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Abstract  

Aim 

The aim of the study was to investigate the effect of one steroid injection to ligaments in the 

pelvis on patients with chronic low back pain. 

 

Method 

Six patients with chronic low back pain were studied in a single-subject experimental design. 

Outcome measures were self-rated pain (Numerical Rating Scale, NRS), self-rated pain 

related functional limitations (Oswestry Disability index, ODI), self-rated kinesiophobia 

(Tampa scale of kinesiophobia, TSK-SV) and flexibility (Fingertip-to-floor). Function was 

measured through a dynamic balance test (SEBT), a functional test (sit-to-stand) and an 

endurance test (modified Biering- Sørensen). The daily physical activity was measured 

through movement registration with an accelerometer. The subjects were tested five times 

before and five to six times after the intervention. At the last visit they rated the overall 

change on a Global index of change. The results were analysed at an individual level by 

visual analyses of differences in trends and levels in graphs, statistical analysis via the 2 SD- 

method, together with the subjects’ description of possible change. The registration from the 

accelerometers was processed and analysed by a standard procedure at the GIH 

administration. 

 

Result 

Four out of six subjects rated themselves as “slightly improved” on the scale Global index of 

change and especially three of them showed better results on the functional tests, and rated 

slightly lower on the ODI and TSK-SV. No clear changes were shown for the self-rated pain 

and flexibility. Two subjects rated “no change” from the intervention, and in some of the tests 

they showed inferior results after the intervention. 

 

Conclusion 

It’s impossible to draw strong conclusions from this study, since the results are not conclusive 

and the study design does not allow generalization. Anyhow, the results indicate that a steroid 

injection may have a positive effect on global improvement and muscle function for some 

patients with chronic low back pain. One possible factor that could diminish the effect of the 



 

 

injection is a more generalized pain experience. Future studies are needed to confirm the 

present findings.  



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka effekten av en kortisoninjektion i bäckenligamenten på 

patienter med långvarig ländryggssmärta. 

 

Metod 

Studien genomfördes utifrån en single-subject experimental design med sex deltagare med 

långvarig ländryggssmärta. De utfallsmått som användes var smärtskattning (Numerical 

Rating Scale, NRS), skattad smärtrelaterad aktivitetsbegränsning (Oswestry Disability Index, 

ODI), skattad rörelserädsla (Tampa scale of kinesiophobia, TSK-SV), rörlighet (Fingertip-to-

floor), funktion genom ett dynamiskt balanstest (Star excursion balance test, SEBT), 

funktionstest (sit-to-stand) och uthållighetsstyrketest (modifierat Biering- Sørensen), samt 

fysisk aktivitetsnivå mätt med accelerometer. Deltagarna genomförde fem testtillfällen innan 

och fem eller sex testtillfällen efter intervention. Vid sista besöket skattade deltagarna 

förändring av besvär enligt global index of change. Resultaten analyserades på individnivå 

genom visuell analys av trender och nivåskillnader i grafer, statistisk analys av graferna 

genom 2 SD-metoden, i kombination med deltagarnas subjektiva beskrivningar av eventuell 

förändring. Accelerometermätningarna bearbetades genom upparbetad rutin centralt på GIH.  

 

Resultat 

Av sex deltagare, skattade sig fyra som ”något förbättrade” enligt Global index of change, av 

dessa uppvisade i synnerhet tre förbättrade värden på någon/några av funktionstesterna samt 

skattade något lägre på ODI och TSK-SV.  Inga tydligt förändrade värden visades när det 

gäller smärtskattning eller rörlighet. De två deltagare som skattade ”oförändrade” besvär, 

uppvisade i vissa tester sämre resultat efter intervention. 

 

Slutsats 

Det går inte att dra några starka slutsatser av studien, bla utifrån att den valda designen inte 

möjliggör generalisering. Studien visade dock att en kortisoninjektion kan ha effekt på 

muskelfunktion och upplevd generell förbättring för vissa patienter med långvarig 

ländryggssmärta. Den indikerar även att effekten kan minska/utebli vid en mer generaliserad 

smärtproblematik. Fler studier behövs för att bekräfta dessa fynd. 
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1. Inledning 

1.1 Långvarig ländryggssmärta 

Enligt European guidelines for management of chronic low back pain definieras 

ländryggssmärta som ”smärta och obehag lokaliserad nedanför nedre revbensbågen och 

ovanför glutealvecken, med eller utan refererad bensmärta”. Så många som upp till 84 % 

drabbas någon gång i livet av ländryggssmärta. (Airaksinen, Brox, Cedraschi, Hildebrandt, 

Klaber- Moffett, Kovacs, Mannion, Reis, Staal, Ursin & Zanoli 2006). Prognosen för någon 

enstaka period av akut smärta är god. Det har dock visat sig att risken för återfall är stor, 

framför allt för de personer som upplever aktivitetsbegränsningar på grund av sin smärta. 

(Hoy, Brooks, Blyth & Buchbinder 2010). Under den akuta och subakuta fasen, de första tre 

månaderna efter smärtdebut, sker de största förändringarna när det gäller smärta, 

aktivitetsbegränsning och återgång i arbete.  För ca 23 % kvarstår besvären efter 3 månader 

och betecknas då som långvariga (Airaksinen et al 2006). Långvarig ländryggssmärta är den 

vanligaste orsaken till aktivitetsbegränsningar och sjukfrånvaro i stora delar av världen (Hoy 

et al 2010). För samhället innebär detta höga kostnader i form av arbetsbortfall, 

sjukskrivningar och ökade sjukvårdskostnader (Hansson 2008). 

 

Tidsaspekten när smärta övergår från att vara akut/subakut till att vara långvarig är generell 

och i grunden kopplad till när man bedömer att den naturliga läkningsprocessen i de flesta 

vävnader har överskridits. I den akuta fasen handlar smärtan oftast om att skydda vävnaderna 

från ytterligare skada och påskynda läkning. Om smärtan kvarstår efter den naturliga 

läkningsfasen, förändras smärtans egenskaper och de smärtmodulerande mekanismerna och 

större delar av nervsystemet involveras, såsom exempelvis perifer och ffa central 

sensitisering, vilket försämrar prognosen. (Norrbrink & Lundeberg 2014). Orsaken till 

ländryggsbesvär, såväl akuta som långvariga, är oftast okänd. Endast 15 % bedöms utgöras av 

besvär av känd orsak, såsom vävnadsskada (t.ex. fraktur, diskbråck) eller sjukdom (t.ex. 

malignitet, spinal stenos, osteoporos). (Airaksinen et al 2006). Forskning har visat att 

ländryggssmärta är ett multidimensionellt problem, där bl.a. somatiska (t.ex. neuromuskulära 

förändringar och fysisk aktivitetsnivå) och psykologiska (t.ex. rörelserädsla) faktorer 

samverkar både vad gäller uppkomst och utveckling av tillståndet. (Dunn, Hestbaek & 

Cassidy 2013; Hoy et al 2010; Pfingsten, Lueder, Luedtke, Petzke & Hildebrandt 2014). Inom 

ramen för denna uppsats kommer några av dessa faktorer att studeras. 



 

 

1.1.1 Neuromuskulära faktorer 

Ur ett biologiskt perspektiv är ett välfungerande samspel mellan passiva ledstrukturer, aktiva 

muskler och ett kontrollerande nervsystem en förutsättning för vår posturala kontroll och för 

att vi ska kunna utföra de aktiva rörelser som krävs i vårt dagliga liv. Kortfattat sker detta 

samspel genom att information skickas från proprioceptorer (muskelspolar, senorgan, 

ledreceptorer och mekanoreceptorer), balansorganet och synen till centrala nervsystemet, där 

en bedömning av vilken position kroppen befinner sig i görs, vilket i sin tur leder till 

aktivering av muskler på ett ändamålsenligt sätt (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & 

Lundeberg 2008; Panjabi 1992; Riemann & Lephart 2002). Det muskulära systemet kan delas 

in i de inre musklerna som kontrollerar rörelser mellan individuella kotor och de yttre globala 

musklerna som kontrollerar aktiva rörelser av bålen (Bergmark 1989). 

 

En mängd studier har visat att långvarig ländryggssmärta påverkar muskulaturen och den 

neuromuskulära kontrollen negativt. Redan efter en kortare period med akut smärta har man 

sett atrofi av paraspinal muskulatur, som tenderat att kvarstå trots avsaknad av symtom 

(O’Sullivan 2005). Studier har visat på fördröjd och nedsatt aktivering av de djupa musklerna 

(Hodges & Richardson 1996; Hungerford, Gilleard & Hodges 2003) samt en ökad aktivering 

och fördröjd avslappning av ytliga och globala muskler hos patienter med långvarig 

ländryggssmärta (Hodges & Moseley 2003; Van Damme, Stevens, Perneel, Van Tiggelen, 

Neyens, Duvigneaud, Moerman & Danneels 2014). Man har även konstaterat att personer 

med ländryggssmärta uppvisar ett förändrat rörelsemönster (Shum, Crosbie & Lee 2005) och 

en nedsatt motorisk kontroll (Luomajoki, Kool, de Bruin & Airaksinen 2008; Sung, Yoon & 

Lee 2010) jämfört med asymtomatiska individer.  

 

Det finns ett flertal hypoteser och förklaringsmodeller kring uppkomsten av ett 

dysfunktionella rörelsemönster. I flera studier tar man upp en förändrad sensorisk input som 

en viktig orsak (Hodges & Moseley 2003). Kroppens ligament, däribland de i ländrygg och 

bäcken, innehåller mekanoreceptorer och fyller därmed en viktig funktion för 

proprioceptionen och tonus/aktivering av omkringliggande muskulatur (Nigg & Herzog 2006 

ss 123-144). I en studie av Varga, Dudas och Tile (2008) fann man exempelvis att de 

sakrotuberala och sakrospinala ligamenten i bäckenet sannolikt fyller en viktigare sensorisk 

roll, genom dess mekanoreceptorer, än den rent mekaniska att begränsa rörligheten i 



 

bäckenlederna som man tidigare trott. Patienter med långvarig ländryggssmärta har också 

uppvisat en sämre förmåga till att repositionera bål och bäcken till ett visst läge jämfört med 

kontroll, vilket man kopplar till förändrad signalering från proprioceptorer (Brumagne, Cordo, 

Lysens, Verschueren & Swinnen 2000; Gill & Callaghan 1998). Detta är i linje med fynd som 

visar att personer med ländryggssmärta har en större försämring i balans stående på ett ben 

när de blundar mot när de tittar jämfört med friska personer, vilket också tyder på nedsatt 

proprioception (Ham, Kim, Baek, Lee & Sung 2010; Della Volpe, Popa, Ginanneschi, 

Spidalieri, Mazzocchio & Rossi 2005). 

