den vunnit allmän accep-
tans bland forskare inom belastnings-
skador, och förklarar såväl uppkomst-
mekanism som kliniska symtom och ger
anvisningar om rationell terapi.

Den fysiologiska kunskapen om
ryggsmärtans natur ger även en mycket
god förklaring till varför ryggsmärta i en
del av ryggen vanligtvis sprider sig till
andra delar. Så får exempelvis en patient
med kronisk ländryggradsvärk vanligt-
vis efter längre tid även ont i nacke och

skuldror, och vice versa. Besvären från
de båda lokalisationerna hör ihop. Rap-
porten har inte observerat denna vanliga
och viktiga kliniska bild, vilket är be-
klagligt.

Ett till intet förpliktigande begrepp 
Rapportens hypotes att kroniska rygg-
sjukdomar är ett biopsykosocialt till-
stånd inger oro. I rapporten anges att un-
derlaget för det biopsykosociala synsät-
tet har vetenskapligt svag dokumenta-
tion, men trots det har det fått en fram-
skjuten position i rapporten.

Begreppet »biopsykosocial« omfat-
tar allt mänskligt agerande och är till in-
tet förpliktigande. Envar kan med fog
tolka in vad som helst, och därmed age-
ra som om det kunde utgöra underlag för
att hantera vetenskapliga data. I stället är
det ett begrepp som inte kan tillämpas i
vetenskapligt sammanhang utan att blott
fördunkla förståelsen och hanteringen
av problemområdet. 

Att begreppet »biopsykosocial« i re-
lation till ryggvärk vilar på ett synnerli-

Ryggvärk är en integrerad funktion av nervsystemet.
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gen svagt teoretiskt underlag framgår
även av att man vid muskelfysiologiska
undersökningar visat att personer med
kronisk ryggvärk har andra fysiologiskt
mätbara reaktioner än vad ryggfriska in-
divider har. 

Ryggmusklernas betydelse vid ryggvärk
En sammanställning av Dolce och me-
darbetare [12] har visat på betydelsen av
ryggmusklernas fysiologiska funktion
och betydelse vid ryggvärk. Paquet och
medarbetare [13] har illustrerat att pati-
enter med en längre tids ryggvärk har
svårt att slappna av erector spinae-musk-
ler i ländryggraden, och har diskuterat
olika muskelfysiologiska förklaringar
till detta. 

Att dessa spända muskler inte är ut-
tryck för en viljemässig kontroll utan är
en följd av en neuromuskulär reaktion
framgår av Fischer och medarbetare
[14]. De har konstaterat att paraspinala
muskler hos patienter med kronisk rygg-
värk står spända även under sömn, vilket
de inte gör hos ryggfriska. 

Ett än mer anmärkningsvärt fynd har
gjorts av Lundblad och medarbetare
[15], som i en studie av kvinnor med kro-
nisk nackvärk fann att smärtutveckling-
en är varierande och korrelerad till tidi-
gare uppmätta neuromuskulära mönster.

Biopsykosociala underlaget borde utgått
De neuro- och muskelfysiologiska kun-
skaper vi har i dag är således svåra att
förena med »biopsykosociala« förklar-
ingsmodeller för kronisk ryggvärk. Det
framstår dock för envar, även för en lek-
man, som så självklart att kronisk ryggs-
märta påverkar det psykiska tillståndet,
och därmed sättet att hantera detsamma,
att det inte behövs någon vetenskaplig
studie för detta. Underlaget för det bio-
psykosociala betraktelsesättets betydel-
se vid kronisk ryggvärk blir därmed så
svagt att det helt borde ha utgått ur rap-
porten.

Faran med att framhäva det biopsy-
kosociala synssättet är att terapeuten kan
förledas att betrakta ryggvärken som ett
obetydligt problem, som därmed ensi-
digt psykologiseras och bagatelliseras.

