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Viktigt veta vem som är gravid när man
jämför sjukskrivning vid ryggbesvär 
❙ ❙ Ryggbesvär är en välkänd orsak till
sjukfrånvaro och har i ortopedisk littera-
tur närmast jämförts med en epidemi.
Eftersom uppenbara medicinska orsaker
är svårfunna, har i regel ingen behand-
ling kunnat sättas in. Ofta blir patienten
sjukskriven, något som kan leda till att
besvären permanentas. Ryggbesvär är
följaktligen en vanlig orsak till förtids-
pension. Kvinnor har högre sjukfrånva-
ro än män, även i ryggdiagnoser. Gravi-
ditet eller inverkan av könshormoner,
ergonomi, psykosociala faktorer, livsstil
och social situation har ofta använts som
förklaring till skillnaderna.

Sjukfrånvaro i ryggbesvär är så van-
lig under graviditet i Sverige att den där-
för skulle kunna tänkas inverka på sjuk-
frånvarostatistiken över icke-gravida
kvinnor och därmed på jämförelse mel-
lan män och kvinnor i fertil ålder, 16–44
år. Detta är viktig kunskap ur både ett ve-
tenskapligt och ett samhälleligt perspek-
tiv. Om samhället planerar att öka be-
fintliga sociala förmåner eller att rehabi-
litera sjukskrivna individer skiljer sig
onekligen både etiologi, prognos och be-
handling mellan gravida kvinnor, icke
gravida kvinnor och män. Vi har visat att
gravida kvinnors sjukskrivning hade
stor inverkan på uppmätta skillnader i
sjukskrivning mellan män och kvinnor,
men hur det förhåller sig i diagnosgrup-
pen ryggsjukdomar har inte undersökts. 

För att kunna studera hur graviditet
påverkar skillnader i ryggsjukskrivning
mellan icke gravida kvinnor och män,
beslöt vi att sammanföra resultaten från
två undersökningar om sjukfrånvaro i ett
geografiskt väl definierat område. 

Vi studerade dels sjukfrånvaron ba-
serad på diagnosuppgifter för alla sjuk-
försäkrade, både män och kvinnor, i Lin-
köpings kommun (n=50 167) för åren
1985–1987, dels sjukfrånvaron för alla
kvinnor som födde barn under 1986 och
var skrivna i Linköpings kommun (n=
1 342). Alla diagnoser omfattande hals,
skuldror/nacke, rygg och bäcken som
motiverade sjukskrivning på läkarinty-
get  inkluderades. I båda studierna med-
togs endast patienter med läkarintyg.

Vi fann inga skillnader i sjukfrånva-
ro i ryggdiagnoser mellan icke gravida
kvinnor och män i åldrarna 16–44 år, när
gravida kvinnor exkluderades från övri-
ga försäkrade kvinnor, trots att de gravi-
da kvinnorna endast utgjorde en liten an-
del (5,5 procent) av alla sjukförsäkrade
kvinnor i Linköpings kommun i denna
ålder. Det framgick inte av läkarintyg i
försäkringskassans arkiv att de kvinnor,

som var sjukskrivna i ryggdiagnoser
dessutom i stor utsträckning var gravida
(37 procent). Ryggbesvär dominerade
som orsak till sjukfrånvaro bland de gra-
vida kvinnorna i framförallt de yngsta
åldersgrupperna 16–24 och 25– 34 år,
där dessa diagnoser representerade 59
respektive 40 procent av all registrerad
sjukfrånvaro för respektive åldersgrupp.
Enbart i den äldsta gruppen, 35–44 år,
hade de icke gravida kvinnorna högre
sjukfrånvaro än män, men samtidigt var
antalet kvinnor som födde barn i denna
grupp knappt 2 procent. Sjukfrånvaron i
ryggbesvär i relation till andra diagnoser
motiverande frånvaro var snarlik mellan
icke gravida kvinnor och män i vår studie.

Vår undersökning visar också att medan
sjukfrånvaron ökar med åldern bland
icke gravida kvinnor och män, gäller det
omvända förhållandet bland gravida
kvinnor – de yngsta kvinnorna är mest
sjukskrivna för ryggbesvär. Eftersom
det inte finns någon rimlig medicinsk
förklaring till att gravida respektive icke
gravida kvinnor, eller för den delen män,
skulle ha olika utveckling av ryggsjuk-
skrivning med stigande ålder, måste
man söka andra orsaker till den så vanli-
ga ryggsjukfrånvaron under graviditet.
Ändrade attityder till graviditet och yr-
kesarbete och oförmåga att bemästra
normala graviditetsbesvär framför allt
bland de yngsta kvinnorna har framförts
som förklaring. 

I undersökningen har en liten grupp
kvinnor, som också är gravida, stor bety-
delse för tolkningen av sjukskrivnings-
statistik i en population i fertil ålder, 16–
44 år. Undersökningen visar att slutsat-
ser beträffande orsaker till skillnader i
sjukfrånvaro mellan män och kvinnor
kan vara osäkra, om gravida kvinnor inte
med säkerhet kan identifieras i en popu-
lation. När man nu överväger att arbets-
givarna ska ansvara för rehabiliteringen
av sjukskrivna individer, måste man ta
resultaten i beaktande. Rehabiliteringen
skiljer sig avsevärt mellan en man och en
gravid kvinna, vars sjukskrivning inom
diagnosgruppen ryggbesvär i regel upp-
hör efter förlossningen, då kvinnan i
stället uppbär föräldrapenning.
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❙ ❙ Omkring 1 av 2 000 spädbarn dör
idag i plötslig spädbarnsdöd, i Sve-
rige cirka 30 barn per år. 

Bland de barn som dör i plötslig
spädbarnsdöd, alltså utan en klart
påvisbar orsak, finns också enstaka
tragiska fall där barnet avsiktligt
bragts om livet. Misstankar om brott
har på senare år fallit på de familjer
där flera syskon dött. 

Den ansedde brittiske pediatrik-
professorn Roy Meadow har drivit
frågan i Storbritannien, där tre fa-
miljer, som förlorat flera barn, har
fällts i mycket uppmärksammade
rättegångar. 

Samtliga tre dömda familjer har nyli-
gen frikänts i högre instans efter att
deras sak tagits upp av BBCs mot-
svarighet till våra grävande TV-pro-
gram. Roy Meadow, som varit ex-
pertvittne i alla tre fallen, är anmäld
till en disciplinnämnd som skall na-
gelfara hans vittnesmål. Parlamentet
har tillsatt en kommission, och rik-
såklagaren har beslutat att samtliga
258 rättsfall där föräldrar dömts som
vållande till sina barns död de senas-
te tio åren skall eftergranskas.
Sista ordet om huruvida Roy Mea-
dow misstänkliggör drabbade för-
äldrar eller värnar om barnens rätt är
dock inte sagt.

Även i Sverige granskas medi-
cinska frågor i domstol. Man kan
med anledning av de engelska fallen
fråga sig om kvistiga medicinska
spörsmål verkligen klarnar om de
tas upp till en rättslig prövning. Det
finns också anledning att begrunda
TV-mediets makt över opinioner
och rättsväsen. Samma medier som
idag kritiserar Meadow drev fram en
stämning för rättegångarna . 

Läs mer i BMJ 2004;328:183;
BMJ 2004;328:9; BMJ 2003; 327:
110
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