 

Sammanfattningsvis skulle en påverkan på ligament i ländrygg och bäcken, t.ex. i form av 

smärta, alltså kunna leda till ett förändrat och dysfunktionellt muskelaktiveringsmönster, 

vilket i sin tur leder till nedsatt bålstabiliseringsförmåga, som kan leda till (ytterligare) skada 

på ligamentstrukturerna. Detta skulle delvis kunna förklara flera av de ovan nämna 

förändringar man ser hos ländryggspatienter, såsom försenad muskelaktivering, nedsatt balans 

och koordination, muskeltrötthet, ökad muskelanspänning samt större svårigheter att 

registrera ledposition i bål och bäcken (Panjabi 2006). I linje med detta resonemang 

konstaterar O’Sullivan och Beales (2007) att ett dysfunktionellt rörelsemönster kan utgöra 

grunden för en fortsatt perfiert modulerad nociceptiv retning som, tillsammans med centrala 

mekanismer, vidmakthåller ett långvarigt smärttillstånd. 

 

1.1.2 Fysisk aktivitet och funktion 

Fysiologiskt definieras fysisk aktivitet som ”all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen 

utöver den energiförbrukning vi har i vila” (Mattson, Jansson & Hagströmer 2015, s 1). För 

att beräkna graden av fysisk aktivitet använder man sig bland annat av uttrycket MET 

(metabol ekvivalent), där 1 MET motsvarar energiförbrukningen i vila. Stillasittande (fysisk 

inaktivitet) och lätt, måttlig respektive intensiv fysisk aktivitet klassificeras sedan utifrån 

detta. (Mattson, Jansson & Hagströmer 2015) 

 

När det gäller kopplingen mellan graden av fysisk aktivitet och olika aspekter av 

ländryggssmärta visar studier till viss del motsägelsefulla resultat. Både en hög och låg grad 

av fysisk aktivitet har visat sig vara riskfaktorer för utveckling av ländryggssmärta 

(O’Sullivan 2005; Enthoven, Skargren, Carstensen & Oberg 2006). I en studie av Pinto, 

Ferreira, Kongsted, Ferreira, Maher och Kent (2014) såg man att en måttlig eller hög grad av 



 

fysisk aktivitet vid uppkomsten av besvär, minskar risken för smärta och 

aktivitetsbegränsning ett år senare. I en annan studie däremot, där uppföljningstiden var 3 

månader, påvisades inget samband mellan graden av fysisk aktivitet och funktionsnivå 

(Hendrick, Milosavljevic, Hale, Hurley & McDonough 2013). 

 

Inaktivitet vid ett långvarigt smärttillstånd kan vara en följd av smärta, trötthet, rörelserädsla 

och nedstämdhet (Norrbrink & Lundeberg 2014, Elfving, Andersson & Grooten 2007). Men 

att patienter med ländryggsbesvär faktiskt är mindre fysiskt aktiva generellt jämfört med 

genomsnittet, råder det delade meningar om (Smeets, Wade, Hidding, Van Leeuwen, Vlaeyen 

& Knottnerus 2006). Personer med ländryggsbesvär har i många studier skattat sig mindre 

fysiskt aktiva jämfört med personer utan smärta (Hansson 2008), och i en studie av Elfving, 

Andersson och Grooten (2007) uppgav 70 % av de tillfrågade patienterna med långvarig 

ländryggssmärta att smärtan begränsade den fysiska aktivitetsnivån. Det finns dock även 

studier som har visat på jämförbara nivåer av fysisk aktivitet bland friska och personer med 

smärta (Pinto et al 2014). I en review av van Weering, Vollenbroek- Hutten, Kotte & 

Hermens (2007) såg man att i studier där man använde sig subjektiva mätmetoder, såsom 

självskattningsformulär, uppgav sig personer med smärta som mindre fysiskt aktiva jmf med 

kontrollgruppen, men i studier där man använde sig av objektiva mätmetoder, t.ex. 

accelerometermätning, såg man inga signifikanta skillnader. När det gäller befolkningen i 

övrigt ser man det motsatta, d.v.s. att majoriteten tenderar att överskatta den fysiska 

aktivitetsnivån vid subjektiva mätmetoder jämfört med objektiva (Hagströmer, Oja & 

Sjöström 2007). 

1.1.3 Psykologiska faktorer 

Från en psykologisk synvinkel, har faktorer som stress, oro, depression blivit associerade med 

ländryggssmärta (Vlaeyen & Crombez 1999) och bedömts spela en stor roll i övergången från 

akuta till kroniska besvär (Grotle, Vollestad, Veierod & Brox 2004 b; Hoy et al 2010; Pincus, 

Burton, Vogel & Field 2002) En specifik faktor som har visat sig vara en stor prediktor för 

utveckling av kroniska besvär är rädsla för smärta (Vlaeyen, Kole- Snidjers, Rotteveel, 

Ruesink & Heut 1995 b). Men det mest intressanta är kanske inte de psykologiska faktorerna i 

sig, utan hur de samspelar och påverkar kroppsliga/fysiska faktorer. Det finns studier som 

tyder på att en hög grad av rädsla och undvikande är associerat med en låg grad av fysisk 

aktivitet (Elfving et al 2007). Men även mer specifikt verkar psykologiska mekanismer kunna 

påverka muskelfunktion och den motoriska kontrollen (O’Sullivan & Beales 2007). Bland 



 

annat har man sett att patienter med rörelserädsla har en minskad uthållighet i paraspinala 

muskler samt försämrad muskelavslappning jämfört med de som skattar lägre grad av rädsla 

(Hodges & Moseley 2003).  

 

1.2 Behandlingsåtgärder 

Till skillnad mot akut ländryggssmärta finns det få tydliga riktlinjer för behandling av 

långvariga besvär. Då orsaken till långvarig ländryggssmärta oftast är okänd och består av 

många faktorer, finns det inte någon enskild behandlingsåtgärd som fungerar för alla. Några 

exempel på åtgärder, med olika evidens, som kan erbjudas patienterna är; manuell 

behandling, TENS, träning i olika former, olika typer av läkemedel, psykoterapi och KBT. 

(Airaksinen et al 2006). Bland de behandlingsåtgärder som idag erbjuds patienter med 

långvarig ländryggssmärta, tillhör fysisk aktivitet bland de vanligaste då den vetenskapliga 

evidensen förespråkar detta. Fysisk aktivitet har visat sig leda till smärtlindring, ökat 

välbefinnande, förbättrad funktionsförmåga samt minskad risk för annan typ av ohälsa. 

(Airaksinen et al 2006; Hansson 2008). I vilken form den fysiska aktiviteten skall ges och 

utformas för bästa effekt är inte klarlagd (Airaksinen et al 2006). Även om specifika övningar 

för träning av motorisk kontroll i en meta-analys visats ha bättre effekt på smärta och 

funktionsnivå jämfört med generell träning eller minimal intervention från fysioterapeut 

(Byström, Rasmussen- Barr & Grooten 2013), är resultaten inte entydiga. Det har visats att 

även träning i mer generell bemärkelse (styrke- och uthållighetsträning av ryggmuskler) ger 

ökad styrka, förbättrad psykisk och social funktion (Risch, Norvell, Pollock, Langer, Fulton, 

Graves & Leggett 1993) och upplevelse av förbättring (Andersson, Lygren, Magnusson, Eide 

& Strand 2013). 

Vid långtidsuppföljningar efter olika former av behandlingsåtgärder för patienter med 

långvarig ländryggssmärta har det visat sig att många patienter upplever och uppvisar fortsatta 

besvär (Enthoven et al 2006, Dunn et al 2013 ). Som tidigare nämnts uppvisar exempelvis 

många patienter med ländryggssmärta ett förändrat och dysfunktionellt rörelsemönster som 

kan vara svårt att bryta, och som i vissa fall kan tänkas underhålla smärttillståndet och 

försvåra en effektiv träningsintervention. En behandlingsåtgärd som bryter denna onda cirkel 

efterfrågas därmed. 

 



 

1.2.2 Kortisoninjektion 

Det finns olika sätt att på farmakologisk väg behandla smärta, där syntetiska glukokortikoider 

såsom kortison sedan länge använts vid behandling av olika smärttillstånd. (Norrbrink & 

Lundeberg 2014). Kortisonet utövar bland annat sin smärthämmande effekt genom att hämma 

en inflammatorisk reaktion, men mekanismerna för den smärtlindrande effekten är inte helt 

klarlagda. Man tror att blockaden minskar eller stoppar de nociceptiva signalerna från 

vävnaden, och också dämpar reflexmekanismer och smärtmodulering på spinal nivå. Man tror 

även att den kan bryta en ond cirkel av smärta och påföljande muskelanspänning. (Abdi, 

Datta, Trescot, Schultz, Adlaka, Atluri, Smith & Manchikanti 2007). När det gäller effekten 

av kortisoninjektioner generellt, har många studier visat på en god kortsiktig effekt (upp till 

fyra veckor), men att den långvariga effekten inte är bättre eller ibland sämre än annan 

behandling (Airaksinen et al 2006; Coombes, Bisset, & Vicenzino 2010). Något som dock 

talar för att överväga denna behandlingsåtgärd, som en del i annan behandling, är att i 

jämförelse med många av de mediciner som idag förskrivs mot smärta, har en injektion med 1 

ml Lederspan mycket få allvarliga biverkningar (Coombes et al 2010) och den kan riktas mer 

specifikt istället för en generell påverkan på hela kroppen.  

 

Som nämnts tidigare, kan ett nociceptivt inflöde från ländryggs- och bäckenligamenten 

sammankopplas med ländryggssmärta och förändrad motorisk kontroll (Murakami, Taneaka, 

Aizawa, Ishizuka & Kokubun 2007; Panjabi 1992). Ytterligare fynd som visar på betydelsen 

av ligamentstrukturerna kring bäckenet som orsak till smärta i ländrygg/bäcken, kommer från 

studier där man sett att kortison injicerat i de omkringliggande ligamenten och mjukdelarna 

kring SI-leden har bättre effekt på smärta än injektioner i själva SI-lederna (Murakami et al 

2007; Simopoulus, Manchikanti, Singh, Hameed, Diwan & Cohen 2012). I en studie av 

Torstensson, Lindgren och Kristiansson (2013), studerade man effekten av en 

kortisoninjektion i de sakrospinala ligamenten på patienter med kvarstående bäckensmärta 

efter graviditet. Resultatet av studien visade att de patienter som erhållit kortisoninjektion 

uppvisade minskad smärta och förbättrad muskelfunktion jämfört med kontrollgrupp. 