Metod kan ändå vara effektiv 
Rapportens kategoriska värdering av be-
handlingsmetoder kan utgöra en fara så
till vida att man förbiser att en metod kan
vara effektiv utan att det finns statistiskt
påvisbar evidens för det. Vid olika ma-
nuella behandlingar av ryggvärk kan den
enskilde terapeutens individuella hand-
lag, erfarenhet och bedömning vara av
avgörande betydelse för resultatet, på ett
sätt som inte går att dokumentera i epi-
demiologiska studier. 

Här kommer man in på frågan om vad

den evidensbaserade kunskapen har för
tillämpning på den enskilde patienten.
Klinikern står ganska handfallen inför
många av rapportens uppmaningar.
Främst gäller det att klinikern inte hante-
rar ett statistiskt medelvärde, utan en en-
skild patient som inte omfattas av en ve-
tenskaplig studies exklusionskriterier.
Trots detta måste klinikern fatta ett kon-
kret beslut för handling.

Kirurgisk behandling tonas ned
Det är upplyftande att notera att rappor-
ten starkt tonar ned värdet av kirurgisk
behandling, och att sådan enbart skall
göras på klara indikationer. Rapporten
rekommenderar till och med att klini-
kern skall remittera för reaktivering eller
rehabilitering då tillståndet stått i 6 veck-
or, dvs inte till ortoped! Förslaget att re-
mittera till rehabiliteringsklinik vittnar
dock om att SBU inte har förankring i
den svenska sjukvårdens vardag, då så-
dan remiss vanligtvis medför en väntetid
på 2 år!

Svårt vara empatisk inför det okända
Rapporten uppmanar terapeuten att visa
empati vid behandling av dessa tillstånd.
Men SBU har  genom sin presentation av
kunskapsområdet gjort detta hart när
omöjlig. Eftersom rapporten anger att
orsaken i 85 procent av fallen inte är
känd, och att kroniska besvär är bio-
psykosociala, har man anvisat för läka-
ren att man inte kan förstå det problem
han är satt att hantera. 

Att upprätthålla en professionell em-
patisk inställning till något man inte be-
griper är omöjligt. I stället reagerar läka-
ren  med flykt från problemet, ett för-
hållningssätt som patienten känner in-
stinktivt och noterar med olust. 

Det finns i dag vetenskapligt sett ett
mycket gott underlag för att läkare och
sjukgymnaster i de flesta fall kan ge en
fattbar förklaring till patienten om den-
nes tillstånd. En sådan förklaring är tera-
peutiskt av synnerligen stor vikt vid be-
handling inte minst av värk [16]. 

Konserverar begränsat synsätt
Det är beklagansvärt att SBU förbisett
denna värdefulla kunskap i sin rapport.
Kravet på absolut vetenskaplighet ge-
nom randomiserade, kontrollerade stu-
dier får inte stå i vägen för god klinisk
hantering! 

Sammanfattningsvis har SBU med
sin rapport konserverat ett begränsat och
kirurgiskt synsätt på ryggsjukdomar och
på synnerligen lösa grunder betonat
hypotesen om psykologiska faktorers
betydelse. Tillämpningen av dessa syn-
punkter bådar inte gott för läkarkårens
framtida anseende hos patienter och för
deras vård.
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❙ ❙  I det noggranna arbetet med den aktu-
ella ryggrapporten har de närmare 20
medarbetarna (varav endast tre är kirur-
ger) sökt att, där så är möjligt, med mo-
dern epidemiologisk biostatistisk meto-
dik granska den i flera databaser regi-
strerade vetenskapliga litteraturen; 90
procent av de nu tillgängliga randomise-
rade studierna har tillkommit sedan den
första upplagan av SBUs rapport om
Ryggont publicerades 1991.

Behandlingsmetoders värde kan mätas
Även om varken vi eller Bengt Johans-
son exakt kan avgöra vilken struktur som
gör ont – vilket noggrant beskrivits i
rapporten – kan dock olika behandlings-
metoders effekt för symtomet ryggont
uppmätas både beträffande smärta och
funktion, likaväl som olika feberdäm-
pande medels effekt kan registreras. 

