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Det är fel att hävda att 
 patienter med hals-/nack-
smärta lider av cervikal spon-
dylos, menar Ulf Flodin. 

Arbete i för nacken påfres-
tande arbetsställning, hög 
fysisk armbelastning, bris-
tande psykosocial arbetsmil-
jö och inaktivitet är riskfak-
torer för nacksmärta. Smär-
tan kan finnas i många år och 
vara arbetshindrande [1].

Patienter med nacksmärta 
undersöks ofta med hjälp av 
röntgen eller annan bildun-
dersökning av halskotpela-
ren. Ett vanligt fynd är cervi-
kal spondylos, som ibland be-
nämns som degenerativa för-
ändringar i halskotpelaren. 
Karaktäristiskt för denna 
dia gnos är bland annat mins-
kad diskhöjd och osteofyter 
på kotkropparna [2]. Preva-
lensen av cervikal spondylos 
ökar med åldern.

Lennart Hult finner i sin 
undersökning från 1954 [3] 
att diskdegeneration kan 
 förekomma hos cirka 10 pro-
cent av personer med lätt 
 fysiskt arbete i åldersinter-
vallet 30–34 år, medan pre-
valensen i gruppen 50–59 år 
uppgår till 85 procent. Lik-
nande fynd beskrivs i en 
SBU-rapport från 2000 [4].

Arbetslivets påverkan på 
halskotpelaren och uppkoms-
ten av cervikal spondylos 
finns beskriven i litteraturen. 
Litteratursökning på nätet 
(PubMed) med sökorden 
»cervical spondylosis« och 
 »occupation/occupational 
 exposure« resulterade i få 
träffar, men  genom artiklar-

nas referenslistor återfanns 
ytterligare litteratur.

Av Tabell I framgår att det 
finns artiklar som skildrar ef-
fekten av arbete i påfrestande 
nackarbetsställning bland  
tandläkare [5, 6] och  druv-
plockare [7] och  effekten av 
generellt tungt armarbete så-
som skogsarbete och tungt in-
dustriarbete [3], kolgruvear-
bete [8] samt hos slakteriarbe-
tare, vars arbetsuppgift är att 
bära tunga djurkroppar på 
sina axlar [9]. Slutligen finns 
artiklar avseende personer i 
u-länder som bär tunga bör-
dor på huvudet [2, 10].

Gemensamt för artiklarna är 
att man finner en ökad fre-
kvens av cervikal spondylos i 
de exponerade grupperna vid 
jämförelse med en oexpone-
rad kontrollgrupp. Analyser-
na har tagit hänsyn till de un-
dersöktas ålder, vilket annars 
är en störfaktor i beräkningen 
av yrkesexponeringens effek-
ter på spondylosutvecklingen. 
En studie har ett resultat som 
strider mot de övriga: Nepale-

siska bärare har lägre preva-
lens av spondylos i halsryggen 
än icke-bärare [11]. I några un-
dersökningar (inte inkludera-
de i tabellen) redovisas ökad 
prevalens av cervikal spondy-
los bland utövare av sport så-
som rugby [12, 13].

Slutsatsen i majoriteten av 
artiklarna är att yrkesmässig 
belastning av halsryggen 
medför förhöjd förekomst av 
spondylos i halsryggen. 
Emellertid har inte alla dessa 
tunga yrkesmässiga fysiska 
belastningar relevans för den 
svenska arbetskraften. Vi bär 
inte bördor på huvudet som i 
u-länderna, däremot före-
kommer tungt armarbete, 
påfrestande arbetsställ-
ningar och 
 andra icke 

 ergonomiska påfrestningar 
med betydelse för halsryggen 
[1]. 

Dessa fynd kan tyckas in-
tressanta men har egentligen 
inte så stor betydelse för 
människors välbefinnande. 
Människor med cervikal 
spondylos, påvisad med  rönt-
gen eller MR, har i flertalet 
fall inga besvär från halsryg-
gen [4]. I enstaka studier ses 
dock  att röntgenologiska 
halsryggsförändringar  är 
korrelerade med ökad före-
komst av smärta [14]. Som en 
övergripande sammanfatt-
ning av kunskapsläget torde 
en översiktsartikel som om-
fattar 249 primärartiklar 
vara intressant. Artikelns 
slutsats är att det saknas 
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tAbell I. Yrkesmässig belastning av halsryggen och förekomst av cervikal spondylos.