Slutsatsen av studien är att trots att den smärtlindrande effekten av en kortison injektion kan 

synas kortvarig, kan en behandling av ligamentstrukturer i bäckenet bryta en ond cirkel av 

långvarig smärta och underlätta för patienten att påbörja aktiv behandling (träning) hos 

fysioterapeut, vilket i sin tur bör kunna ge minskad smärta och förbättrad funktion i ett längre 

perspektiv.  



 

 

1.3 Problemformulering 

Enligt ovan nämna studier kan ett nociceptivt inflöde från bäckenligamenten påverka 

proprioceptionen och den motoriska kontrollen av bålen. Detta kan leda till rörelserädsla och 

ett dysfunktionellt rörelsemönster som i sin tur begränsar möjligheterna till ett aktivt liv och 

till att tillgodogöra sig rehabiliteringsträning för patienter med långvarig ländryggssmärta. I 

enlighet med dessa fynd bör man utvärdera om en smärthämmande kortisoninjektion kan 

bidra till minskad smärta och förbättrad funktion för patienter med långvarig ländryggssmärta. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att, som ett första steg, undersöka effekten av en kortisoninjektion i de 

parasacrococcygeala strukturerna (ligament och muskulatur som fäster mot os coccyx och 

sacrum) bilateralt på personer med långvarig ländryggssmärta, med avseende på smärta, 

rörlighet, funktion, fysisk aktivitetsnivå och rörelserädsla. 

 

2 Metod 

2.1 Studiedesign 

Studien utfördes enligt en single- subject experimental design, SSED, typ A-B (Carter, 

Lubinsky & Dumholt 2011). Detta innebar systematisk observation och upprepade mätningar 

av valda utfallsmått före (period A/baslinjeperiod) och efter en intervention (period B/ 

interventionsperiod). Denna typ av design innebär att deltagarna är sina egna kontroller. En 

SSED-design möjliggör djupare studie av ett mindre antal deltagare, och kan vara att föredra 

vid studier av heterogena grupper och vid en första utvärdering av en intervention (Backman, 

Harris, Chisholm & Monette 1997; Carter, Lubinsky & Dumholt 2011; Tate, Mcdonald, 

Perdices, Togher, Schultz & Savage 2008). 

 

2.2 Deltagare 

För att hitta deltagare till studien informerades och tillfrågades fysioterapeuter med viss 

erfarenhet av den aktuella behandlingsmetoden, på vårdcentraler och fysioterapeutiska 



 

mottagningar i två städer i mellan Sverige. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara 

18-65 år, förstå svenska i tal och skrift, de skulle ha besvärats av ospecifik ländryggssmärta 

kontinuerligt sedan minst 6 månader, vara palpationsömma i de parasacrococcygeala 

strukturerna och uppvisa negativa fynd vid några specifika bäcken- och ländryggstester (se 

nedan). De skulle även ha erhållit manuell behandling och träningsbehandling där förbättring 

avstannat. Exklusionskriterierna var graviditet, pågående system- eller infektionssjukdom, 

diagnostiserad malignitet, psykiatrisk diagnos och fibromyalgi samt röntgenverifierad spinal 

stenos eller symptomgivande diskbråck med debut senaste året. 

 

Målet var att inkludera minst sju deltagare, vilket uppnåddes genom rekrytering från en av 

vårdcentralerna. Försöksledaren kontaktade 10 patienter som uppfyllde de inledande 

inklusionskriterierna för studien, och träffade dem för ett första bedömningstillfälle innan 

studiestart. Efter detta tillfälle exkluderades en person på grund av frånvaro av 

palpationsömhet i de parasacrococcygeala ligamentstrukturerna, och två på grund av 

begränsad möjlighet att delta i samtliga testningstillfällen respektive begränsning pga. annan 

smärta vid ett av studiens funktionstester. Efter genomförandet av studien, exkluderades 

ytterligare en deltagare på grund av att annan smärta, migrän, hade begränsat hans möjligheter 

att vara aktiv och dennes skattningar blev därför missvisande. Studien kom således att i 

slutändan innehålla sex deltagare (fem kvinnor och en man). 

De slutgiltiga deltagarnas bakgrundsinformation presenteras i tabell i Bilaga 2.  

2.3 Intervention 

En injektion med 2 ml Lederspan (långtidsverkande glukokortikoid) och 10 ml Xylocain 

(bedövning) i de parasacrococcygeala ligamentstrukturerna. 

2.4 Undersökta variabler/utfallsmått 

När det gäller studier av långvarig ländryggssmärta såsom riskfaktorer, 

uppkomstmekanismer, prognostiska faktorer, effekt av behandlingsåtgärder mm saknas det 

tydliga riktlinjer kring vilka variabler och utfallsmått och utvärderingsinstrument som skall 

användas (Kamper, Stanton, Williams, Maher & Hush 2011). Utfallsmåtten som använts i den 

här studien har valts utifrån de parametrar som tidigare forskning har visat vara påverkade vid 

långvarig ländryggssmärta, såsom skattad funktion/begränsning i vardagen, smärtintensitet, 

rörelserädsla, rörlighet, muskelfunktion och fysisk aktivitetsnivå. De respektive formulären 

och testerna har valts utifrån att de är avsedda för ländryggspatienter och är förespråkade i 



 

litteraturen. Alla utvärderingsinstrument, utom ett, är reliabilitetstestade och sex av nio är 

validitetstestade (se referenser under respektive instrument). 

2.4.1 Smärta  

Vid första bedömningsbesöket innan studiestart och vid sista testtillfället fick deltagaren fylla 

i en smärtskiss med tillhörande 100 mm Visual Analog Scale (VAS), se bilaga 3.  Deltagaren 

uppgav här lokalisation och karaktär på smärtorna, samt skattade sin smärta när den är som 

värst, som bäst och den aktuella dagen på en skala mellan ”ingen smärta” och ”värsta 

tänkbara smärta”. 

 

Vid varje testtillfälle skattade deltagaren sin smärta senaste veckan och för stunden på en 

Numerical Rating Scale (NRS) med skala 0-10. I flera studier rekommenderas NRS för 

mätning av smärtintensitet hos ländryggspatienter, varför denna skala valdes för själva 

testningarna och VAS användes för bakgrundsinformation som en del i smärtskissen 

(Anderson et al 2013, Grotle et al 2004 b). 

 

2.4.3 Rörelserädsla 

Rörelserädsla mättes med den svenska versionen av Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK-

SV), se bilaga 4. Skalan består av 17 påståenden, där deltagaren valde ett alternativ mellan 

”håller helt med” och ”håller inte alls med” på en 4- poängs Likert- skala. Totalsumman på 

formuläret är 17-68 poäng, där en högre poäng indikerar en högre grad av rörelserädsla. 

Vlaeyen, Kole- Snijders, Boeren och Van Eak (1995 a) definierade ett gränsvärde på 37 

poäng, där en högre poäng klassificeras som en hög grad av kinesiofobi. TSK-SV är 

reliabilitets- och validitetstestad på svenska smärtpatienter (Lundberg, Carlsson & Styf 2004). 

 

2.4.4 Smärtrelaterad aktivitetsbegränsning 

För att bedöma deltagarnas självskattade aktivitetsbegränsning/funktionsnivå i dagliga livet 

användes Oswestry Disability Index (ODI) som är ett väletablerat formulär utformat för 

personer med ländryggssmärta (Chapman, Norvell, Hermsmeyer, Bransford, DeVine, McGirt 

& Lee 2011; Fairbank & Pynsent 2000; Smeets, Köke, Lin, Ferreira & Demoulin 2011), se 

bilaga 5. Formuläret består av 10 frågor med vardera 6 påståenden gällande vardagliga 

funktioner. De olika påståendena ger poäng 0-5, som summeras för att i slutändan ge en 



 

procentsats, där 0-20 % innebär " minimal funktionsnedsättning" och 81-100 % innebär 

"sängbundenhet" eller överdriven skattning av deltagaren. Den svenska versionen av ODI är 

reliabilitets- och validitetstestad för patienter med långvarig ländryggssmärta (Fairbank 2014). 

 

2.4.5 Rörlighet 

Den sammanlagda rörligheten i ländrygg och bäcken mättes genom fingertip-to-floor, vilket 

är ett reliabilitets- och validitetstestat mått för patienter med kronisk ländryggssmärta (Perret, 

Poiraudeau, Fermanian, Colau, Benhamou & Revel 2001). Deltagarna uppmanades att böja 

sig framåt så långt de kunde, med raka knän, armar och fingrar. Avståndet mellan fingertopp 

och golv mättes med måttband. 

 

2.4.6 Funktionstester 

I testet Sit-to-stand mäts en sammansatt funktion som utförs i dagliga livet. Rörlighet i höfter 

och ländrygg i kombination med muskelfunktion i relaterad muskulatur testas (Shum et al 

2005). Deltagaren startade i sittande med armarna korsade över bröstet. Deltagaren 

uppmanades därefter att resa sig och sätta sig 10 gånger så snabbt som möjligt utan att ta hjälp 

av händerna. Tiden noterades. Deltagarna i denna studie utförde testet med skor där samma 

stol och referenspunkter för fötterna användes vid samtliga mättillfällen. Testet är reliabilitets- 

och validitetstestat för personer med ländryggssmärta (Simmonds, Olson, Jones, Hussein, 

Lee, Novy & Radwan 1998) 

 

För att testa den dynamiska balansen användes Star Excursion balance test (SEBT). Åtta linjer 

markerades med tejp från en mittpunkt, med 45 graders mellanrum. Deltagaren ställde sig i 

mitten, med ena fotens stortå mot en markerad linje. Deltagaren instruerades att lyfta det 

andra benet och försöka nudda med stortån så långt ut som möjligt längs respektive linje, utan 

att tappa balansen. Deltagaren fick prova testet en gång, innan de tre försöken inleddes. Ett 

försök räknades som korrekt när deltagaren nuddade med stortån och därefter klarade att 

återgå till startposition utan att tappa balansen. Varje tejpremsa var uppmätt med 

centimetermarkeringar. Försöksledaren noterade var på linjen deltagaren nuddade. Det längsta 

avståndet på respektive linje räknades. Försöket räknades inte i de fall som deltagaren tog 

stöd med den utsträckta foten, flyttade stödfoten eller inte klarade att återgå till 

utgångsposition med bibehållen balans (Gribble & Hertle 2003). Den sammanlagda sträckan 



 

som patienten uppnådde längs alla 8 linjer på båda benen användes som mått på testet. Testet 

är reliabilitetstestat för att mäta dynamisk balans hos friska och idrottsaktiva (Hyong & Kim 

2014). Testet har även visat sig kunna skilja på ländryggspatienter och friska (Ganesh, 

Chhabra, & Mrityunjay 2014). För att behålla de nödvändiga positionerna krävs 

neuromuskulär kontroll samt muskelstyrka i bål och nedre extremiteter, vilket är funktioner 

som visat sig försämrade hos patienter med ländryggssmärtor (Gribble & Hertle 2003). 