Ett flertal liknande, men icke lika hel-
täckande, litteraturgenomgångar har un-
der beteckningen »guidelines« publice-
rats i ett femtontal länder under de se-
naste åren. Detta gäller även nackbesvär
och whiplashsyndrom. 

Ingenstans har man kunnat verifiera
stöd för exempelvis nyttan av försök att
diagnostisera myofasciellt syndrom
eller visat muskelspolarnas eventuella
centrala roll för besvärens uppkomst el-
ler vidmakthållande.

Psykologiska faktorers roll
Att olika psykologiska faktorer kan på-
verka hur mycket nociception som pati-

enten upplever är väl beskrivet i rappor-
ten, och synes även ha omfattande bio-
kemisk förankring. Betydelsen av socia-
la och kulturella faktorers påverkan på
vår reaktion på smärta har i SBU-rap-
porten beskrivits noggrannare än i någon
av de hittills publicerade monografierna
om ryggont. 

Undersökningsmetoders värde
Att Johansson inte ordentligt hunnit läsa
den 800 sidor långa rapporten må vara
honom förlåtet. I diagnoskapitlet grans-
kas noga nyttan (»utility«) av många oli-
ka såväl fysikaliska som psykologiska
och andra undersökningsmetoder. Vi
har dock inte kunnat finna annat än att de
flesta, även de med god reliabilitet, ändå
inte visat sig vara av värde för behand-

ling. Indirekt bevis finns emellertid för
att olika tecken på smärtbeteende bör
noteras och åtgärdas.

Kritik utan relevans
Andra punkter som Johansson kritiserar
har ingen relevans: i flera kapitel beto-
nas vikten av empati, och betydelsen av
temporär symtomatisk lindring har nog-
grant beskrivits i behandlingskapitlen. 

Vi belägger nyttan av att behandla-
ren, vare sig han är läkare eller alterna-
tivmedicinare, skaffar sig en uppfattning
om patientens psykologiska bakgrund,
vilket, tvärtemot vad Johansson vill göra
gällande, faktiskt är en del av den empa-
ti varmed man skall möta patienten. 

Vetenskaplig ödmjukhet har genom-
syrat gruppens fleråriga arbete som även
av Läkartidningens redaktion givits stort
spaltutrymme både i form av Medicinsk
kommentar samt för redovisning av de
viktigaste resultaten (Läkartidningen
44/00, sidorna 4952-3 och sidorna 4974-
80).

Gläds åt goda vitsord 
Till slut kan vi alla som arbetat med sam-
manställningen glädjas åt att en av värl-
dens främsta facktidskrifter, New Eng-
land Journal of Medicine, ansett denna
SBU-rapports engelska upplaga vara
värd en utförlig recension (11 januari
2001), som avslutas: 

»This book is a valuable source of in-
formation for physicians involved in the
diagnosis and treatment of patients with
neck and back pain and for politicians,
insurance systems, providers, and health
care planners … NECK AND BACK
PAIN is by far the best compilation of in-
formation on this subject available to
date, and it deserves widespread distri-
bution«. •

Fördelarna med och begränsningarna av metoderna för Evidence
Based Medicine, som de bl a används i Cochrane-gruppens arbete,
har tidigare debatterats i denna tidnings spalter och behöver inte yt-
terligare belysas; evidensbaserad medicin har kommit för att stanna
(Läkartidningen 22/00, 26–27/00 m fl). SBU och dess rapporters förfat-
tare vinnlägger sig om att redovisa gängse evidensbaserad kunskap i
förhoppning att detta skall innebära ökade möjligheter att förstå och
hjälpa våra patienter. 

Replik:

Ingenstans har nyttan visats av försök 
att diagnostisera myofasciellt syndrom

Vi belägger nyttan av att be-
handlaren, vare sig han är
läkare eller alternativmedi-
cinare, skaffar sig en upp-
fattning om patientens psy-
kologiska bakgrund, vilket,
tvärtemot vad Johansson
vill göra gällande, faktiskt är
en del av den empati var-
med man skall möta patien-
ten. 
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