	 Exponering	 Fynd
Katevuo et al  Tandläkare vs lantbrukare Prevalensen av cervikal spondylos: 52 vs 19 procent.
1985 [5]  P < 0,01
Schröter Tandläkare vs kontorister Prevalensen av svår cervikal spondylos: 46 vs 13  
1959 [6]  procent. P < 0,001
Takamiya Druvplockare med extension i Cervikal degeneration, oddskvot = 2,7. 95 procents
et al 2006 halsryggen vs äggplanteskördare konfidensintervall = 1,6–4,5
[7] med neutral halshållning 
Hulth  Skogsarbete och tungt industri- Prevalensen av cervikal spondylos: 95 vs 55 procent 
1954 [3] arbete vs expediter på NK och PUB
Newell Kolgruvearbetare Tungt kolgruvearbete påskyndar spondylosprocessen
1967 [8]  vs övrig befolkning med 10 år från 20-årsåldern.  
Schröter  Slakteriarbetare Högre prevalens av cervikal spondylos sågs i gruppen 
 1971 [9] vs industriarbetare exponerade än i kontrollgruppen. P < 0,001
Jäger et al Nigerianska bärare av huvud- Prevalensen av cervikal spondylos: 88 vs 23 procent.
1997 [2]   bördor vs icke-bärare P < 0,01
Jumah et al  Ghananska bärare av huvud- Prevalensen av cervikal spondylos: 63 vs 36 procent. 
1994 [10]  bördor, över 15 kg i mer P < 0,05
 än 10 år  vs icke-bärare
Bista et al Nepalesiska bärare av huvudbördor Prevalensen av cervikal spondylos: 17 vs 40 procent
2008 [11] med bärsele vs icke-bärare

Effekten	av	ar-
bete	i	påfrestan-
de	nackarbets-
ställning	har	
skildrats	för	
	exempelvis	kol-	
gruvearbetare	
och	tand	läkare.
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om artikeln av Folke Sjöberg 
och medförfattare får genom-
slag riskerar patienter att gå 
miste om den chans till sym-
tomlindring och hälsa som 
hyperbar oxygenbehandling 
kan ge, skriver Folke lind m fl. 

Folke Sjöbergs och medför-
fattares debattartikel »Hy-
perbar syrgasbehandling kan 
vara skadlig vid kolmonoxid-
behandling« (Läkartidning-
en 32–33/2011, sidan 1506) 
innehåller en mängd svepan-
de formuleringar om generel-
la risker och okritisk använd-
ning av behandling med hyper- 
bar oxygen och medför, om 
den får genomslag, en stor 
fara för att patienter som har 
rätt att få en värdefull, evi-
densbaserad behandling går 
miste om sin chans till sym-
tomlindring och hälsa. 

HBo-behandling används vid 
flera sjukdomstillstånd och 

har många olika verknings-
mekanismer, vilket gör det 
omöjligt att här besvara Sjö-
bergs et al:s artikel på ett en-
kelt och kortfattat sätt. 

Oxygen är ett i Europa 
 sedan många år registrerat 
läkemedel mot akut och kro-
nisk hypoxi. I Fass ‹www.
fass.se› kan man under Medi-
cinsk Oxygen AGA läsa om 
indikationer, dosering, bi-
verkningar, brandrisk m m 
för sedvanlig syrgasbehand-
ling inom hem- och ambu-
lanssjukvården samt på sjuk-
hus, inklusive användning 
inom anestesi och intensiv-
vård och HBO-behandling i 
tryckkammare. HBO är där-
med både formellt och reellt 
ett läkemedel underkastat de 
rigorösa regelverk som nume-
ra styr all läkemedelsanvänd-
ning. I Läkemedelsboken 
finns mer information ‹www.
lakemedelsverket.se›. 