 

Genom en modifierad variant av Biering- Sørensen testades uthålligheten i 

ländryggsextensorerna. Testet utfördes i magliggande med en kudde under magen. Deltagaren 

uppmanades att lyfta överkroppen/sternum från underlaget, att hålla in hakan så mycket det 

gick samt spänna rumpan. Denna position skulle deltagaren hålla så länge som möjligt. Om 

deltagaren tappade positionen, fanns en möjlighet att korrigera på uppmaning av testledaren. 

Klarade inte deltagaren att korrigera, bedömdes testet som avslutat (Ito, Shirado, Suzuki, 

Takahashi, Kaneda & Strax 1996). Tiden noterades samt orsaken till varför deltagaren avbröt 

testet. Testet är reliabilitetstestat, och har visat sig kunna diskriminera personer med 

ländryggssmärta från friska(Ito et al 1996). Det modifierade testet är inte validitetstestat, 

vilket originalet är (Coorevitz, P., Danneels, L., Cambier, D., Ramon, H. & Vanderstraeten, 

G. 2008). 

2.4.7 Fysisk aktivitetsnivå 

För att erhålla ett objektivt mått på deltagarnas fysiska aktivitetsnivå genomfördes en 

accelerometermätning 7 dagar innan, respektive efter intervention.  

Deltagarna instruerades att bära mätaren, Actigraph® GT3X+ accelerometers (ActiGraph 

LLC, Pensacola, FL, USA), på höger höft all vaken tid, förutom vid dusch och bad/simning. 

Då mätaren inte registrerar den aktivitet som sker vid cykling uppmanades deltagarna att 

notera tid och omfattning av detta.  

 

Mätaren registrerar rörelse via acceleration i tre olika riktningar, där de erhållna värdena 

summeras över en bestämd tidsperiod och oftast uttrycks som counts/minut (cpm). Ju högre 

antal cpm, desto högre intensitet på aktivitet. Utifrån dessa värden klassificeras 

aktivitetsgraden under den registrerade tiden och kan ge ett mått på en persons dagliga 

rörelsemönster. Accelerometermätning är en validitetstestad metod för mätning av den fysiska 

aktivitetsnivån på både friska och personer med smärta, och har i flera studier visat sig ge ett 



 

mer tillförlitligt mått än självskattningsformulär. (Pedisic & Bauman 2015; van Weering et al 

2007). 

 

2.4.8 Skattad effekt av behandling 

Vid sista testtillfället skattade deltagarna sin upplevelse av behandlingsresultatet genom 

Global Index of Change. Utifrån frågan ”I vilken omfattning har dina ländryggsbesvär 

förändrats under de senaste fyra veckorna?”, skattade deltagarna upplevelse av förändring 

som: 1= sämre, 2= oförändrad, 3= något bättrad, 4= mycket bättre, 5= väldigt mycket bättre, 

6= helt återställd (Grotle, Brox & Vøllestad 2004 a). 

 

2.5 Genomförande 

Vid ett separat bedömningsbesök innan datainsamlingen startade träffade författaren, som 

också varit försöksledare, de tillfrågade personerna för anamnes, status och bedömning samt 

information angående studien. Vid detta besök utfördes ett standardiserat ländryggs- och 

bäckenstatus samt rektal palpation av de parasacrococcygeala ligamentstrukturerna. 

Personerna ifråga fick därefter möjlighet att i lugn och ro tänka efter och besluta om de 

önskade och hade praktisk möjlighet att delta i studien eller inte. För deltagarinformation, se 

bilaga 6. 

 

Deltagarna deltog sedan vid fem testtillfällen under baslinjeperioden samt 5-6 tillfällen under 

interventionsperioden. Alla testtillfällen var individuella. Baslinjeperioden sträckte sig över 

tre veckor och interventionsperioden över sex veckor.  

 

Vid varje testtillfälle började deltagaren med att fylla i de två skattningsformulären (TSK-SV, 

ODI), de skattade smärta enligt NRS samt utförde därefter de praktiska testerna (sit-to-stand, 

fingertip-to-floor, SEBT, modifierat Biering- Sørensen). Försöksledaren demonstrerade och 

instruerade testerna innan utförande. Deltagarna uppmanades att göra sitt bästa och blev 

informerade om att de när som helst fick avbryta testen. Under testningen var försöksledaren 

tyst, det vill säga uppmuntrade inte eller på annat sätt störde inte deltagaren, för att inte 

påverka prestationen. 

  



 

För att minska risken för felkällor standardiserades testtillfällena genom att testerna utfördes 

vid samma tidpunkt, med som mest 2 h differens, med samma utrustning i samma lokal vid 

samtliga tillfällen för samtliga deltagare. Testerna utfördes också alltid i den ordning de står 

beskrivna ovan. Samma försöksledare ledde samtliga testtillfällen. Deltagarna delgavs 

testresultat först efter sista testtillfället. Insamlad data bearbetades inte förrän efter sista 

testtillfället, för att minska risken för påverkan av testresultaten vid bedömning av mätvärden 

under interventionsperioden. 

 

Under andra veckan av baslinjeperioden och tredje veckan efter interventionen genomförde 

deltagarna accelerometermätningen under sju dagar/mättillfälle. Under hela studieperioden 

förde deltagarna dagbok över intag av smärtlindrande medicinering och eventuella 

sömntabletter, vilken samlades in vid sista besöket. Deltagarna uppmanades att under 

studieperioden leva som vanligt, träna som vanligt samt att notera om förändringar i 

medicinering eller livsstil genomfördes. Deltagarna uppmanades också att avvakta med vidare 

behandling för sina ryggbesvär hos fysioterapeut eller annan yrkeskategori under 

studieperioden.  

 

Själva interventionen genomfördes efter de fem baslinjemätningarna. Deltagarna träffade en 

läkare, specialist i allmänmedicin, som är väl förtrogen med behandlingsformen och som 

genom anamnes och undersökning säkerställde att interventionen var kliniskt indicerad. 

Genom rektal palpation lokaliserades de parasacrococcygeala strukturerna. 

Kortisoninjektionen lades utifrån, mot läkarens palpationsfinger på vänster och höger sida om 

os coccyx. En större mängd injicerades på den övervägande palpationsömma sidan. Efter 

injektionen utförde läkaren även töjning av ligamentstrukturerna. Deltagaren uppmanades 

undvika pulshöjande aktivitet kommande 24 h samt informerades angående eventuella 

biverkningar 

 

Interventionsperioden startade en vecka efter interventionen och pågick under fyra veckor för 

tre av deltagarna. På grund av förhinder, inföll det sista testtillfället sex veckor efter 

interventionen för två av deltagarna. En deltagare bokades in för ett sjätte testtillfälle efter sex 

veckor, då dennes värden förändrats påtagligt vid det femte testtillfället. Vid sista besöket fick 

deltagarna, utöver de sedvanliga skattningsformulären och testerna, skatta sin generella 

förbättring enligt Global Index of Change och fylla i en ny smärtskiss med tillhörande VAS- 

skala (0-100). 



 

 

2.6 Databearbetning 

I enlighet med rekommendationer för Single- subject experimental design (Backman et al 

1997; Carter, Lubinsky & Dumholt 2011), bearbetades den erhållna datan genom visuell 

analys av grafer, där variation i mätvärden, nivåskillnader och trender noterades. För att 

kvantifiera och förtydliga resultat analyserades värdena genom 2 SD- metoden. Denna metod 

innebar att medelvärdet för baslinjeperioden samt 2 standarddeviationer över och under 

beräknades och illustrerades grafiskt. Området representerar ett förväntat resultat utan 

förändring efter intervention. Om minst två mätvärden i följd över- eller understeg 2 SD 

under interventionsperioden, bedömdes en signifikant skillnad föreligga (Carter, Lubinsky & 

Dumholt 2011). Resultaten från testtillfällena sammanställdes enligt ovan i grafer och 

beskrevs i löpande text i kombination med deltagarnas subjektiva kommentarer. 

 

Administration och databearbetning av accelerometermätningarna skedde centralt på GIH 

enligt en redan upparbetad rutin. Resultaten presenterades i tabellform där den stillasittande 

tiden motsvarar antalet minuter i genomsnitt/dag med < 100 counts/ minut under en 

sammanhängande tid av minst 20 minuter (SED bouts). Måttlig/intensiv fysisk aktivitet 

(MVPA) motsvarar genomsnittlig tid/dag med >1952 counts/ minut och medelintensitet 

beräknades genom att dividera det totala antalet registrerade counts med den totala tiden för 

respektive deltagare och presenterades som counts/minut. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Den rektala palpationen kan av vissa upplevas som intim och obehaglig, varför de tillfrågade 

personerna vid det första telefonsamtalet blev noggrant informerade om att detta var en del i 

den första undersökningen. Personen ifråga fick därmed möjlighet att avböja medverkan utan 

närmare förklaring. Deltagarna upplystes om att de även senare när som helst kunde avbryta 

deltagandet utan närmare förklaring eller följder för fortsatt handhavande hos ordinarie 

vårdgivare. Biverkningar, i form av ökad smärta och övergående menstruationsrubbningar 

(FASS) kan uppkomma efter injektion med kortison i detta område. Detta togs i beaktande 

genom noggrann muntlig och skriftlig information innan start. Behandlingsmetoden är inte ny 

för denna studie, utan utförs sedan tidigare rutinmässigt av ett flertal läkare. Läkaren som gav 



 

injektionen är väl förtrogen med behandlingsformen, och gjorde detta på sedvanlig klinisk 

indikation, vilket deltagarna informerades om. 

 

Studiedesignen innebär upprepade mätningar både under baslinjeperioden och 

interventionsperioden, vilket kräver mycket tid av deltagarna. Antalet testtillfällen 

begränsades därför till det valda antalet. 

 

3 Resultat 

Alla deltagare medverkade och fullföljde samtliga tester. Sammanfattningsvis sågs inga 

tydliga trender, nivåskillnader eller signifikanta skillnader hos majoriteten av deltagarna när 

det gäller skattad smärta, rörelserädsla, aktivitetsbegränsning eller rörlighet efter intervention 

jämfört med innan. På funktionstestet sit-to-stand presterade alla, utom en, bättre resultat 

under interventionsperioden jämfört med baslinjeperioden, dock följande en uppåtstigande 

trend som inleddes under baslinjeperioden. På SEBT och modifierad Biering- Sørensen 

noterades förbättrade värden i olika grad, för flera av deltagarna. När det gäller den fysiska 

aktivitetsnivån, ökade majoriteten av deltagarna den stillasittande tiden (i sammanlagd tid 

över minimum 20 minuter) och minskade tiden med måttlig/intensiv fysisk aktivitet något 

under interventionsperioden jämfört med baslinjeperioden. Vid mätning av rörlighet genom 

fingertip-to-toe, uppvisade två av deltagarna lägre än 0-värden. Detta redovisas som IM (Icke-

mätbart) i tabell 1 nedan. 

 

Förutom resultaten från accelerometermätningarna, som presenteras sist i denna del, kommer 

resultaten presenteras nedan utifrån varje deltagare. Bakgrundsinformation, testresultat och 

kommentarer presenteras i löpande text. Testresultaten för smärtskattning, SEBT och 

modifierade Biering- Sørensen presenteras även grafiskt. Eventuella signifikanta skillnader på 

samtliga utfallsmått har bedömts utifrån tidigare nämnda 2SD-metod vilket synliggörs i 

graferna och har sammanställts i Tabell 1 nedan.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 1. Sammanställning av resultat efter analys enligt 2SD-metoden. 

Deltagare 

Utfallsmått/tester 

Smärta Rörelserädsla 
Aktivitets- 

begräsning 
Rörlighet Funktion 

Dynamisk 

balans 
Uthållighet/styrka 

1 0 0 0 - 0 0 + 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 + 0 

4 0 0 + 0 0 0 + 

5 -  - 0  IM 0 0 0 

6 0 + 0  IM + + + 

Varierande resultat (0) Signifikant bättre värden (+) Signifikant sämre värden (-) Icke mätbart (IM) 

 

3.1 Redogörelse av respektive deltagare 

DELTAGARE 1: 

Deltagaren skattade sig som ”något bättre” enligt Global index of change efter interventionen. 

Under interventionsperioden skattade deltagaren smärtan lika med eller något lägre än 

baslinjeperiodens medel (figur 1). Hon presterade bättre än baslinjeperiodens medelvärden på 

SEBT (figur 2) och Modifierad Biering- Sørensen (figur 3), varav resultatet bedöms som 

signifikant bättre på det senare.  

 

 

Figur 1. Skattning av smärta senaste veckan enligt NRS 0-10 under testtillfälle 1-10 för deltagare 1. 
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Figur 2. Det sammanlagda avståndet vid SEBT under testtillfälle 1-10 för deltagare 1. 

 

 

Figur 3. Registrerad tid vid modifierade Biering- Sørensen vid testtillfälle 1-10 för deltagare 1. 

Liksom ovanstående funktionstester presterade deltagaren bättre än baslinjeperiodens 

medelvärde på Sit-to-stand. Vid samtliga testtillfällen under interventionsperioden skattade 

hon lägre än baslinjeperiodens medel när det gäller rörelserädsla (TSK-SV) och 

aktivitetsbegränsning (ODI). Vid test av rörligheten (Fingertip-to-floor), uppvisade deltagaren 

en minskad rörlighet under interventionsperioden. Inget av dessa resultat var signifikant 

förändrade. Vid inspektion av smärtskiss, noterades att deltagaren inte registrerat smärta kring 

korsbenet vid det avslutande besöket, vilket hon gjort tidigare. 

 

Kommentarer:  

Deltagaren uppgav att hon noterat ett förändrat rörelsemönster, där hon rörde sig mer spontant 

jämfört med innan interventionen. Vid det sista uppföljande besöket var deltagaren inte längre 

palpationsöm i de parasacrococcygeala strukturerna. 
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DELTAGARE 2: 

Deltagaren skattade besvären som ”oförändrade” enligt Global index of change. Hon skattade 

något högre smärta under interventionsperioden jämfört med baslinjeperioden (figur 4). På 

SEBT presterade deltagararen sämre än baslinjeperiodens medelvärde under 

interventionsperioden (figur 5). På det modifierade Biering- Sørensen presterade deltagaren 

också sämre än baslinjeperiodens medel (figur 6). 

 

 

Figur 4. Skattning av smärta senaste veckan enligt NRS 0-10 under testtillfälle 1-10 för deltagare 2. 

 

 

Figur 5. Det sammanlagda avståndet vid SEBT under testtillfälle 1-10 för deltagare 2. 
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Figur 6. Registrerad tid vid modifierade Biering- Sørensen vid testtillfälle 1-10 för deltagare 2. 

 

Deltagaren uppvisade bättre resultat, dock inte signifikant, än baslinjeperiodens medelvärde 

på Sit-to-stand under interventionsperioden. När det gäller rörelserädsla (TSK-SV), 

aktivitetsbegränsning (ODI) och rörlighet (fingertip-to-floor) sågs ingen större förändring. 

Vid inspektion av smärtskiss noterades att deltagaren registrerat molande smärta kring vänster 

knä samt i nedre delen av ländryggen vid det avslutande besöket, till skillnad mot första 

besöket. 

 

Kommentarer:  

Deltagaren blev sjuk andra veckan under baslinjeperioden och hon noterade en generellt ökad 

smärta i kroppen, som liknande ”de skov” hon brukar ha. Hon ökade sin konsumtion av 

smärtlindrande medicin i samband med detta. Deltagaren beskrev minskad smärta glutealt 

veckan efter injektionen, vilken dock återkom. Hon noterade att hon klarade att utföra benböj 

under träning lättare efter interventionen jämfört med innan. Deltagaren beskrev dock även 

minskad knäkontroll och smärta vid löpning första veckan efter injektion, som gav med sig. 

Hon upplevde biverkningar av injektionen i form av menstruationsrubbningar. 

 

DELTAGARE 3: 

Deltagaren skattade sig som ”något bättre” enligt Global index of change efter interventionen.  

Under interventionsperioden skattade deltagaren smärtan signifikant högre jämfört med under 

baslinjeperioden (figur 7). Deltagaren presterade signifikant bättre än baslinjeperiodens 

medelvärde på funktionstestet SEBT (figur 8), men sämre än baslinjeperiodens medelvärde på 

modifierade Biering- Sørensen (figur 9).  
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Figur 7. Skattning av smärta senaste veckan enligt NRS 0-10 under testtillfälle 1-10 av deltagare 3. 

 

 

Figur 8. Det sammanlagda avståndet vid SEBT under testtillfälle 1-10 för deltagare 3. 

 

 

Figur 9. Registrerad tid vid modifierade Biering- Sørensen vid testtillfälle 1-10 för deltagare 3. 

 

Deltagaren presterade bättre än baslinjeperiodens medelvärde på funktionstestet Sit-to-stand. 

Hon skattade rörelserädslan (TSK-SV) lägre än baslinjeperiodens medel under hela 

interventionsperioden, dock inga signifikanta förändringar. När det gäller skattning av 

aktivitetsbegränsning (ODI) och rörlighet (Fingertip-to-floor) var värdena jämförbara mellan 
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baslinje- och interventionsperioden. Vid inspektion av smärtskiss från avslutande besöket 

noterades att deltagaren inte längre registrerat smärta vänster ben. 

 

Kommentarer:  

Mellan testtillfälle 2 och 3, återgick deltagaren till sitt arbete på förskola efter 

föräldraledighet. I samband med detta noterade hon en ökad trötthet i ryggen. Första veckan 

efter injektionen uppgav deltagaren att hon hade tränat intensivare än hon brukade, och hon 

upplevde ökad smärta kopplat till detta. 

 

 

DELTAGARE 4: 

Deltagaren skattade besvären som ”något bättre” enligt Global index of change efter 

interventionen. Under interventionsperioden skattade deltagaren smärtan något lägre än 

baslinjeperioden (figur 10). Hon presterade bättre än baslinjeperiodens medel på SEBT (figur 

11) och modifierade Biering- Sørensen, varav resultatet var signifikant bättre på det senare 

(figur 12).  

 

Figur 10. Skattning av smärta senaste veckan enligt NRS 0-10 under testtillfälle 1-10 av deltagare 4. 
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Figur 11. Det sammanlagda avståndet vid SEBT under testtillfälle 1-10 för deltagare 4. 

 

 

Figur 12. Registrerad tid vid modifierade Biering- Sørensen vid testtillfälle 1-10 för deltagare 4. 

 

Deltagaren presterade bättre än baslinjeperioden på funktionstesterna Sit-to-stand, dock ingen 

signifikant skillnad. Hon skattade ungefär lika under hela testningsperioden vad gäller 

rörelserädsla (TSK-SV). Hon skattade signifikant lägre när det gäller aktivitetsbegränsning 

under interventionsperioden. Rörligheten (fingertip-to-floor) var oförändrad mellan 

perioderna. 

Vid inspektion av smärtskiss, noterades att deltagaren inte registrerat smärta under 

glutealvecken vid det avslutande besöket, vilket hon gjort tidigare. 

 

Kommentarer:  

Deltagaren beskrev en minskad smärta ländrygg/bäcken, vilket bland annat gjorde att hon 

upplevde sig kunna stå längre stunder utan smärta. Hon uppgav kvarstående, oförändrad 

smärta framsida höfter/ljumskar. Deltagaren uppgav en förbättrad muskelkontakt, där hon gav 
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som exempel att hon under en längre tid tränat styrka i ländryggsextensorer utan förändring 

men att hon nu upplevde skillnad. Hon uppgav inte heller smärta vid utförande av 

modifierade Biering-Sørensen under interventionsperioden, vilket hon gjort under 

baslinjeperioden. 

 

DELTAGARE 5: 

Deltagaren skattade besvären som ”oförändrade” enligt Global index of change efter 

interventionen. Förutom de två första testtillfällena efter interventionen, skattade deltagaren 

en signifikant högre grad av smärta under interventionsperioden (figur 13). Hon presterade 

bättre än baslinjeperiodens medel på SEBT (figur 14). Prestationen vid modifierade Biering- 

Sørensen följde smärtskattningens kurva, dock utan signifikant förändrade resultat (figur 15).  