I de flesta internationella 
läro böcker, såsom »Miller’s 
Anesthesia« [1] och »Harrison’s 
Principles of internal medici-
ne« [2], finns uppdaterade 
 kapitel om verkningsmeka-
nismer, biverkningar och 
 behandlingsindikationer för 
HBO. Den kritiska läsaren 
välkomnas att ta del av den 
omfattande litteraturen på 
Pub Med (sökord »Hyperbaric 
oxygen«) och av föreläsningar 
och paneldiskussioner på 
‹www.hyperbaricoxygen.se›. 
Kunskapsbasen talar tydligt 
emot de generaliseringar som 
Sjöberg et al ger uttryck för.

okunskapen om HBo har varit 
och är ett stort problem. Hy-
perbar oxygenering kan syre-
sätta ischemisk vävnad, stötta 
infektionsförsvaret, dämpa 
vissa inflammatoriska reak-
tioner samt påskynda sårläk-
ning [1-3]. För att mångsidigt 
kunna belysa aktuella HBO-
indikationer finns inom 
Svensk förening för anestesi 

och intensivvård (SFAI) en 
referensgrupp som samlar re-
presentanter för hyperbarme-
dicinsk verksamhet inom Sve-
rige. Gruppen har enats om 
riktlinjer som har stöd av ve-
tenskap och  flera decenniers 
beprövad  erfarenhet. 

Stockholms läns landsting 
har nyligen publicerat en 
 Fokusrapport på engelska, 
 »Treatment with hyperbaric 
oxygen (HBO) at the Karolin-
ska University Hospital« [4]. 
Det är en 131 sidor lång sam-
manställning av det aktuella 
kunskapsläget och utgör ett 
diskussionsunderlag för 
framtida sjukvårdsplanering 
och för fortsatta insatser 
inom forskning och utveck-
ling. Med stöd av en nationell 
referensgrupp, inklusive en 
erfaren medarbetare från 
SBU, rekommenderar förfat-
targruppen en evidensbase-
rad indikationslista och 
handlingsrekommendation 
som överensstämmer med 
SFAI-gruppens. 

i dag rekommenderade 
 indikationer för HBO ‹www.
SFAI.se› är dykarsjuka [5], 
iatrogena gasembolier [2], 
kolmonoxid- och brandröks-
förgiftning [6], diabetesfotsår 
[7] samt komplikationer i 
strålskadad hypoxisk vävnad, 
s k hemorragisk proktit [8] 
 eller cystit och osteoradio-
nekros [1, 2]. HBO kan också 
övervägas vid akut vävnads-
ischemi (»kross–klämskador« 
och »ischemi/reperfusions-

läs mer Fullständig referens- 
lista Lakartidningen.se
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 vetenskapligt stöd för att 
diskdegeneration i halsryg-
gen är en riskfaktor för nack-
smärta [15].

Försäkringskassan får un-
gefär 1 000 anmälningar om 
nacksmärta som arbetsskada 
per år (senaste tillgängliga 
statistik från 2006). Flertalet 
fall avslås med olika motive-
ringar. Vad gäller nacksmärta 
och cervikal spondylos avfär-
das ofta arbetet som orsak till 
smärtan. Motiveringen är att 
det är den cervikala spondylo-
sen som är orsaken till smär-
tan och att spondylos är en ål-
dersförändring. Med stöd av 
ovanstående studier [4, 15] vill 
jag hävda att detta resone-
mang är fel, eftersom hals-
ryggssmärta inte har visats ha 
något samband med cervikal 
spondylos. Dessutom finns 
det om inte ett fullödigt så ett 
relativt samstämmigt stöd för 
samband mellan olika former 
av belastningar och cervikal 
spondylos. Synpunkter från 
kollegor försäkringsläkare/
försäkringsmedicinska råd-
givare efterlyses.

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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replik till folke sjöberg och medförfattare:

Hur vi arbetar med hyperbar  
oxygenbehandling som läkemedel

Intensivvårdsbehandling	i	Karo-
linska	Universitetssjukhusets	
tryckkammare.
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