 

 

Figur 13. Skattning av smärta senaste veckan enligt NRS 0-10 under testtillfälle 1-10 av deltagare 5. 

 

 

Figur 14. Det sammanlagda avståndet vid SEBT under testtillfälle 1-10 för deltagare 5. 
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Figur 15. Registrerad tid vid modifierade Biering- Sørensen vid testtillfälle 1-10 för deltagare 5. 

 

Deltagaren presterade bättre än baslinjeperiodens medelvärde på Sit-to-stand under 

interventionsperioden. Hon skattade signifikant högre grad av rörelserädsla (TSK-SV) under 

interventionsperioden jämfört med medel under baslinjeperioden. Förutom de två första 

testtillfällena efter interventionen, skattade deltagaren högre grad av aktivitetsbegränsning 

under interventionsperioden. Hon uppvisade 0-värde på rörligheten (Fingertip-to-floor) under 

hela testperioden. Vid inspektion av smärtskiss noterades att deltagaren registrerat fler 

symboler för smärta kring nacke/axlar, bröstrygg, handleder, ländrygg och framsida bäcken, 

knän och fotleder vid avslutade besöket jämfört med första besöket. 

 

Kommentarer: Deltagaren uppgav minskade besvär av smärta korsrygg/bäcken efter 

injektionen, men efter ca 2 veckor kraftigt ökad smärta i samband med löpning som höll i sig 

några veckor. Även besvär av kraftig huvudvärk mitt under interventionsperioden.  

Hon uppgav minskad smärta i fötterna i samband med utförande av SEBT under 

interventionsperioden. 

 

DELTAGARE 6: 

Deltagaren skattade sig som ”något bättre” enligt Global index of change efter interventionen. 

Under interventionsperioden skattade deltagaren smärtan lägre än baslinjeperiodens medel 

(Figur 16) Deltagaren presterade signifikant bättre än baslinjeperiodens medelvärde på 

funktionstesterna SEBT (Figur 17) och modifierade Biering- Sørensen (Figur 18).  
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Figur 16. Skattning av smärta senaste veckan enligt NRS 0-10 under testtillfälle 1-10 för deltagare 6. 

 

 

Figur 17. Det sammanlagda avståndet vid SEBT under testtillfälle 1-10 för deltagare 6. 

 

 

Figur 18. Registrerad tid vid modifierade Biering- Sørensen vid testtillfälle 1-10 för deltagare 6. 

 

Deltagaren presterade signifikant bättre på Sit-to-stand under interventionsperioden jämfört 

med under baslinjeperioden. Under interventionsperioden skattade deltagaren också 

signifikant lägre gällande rörelserädsla (TSK-SV) och i linje med baslinjeperiodens medel när 

det gäller aktivitetsbegränsning (ODI). Han uppvisade 0-värde på rörligheten (Fingertip-to-
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floor) under hela testperioden. Vid jämförelse av smärtskiss noterades att deltagaren fyllt i 

avdomnad känsla framsida bäcken vänster, samt smärta längs vänster SIL vid avslutande 

besöket vilket han inte gjort vid det första. 

 

Kommentarer: Deltagaren beskrev sig som rörligare och att han upplevde bättre "kontakt med 

musklerna" vid träning. Han beskrev hur han tidigare hade tränat utan att han upplevt någon 

förändring, såsom ökad muskelstyrka. Deltagaren uppgav även minskade besvär av ilande 

smärta från underlivet. 

 

3.2 Fysisk aktivitetsnivå 

Resultaten visade att alla deltagare, utom deltagare 3, i olika omfattning hade ökat den 

sammanhängande stillasittande tiden (över 20 minuter i sträck) under interventionsperioden 

jämfört med baslinjeperioden. Deltagare 2 och 5 hade ökat tiden av måttlig- intensiv fysisk 

aktivitet under interventionsperioden, där de övriga minskat tiden. Förutom deltagare 2 

minskade alla medelintensiteten något mellan baslinjeperiodens och interventionsperiodens 

mätning. Se tabell 1 för samtliga värden. 

 

Tabell 2. Registrerad tid under baslinje- och interventionsperioden för respektive deltagare. Inom parentes anges 

medelvärdet för stillasittande (total tid, ej endast perioder >20 min), medianvärdet för måttlig/intensiv fysisk 

aktivitet respektive medelvärdet för medelintensitet/dag bland vuxna (Hagströmer, Oja och Sjöström 2007). 

  

Stillasittande¹  

(459) 

Måttlig/intensiv fysisk aktivitet²  

(31)                         

Medelintensitet/dag³   

(376)            

Deltagare Baslinje Intervention Baslinje Intervention Baslinje Intervention 

1 315 323 47 29 313 256 

2 414 433 31 50 247 383 

3 259 249 40 29 279 245 

4 229 357 77 35 569 300 

5 353 560 35 37 235 207 

6 307 363 68 58 376 373 

 

¹ Antal minuter i medel/dag i sammanhängande stillasittande tid > 20 min 

² Antal minuter i medel/dag i måttlig/intensiv fysisk aktivitet  

³ Medelintensitet räknat i counts/minut 

 



 

4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka effekten av en kortisoninjektion i de 

parasacrococcygeala ligamentstrukturerna på patienter med långvarig ländryggssmärta. Av de 

sex deltagarna skattade sig fyra som ”något bättre” efter interventionen, varav ffa tre i olika 

grad uppvisade förbättrade resultat på funktionstesterna. Dessa resultat bekräftades av 

deltagarnas kommentarer och beskrivning av upplevd förändring, samt i viss mån av 

förändrad skattning av aktivitetsbegränsning och rörelserädsla. Två av deltagarna skattade 

”oförändrade besvär” och uppvisade i vissa fall negativa värden på testerna/formulären.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

I den tidigare nämna studien av Torstensson, Lindgren och Kristiansson (2013), där kvinnor 

med bäckensmärta skattade minskad smärta och uppvisade förbättrad funktion, drog man 

slutsatsen att det var den minskade smärtan efter en kortisoninjektion som ledde till förbättrad 

muskelfunktion. Deltagarna i den här studien beskrev delvis minskad smärta, men inte till den 

grad att det visade en tydlig förändring av smärtskattning enligt NRS under 

interventionsperioden jämfört med baslinjeperioden. Variationen av smärtskattning följde 

endast delvis variationen i prestationen på funktionstesterna, vilket visar att det är fler 

aspekter än smärtan som spelar in vid utförandet av dessa tester.  

 

De förbättrade resultaten av funktionstesterna under interventionsperioden i denna studie kan 

ha flera förklaringar. Det skulle kunna tolkas som att kortisoninjektionen minskat det 

nociceptiva inflödet från de tidigare palpationsömma ligamentstrukturerna, vilket i sin tur 

normaliserat den proprioceptiva informationen och den efterföljande aktiveringen av 

ländryggs- och bäckenmuskulaturen. Som stöd för detta beskrev också deltagare 4 och 6 en 

förbättrad kontakt med muskulaturen efter interventionen. En annan möjlig förklaring är 

inlärnings- och träningseffekt. Resultaten av testet Sit-to-stand kan troligtvis kopplas till en 

inlärningseffekt, då i princip alla deltagare presterade bättre i en uppåtgående trendkurva 

genom hela testningsperioden. När det gäller det dynamiska balanstestet, SEBT, skulle detta 

också kunna vara en förklaring, då testet innebär en komplex rörelse där många faktorer 

samverkar. Det som talar emot denna förklaringsmodell är dock att samtliga deltagare i 

studien var relativt aktiva individer sedan tidigare och sit-to-stand testar en funktion som alla 

utför flera gånger/dag. En inlärnings- och träningseffekt torde vara en större risk vid testning 



 

av inaktiva och träningsovana. Deltagare 5 uppvisade, till skillnad mot i princip alla andra 

tester, en förbättring av prestationen på SEBT efter interventionen. Hon påtalade även 

minskad smärta i fötterna vid utförandet. De förbättrade värden skulle kunna tyda på en 

inlärningseffekt och eventuellt en träningseffekt av fotledsmuskulatur, då testet är utformat 

för ffa personer med knä- eller fotledproblem. Men höft- och bäckenmuskulaturen har också 

en tydlig roll för att upprätthålla balans (Hungerford et al 2003). I och med att den minskade 

smärtan tydligt noterades direkt efter interventionen skulle de förbättrade värdena och den 

minskade fotsmärta därmed kunna vara en effekt av interventionen genom en förändrad 

aktivering av höft- och bäckenmuskulatur. 

 

Testet för muskulär uthållighet, det modifierade Biering-Sørensen, utfört 1- 2 gånger per 

vecka skulle eventuellt kunna uppvisa en träningseffekt. Dock visar en studie av Latimer, 

Maher, Refshauge och Colaco (1999) att det inte fanns någon signifikant skillnad i uthållighet 

mellan aktiva och icke-aktiva (bland deltagare utan smärta) vid utförandet av Biering- 

Sørensen test. Detta skulle kunna betyda att den funktion man testar, inte är direkt relaterad 

till träningsmängd. I denna studie påtalade den deltagare (deltagare 4) som uppvisade störst 

förändring i det modifierade Biering- Sørensen, att hon sedan länge utfört en hemövning som 

liknade testet. Detta påvisar ytterligare att uthålligheten påverkas av andra aspekter än ren 

träning av muskulaturen, t.ex. det neuromuskulära samspelet, smärta och psykologiska 

faktorer. I en studie av Mannion, O’Riordan, Dvorak och Masharawi (2011) såg man att 

psykologiska faktorer, såsom exempelvis katastroftankar och oro för ökad smärta, påverkade 

utfallet av Biering- Sørensen negativt. I den aktuella studien finns en möjlighet att en 

eventuell positiv placeboeffekt av interventionen, såsom minskad oro för smärta och/eller 

ökad motivation, skulle ha förbättrat prestationen hos deltagarna. Denna effekt torde dock ha 

visat sig vid ffa det första testtillfället efter injektionen. När det gäller motivation kan det även 

finnas en möjlighet att en deltagare tappar motivation i och med att ett test upprepas många 

gånger. Eventuellt är det lättare att motivera sig till en ökad ansträngning om man utför ett 

test någon enstaka gång.  

 

När det gäller skattning av rörelserädsla, skattade de flesta av deltagarna under gränsvärdet 

för hög rörelserädsla ≤ 37 (Vlaeyen et al 1995 a). De två deltagare, 4 och 6, som skattade 

högst rörelserädsla, var de två som varit idrottsaktiva på elitnivå tidigare och som avslutat 

sina respektive karriärer pga. smärtor. Dessa två deltagare skattade också något högre 

aktivitetsbegränsning jämfört med övriga och det var ffa de som beskrev en förbättrad 



 

muskelfunktion och som uppvisade förbättrade resultat på funktionstesterna. Detta gör att 

man kanske bör iaktta viss försiktighet rörande vilka slutsatser man kan dra av resultat från 

frågeformuläret TSK-SV. I just de här två fallen finns ingen indikation för att en mer 

kognitivt-beteendeinriktad insats skulle vara effektiv för minskad rörelserädsla, eftersom 

deras skattning kan bedömas som adekvat utifrån symtombilden. Deltagare 1 och 6 skattade 

lägre grad av rörelserädsla mot slutet av interventionsperioden, vilket eventuellt kan kopplas 

till någon form av minskade besvär. Skillnaderna är dock små, och det går inte att dra någon 

slutsats av resultatet här. Vid bedömning av rörelserädsla bör denna aspekt dock finnas i 

åtanke. Kanske har flera patienter som skattar hög grad av rörelserädsla, en adekvat och 

funktionell sådan, och inte som definitionen av rörelserädsla lyder:” En specifik rädsla för 

rörelse och fysisk aktivitet som (felaktigt) antas leda till ytterligare skada” (Vlaeyen et al 

1995 a). Något som ytterligare förstärker frågetecknen kring vilka slutsatser man kan dra av 

skattning av rörelserädsla, är det faktum att patienter med ländryggssmärta generellt inte 

verkar vara mindre fysiskt aktiva eller uppvisar tecken på att vara i sämre kondition än 

genomsnittet (Smeets et al 2006). Enligt en studie av Lundeberg, Larsson, Östlund och Styf 

(2006) såg man inte heller något samband mellan grad av rörelserädsla och fysisk 

aktivitetsnivå, utan att rörelserädsla hade ett större samband med smärtvariabler. Resultaten 

av smärtskattning, skattning av rörelserädsla och registrerad fysiska aktivitetsnivå i denna 

studie bekräftar den senare studiens nämna samband. Deltagare 4 och 6 som skattade högst 

när det gäller rörelserädsla, var fysiskt aktiva i betydligt högre grad än genomsnitt under 

baslinjeperiodens mätningar. Dessa deltagare var något mindre aktiva under 

interventionsperioden, samtidigt som de skattade en oförändrad eller lägre grad av 

rörelserädsla. Deltagare 5 däremot, skattade en signifikant högre grad av rörelserädsla och 

smärta under interventionsperioden, men uppvisade oförändrad grad av fysisk aktivitet på 

måttlig/intensiv nivå. 

 

Utifrån resultaten av skattningen av den smärtrelaterade aktivitetsbegränsning genom ODI, 

var det endast deltagare 4 som skattade signifikant lägre under interventionsperioden jämfört 

med baslinjeperioden. Det var också den deltagare som skattat störst aktivitetsbegränsning 

(medelvärde 43 %) jämfört med övriga deltagare (medelvärde 17-30 %) under 

baslinjeperioden. De två övriga deltagare, 1 och 6, som skattade lägre aktivitetsbegränsning 

under interventionsperioden jämfört med baslinjeperiodens medel, var de två som skattat näst, 

respektive tredje störst aktivitetsbegränsning. Det var således de tre deltagare som under 

baslinjen skattat över vad som bedömts som ”minimal funktionsnedsättning” (≥ 20 %), som 



 

skattade någon, om än liten, förbättring under interventionsperioden. Detta kan vara en ren 

tillfällighet, hänga samman med att det är störst chans att uppleva förbättring ju större besvär 

man har eller så kan det vara ett tecken på att skattningsformuläret inte var tillräckligt 

sensitivt för att uppvisa signifikant förändring för patienter med måttlig eller mild nivå av 

aktivitetsbegränsning. När det gäller skattning av funktion/ begränsad funktion 

rekommenderas ofta ODI (Chapman et al 2011), varför detta valdes till denna studie. Det 

finns dock studier som visat att just detta formulär passar bättre till att bedöma patienter med 

stora aktivitetsbegränsningar, jämfört med exempelvis Roland Morris Disability index 

(RMDQ) som har bedömts kunna detektera förändringar hos patienter med måttliga, milda 

funktionsbegränsningar (Fairbank & Pynsent 2000; Smeets et al 2011). Enligt Fairbank och 

Pynsent (2000) skattar genomsnittet runt 10 % på ODI och patienter med kronisk ryggsmärta 

43 %, vilket innebär att deltagarna i denna studie skattade en relativt låg grad av 

aktivitetsbegränsning. Endast en deltagare (deltagare 4), skattade i jämförbar nivå med den 

genomsnittlige patienten med långvarig ländryggssmärta. Utifrån de deltagare som kom att 

involveras i denna studie, torde således RMDQ ha varit att föredra.  

 

Två av deltagarna, nr 2 och 5, upplevde inte någon förändring av symtom efter injektionen 

och de uppvisade både något bättre och något försämrade resultat på formulär, smärtskattning 

och funktionstester. Dessa deltagare var de som uppgett problem med smärtor från flera 

områden på kroppen, med karaktären av mer generaliserade smärta. De uppgav även hög 

stress i vardagen, som påverkade smärtorna negativt. En möjlig förklaring till utebliven effekt 

skulle således kunna vara att smärtan inte primärt var perifert modulerad.  

 

Det är svårt att avgöra i vilka fall och när en effekt på valda utfallsmått kan tillskrivas 

kortisoninjektionen. Enligt FASS finns det inga exakta tidsangivelser när effekten är som 

störst. Enligt den kliniska erfarenheten av den läkare som utförde interventionen, uppnås 

maxeffekt efter 2-3 veckor för att därefter successivt avta. I denna studie påtalade deltagare 5 

minskad smärta vid första testtillfället efter injektionen, men denna effekt avtog sedan. 

Förklaringen till detta kan vara att deltagarna upplevde effekt av hela 

interventionsförfarandet, med bedövning, kortison och töjning av ligamenten och/eller 

placeboeffekt. Deltagare 1 upplevde också god smärtlindrande effekt första veckan efter 

injektion. Denna effekt upplevde hon avtog, men hon uppvisade istället förbättrad 

muskelfunktion och noterade ett förändrat rörelsemönster. Till skillnad mot dessa två nämnda 

deltagare, upplevde deltagare 4 blygsamma förändringar de första två veckorna efter 



 

injektionen för att under vecka 3 prestera bättre vid funktionstester och i samband med detta 

beskriva en förbättrad kontakt med muskulaturen samt minskad ländryggssmärta i stående. En 

placeboeffekt borde kunna uteslutas i hennes fall, då en sådan effekt med största sannolikhet 

hade visat sig i direkt anslutning till interventionen.  

 

Resultaten från accelerometermätningarna visade att deltagarna var mer stillasittande (i 

perioder över 20 minuter) efter interventionen jämfört med innan, fyra av sex spenderade 

mindre tid per dag i måttlig/intensiv fysisk aktivitet och fem av sex uppvisade en minskad 

genomsnittlig intensitetsgrad. Förutom deltagare 3, hade alla deltagare uppgivit stillasittande 

som en smärtprovocerande faktor. Detta stämmer väl överens med den kliniska erfarenheten, 

som ofta visat att patienter med ländryggssmärta tar fler pauser för rörelse jämfört med 

personer utan smärta. Den ökade sammanhängande stillasittande tiden som alla, utom 

deltagare 3, uppvisade under interventionsperioden skulle således kunna vara ett tecken på 

minskade besvär. I formuläret ODI skattade också flera av deltagarna en lägre grad av 

aktivitetsbegränsning, just utifrån att de klarade att sitta längre stunder. Det är oklart vad den 

minskade tiden av måttlig/intensiv fysisk aktivitet som fem av deltagare uppvisade under 

interventionsperioden, orsakades av. En av deltagarna uppgav att hon cyklat istället för att 

promenera till/från jobbet några dagar under interventionsperioden, vilket medför minskad 

registrerad tid. Till skillnad mot övriga deltagare, ökade deltagare 2 tiden med måttlig/intensiv 

fysisk aktivitet markant under interventionsperioden från 31 till 50 min/dag. Detta kan 

troligtvis förklaras utifrån att hon var sjuk under baslinjeperiodens mätning, och resultaten 

från interventionsperiodens mätning visade deltagarens vanliga aktivitetsnivå.  

Det är oftast svårt att jämföra siffror mellan studier med accelerometermätningar, då ffa 

inställningar och gränsvärden kan skilja sig åt. I denna studie hade värdena för stillasittande 

beräknats utifrån den sammanlagda tiden med perioder längre än 20 minuter, till skillnad för 

resultaten från studien av Hagströmer, Oja & Sjöström (2007) där man utgått från totala 

antalet minuter/dag med <100 counts/minut. Detta förklarar säkerligen delvis varför 

deltagarna i denna studie uppvisade kortare tid av stillasittande, då perioder av mindre än 20 

minuters sammanhängande stillasittande tid inte registrerats. Det går därför inte heller att 

uttala sig om deltagarna även kan ha ökat den totala tiden av stillasittande under testperioden. 

Ur ett hälsoperspektiv är det ffa andelen sammanhängande stillasittande tid som är intressant, 

då det långvariga stillasittande anses som en betydande riskfaktor när det gäller ohälsa 

(Jansson, Hagströmer & Anderssen 2015). De fall där smärta begränsar stillasittande, torde 



 

således ha vissa positiva effekter på hälsan generellt och det är därför inte odelat positivt med 

en ökad möjlighet att sitta längre stunder. 

 

I denna studie utfördes ingen långtidsuppföljning av deltagarna, vilket skulle kunna ses som 

en begränsning. När det gäller effekten av kortisoninjektion vid olika typer av smärttillstånd, 

visar de flesta studier en begränsad långtidseffekt, varför man bland annat inte 

rekommenderar denna typ av intervention för patienter med långvarig ländryggssmärta  

(Airaksinen et al 2006). Studier har dock visat på en kortsiktigt god effekt på smärta och 

funktion (Abdi et al 2007; Torstensson Lindgren & Kristiansson 2013). Liksom de flesta 

behandlingsåtgärder för långvarig ländryggssmärta, antas inte en kortisoninjektion vara 

tillräckligt effektiv som enskild behandling för att bryta ett långvarigt smärttillstånd (Hansson 

2008; Airaksinen et al 2006). Men den kliniska erfarenheten har visat att det finns vissa 

patienter som uppvisar relativt specifik/ till största delen perifert modulerad smärta, där en 

träningsintervention inte fungerar eller i värsta fall förvärrar symtomen på grund av en 

förstärkning av ett dysfunktionellt rörelsemönster. För dessa patienter, såsom tre av 

deltagarna i denna studie, kan en kortisoninjektion i palpationsömma ligamentstrukturer vara 

en behandling som bryter en ond cirkel av ett dysfunktionellt muskelaktiveringsmönster, 

vilket i sin tur eventuellt kan göra att en träningsintervention plötsligt kan fungera effektivt 

och leda till ökad muskelstyrka och generellt förbättrad funktion. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Studien utfördes enligt en Single- subject experimental design utifrån att tillgången till 

deltagare var begränsad och en mindre studie var att föredra vid en intervention som inte 

utvärderats närmare tidigare. Det kändes även intressant att genomföra en lite djupare studie, 

där flera variabler kunde testas. Den valda designen möjliggjorde att varje deltagares resultat 

synliggjordes till skillnad för om man valt en mer klassisk design där man studerat resultat på 

gruppnivå (Carter et al 2011). Nackdelen med designen är följaktligen att resultaten endast 

kan härledas till de olika individerna och inte kan generaliseras. För deltagarnas del innebar 

designen många testtillfällen som tog mycket tid i anspråk. För att underlätta medverkan i 

studien begränsades därför testtillfällena till max 11. Enligt referenslitteraturen bör 

testperioderna innehålla minst 5 testtillfällen vardera för att uppnå stabila värden (Backman et 

al 1997).   

 



 

Vid analys av resultaten genom 2 SD- metoden, användes baslinjeperiodens medelvärde och 

standardavvikelser som måttstockar. Denna metod är dock känslig för avvikande värden, men 

ju fler testtillfällen, desto mindre risk att de avvikande värdena får stor effekt vid den 

statistiska analysen (Tate et al 2008). I denna studie visade det sig att deltagarna i flera tester 

uppvisade en stor variation i mätvärdena under baslinjeperioden, vilket påverkar framför allt 

standarddeviationen kring medelvärdet. Hade baslinjeperioden varit längre med fler 

testtillfällen, hade något enstaka avvikande värde inte fått samma genomslag på medelvärde 

och standarddeviation. I denna studie bedöms det dock inte ha medgivit förhastade slutsatser 

till fördel för en positiv effekt, snarare tvärtom då medelvärdet och standardavvikelserna 

ibland blev höga på grund av ett högt värde vid något enstaka testtillfälle under 

baslinjeperioden. Detta gjorde i sin tur att resultaten under interventionsperioden inte tolkades 

som signifikanta. Ett exempel på detta är resultatet av SEBT för deltagare 4, som presterade 

mycket högt vid testtillfälle 2 under baslinjeperioden. Trots att värdena för samtliga fem 

testtillfällen under interventionsperioden låg tydligt över baslinjeperiodens medelvärde, 

bedömdes resultatet inte som signifikant förbättrade då standardavvikelsen var mycket stor 

(se figur 11).  

 

En studie av Pfingsten et al (2014), som utvärderade tillförlitligheten till fysiska 

bedömningsinstrument, visade att rörelsekvalitet varierar kraftigt bland patienter och bland 

normala. Flera av testerna som utvärderades visade signifikant skillnad mellan 

ländryggspatienter och normala, men spridningen var stor och resultaten tangerade varandra.  

Fysiska tester rekommenderas dock i andra studier som ett komplement till smärtskattning 

och skattad funktion (Simmonds et al 1998). I en studie som denna har spridningen mellan 

deltagarna ingen betydelse, eftersom varje deltagare är sin egen kontroll, och designen även 

kan tydliggöra en stor spridning mellan testtillfällena inom varje deltagare. Detta bör dock, 

som nämnts ovan, tas i beaktande vid användning av 2 SD-metoden. 

 

Att, som författaren av denna studie gjort, använda en så kallad AB-design begränsar 

möjligheten att dra slutsatser av en intervention. En ABA-design, vilket innebär en ytterligare 

test-/mätperiod efter att den insatta interventionen tagits bort, hade medfört större möjligheter 

att bedöma effekten av en intervention (Backman et al 1997, Carter, Lubinsky & Dumholt 

2011). Vid studie av effekten av en kortisoninjektion bedömdes det dock inte möjligt att göra 

detta, då det dels inte är helt klarlagt när kortisonet kan antas vara helt ute ur kroppen, och 



 

möjligheten/risken är stor att en effekt i form av förändrad funktion och rörelsemönster 

kvarstår trots att kortisoneffekten avtagit.  

 

Vid redovisning av resultat på individnivå blir resultaten alltid mer svårtolkade än vid 

redovisning på gruppnivå. Men en ytterligare möjlig förklaring till de blandade resultaten i 

denna studie kan vara ett för ospecifikt urvalsförfarande. Resultaten visar att palpationsömhet 

i ligamentstrukturerna inte kan fungera som en dominerande indikation för den aktuella 

behandlingsåtgärden vid behandling av patienter med långvarig ländryggssmärta. En utökad 

bedömning borde ha utförts för att avgöra om smärta från de palperade strukturerna utgjorde 

den dominerande orsaken till smärtorna. En längre inklusionsperiod innan studiestart hade 

därför varit att föredra. 

 

Av praktiska skäl utförde författaren av studien samtliga mätningar, vilket förstås ökar risken 

för subjektiv påverkan på resultaten. För att motverka detta valdes utfallsmått och 

utvärderingsinstrument som minimerar den subjektiva bedömningen, såsom de valda 

funktionstesterna samt accelerometermätning. För att testa motorisk kontroll och dynamisk 

balans valdes exempelvis SEBT, som innebär att försöksledaren endast registrerar avstånd. 

Många studier med andra tester av postural och motorisk kontroll har bedömts innehålla risk 

för bias, då de ofta innebär att testledaren utför en egen bedömning av utförande (Carlsson & 

Rasmussen- Barr 2013). När det gäller deltagarnas skattning utifrån Global index of change, 

hade tillförlitligheten förstås ökat om någon oberoende person ställt frågan till deltagarna. 

Skalan Global index of change är inte heller validitets- eller reliabilitetstestat. 

 

En styrka med studien är att deltagarna utvärderades på många av de variabler som i tidigare 

studier visat sig vara påverkade vid långvarig ländryggssmärta, för att få en så heltäckande 

bild av deltagarna som möjligt och för att få en indikation på vad som kan påverkas och 

eventuellt samvariera vid den valda typen av intervention. För att förtydliga bilden ytterligare, 

inkluderades även vissa kvalitativa moment i form av deltagarnas beskrivningar av 

förändring. Författaren är väl medveten om den subjektiva aspekten av detta, men då studien 

var utformad för att visa en djupare bild av de medverkande individerna, bedömdes dessa 

beskrivningar relevanta att inkludera.  

 



 

4.3 Framtida forskning 

Flera studier har visat en koppling mellan dysfunktion i bäckenligament och omkringliggande 

muskulatur, och SI-leds- och/eller annan bäckensmärta (Arab et al 2011; Murakami et al 

2007; O’Sullivan & Beales 2007; Torstensson, Lindgren & Kristiansson 2013). Resultaten av 

denna studie indikerar att detta även kan gälla vissa patienter med långvarig ländryggssmärta, 

där smärtorna bedömts ffa perifert modulerade. Det finns därför anledning att genomföra fler 

studier med fler deltagare utifrån ett något snävare urvalsförfarande, med en kontrollgrupp 

som erhåller placeboinjektion, där försöksledaren och den som ger injektionen är blindad, för 

att bättre kunna uttala sig om en eventuell placeboeffekt av interventionen. Det vore även 

önskvärt och relevant att studera effekten av en kortisoninjektion, respektive placebo, i 

kombination med träning då hypotesen inte är att kortisoninjektionen kan fungera effektivt 

som enskild behandling, utan i kombination med fysisk aktivitet. 

 

5. Slutsats 

Av de sex deltagare som deltog i denna studie, uppvisade fyra något förbättrade resultat på 

någon eller några av funktionstesterna, de skattade sig också som ”något bättre” efter 

interventionen. Tre av dessa deltagare bekräftade detta med en subjektiv beskrivning av 

förändring och en lägre grad av skattad aktivitetsbegränsning. Ingen av deltagarna uppvisade, 

eller uppskattade någon tydlig effekt gällande smärtnivå, rörelserädsla, rörlighet eller fysisk 

aktivitetsnivå. De två deltagare som inte upplevde någon förändring av symtom, beskrev en 

smärtbild av mer generaliserad och central karaktär än de andra. 

 

De inneboende begränsningarna i studiens design, metodologiska faktorer såsom urval och 

testningsförfarande och gör att inga definitiva slutsatser går att dra kring kortisoninjektionens 

effekt. Även andra faktorer än själva interventionen som också kan ha avspeglats i de erhållna 

resultaten, antydde de dock att deltagarna som upplevt otillfredsställande resultat av 

regelbunden träning, som uppvisade en perifert modulerad smärta från bäcken/nedre lumbal 

utan annan förklaring, med en tydlig palpationsömhet i bäckenligamenten, kan erhålla en 

positiv effekt av en kortisoninjektion i bäckenligamenten ffa när det gäller muskelfunktion.  
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Bilaga 1: Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att, som ett första steg, undersöka effekten av en kortisoninjektion i de 

parasacrococcygeala strukturerna (ligament och muskulatur som fäster mot os coccyx och 

sacrum) bilateralt på personer med långvarig ländryggssmärta, med avseende på smärta, 

rörlighet, funktion, fysisk aktivitetsnivå och rörelserädsla. 

 

Vilka sökord har du använt? 
Low back pain, lumbopelvic pain,  muscle function, functional tests, steroid injection, 

physiotherapy, one leg standing, gluteal muscle function, single-subject experimental 

design, ligaments, pelvis, physical activity 

 

Var har du sökt? 
Discovery, PubMed, Google Scholar 

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: ”low back pain”, “functional tests”, “low back pain” “steroid injection”, pelvis 

“steroid injection”, "low back pain" "physical activity", "low back pain" "functional tests", 

"low back pain" muscle function", ligaments AND “low back pain”, “corticosteroid 

injection” AND “low back pain” AND ligaments 

Google scholar: "single- subject experimental design", "Star excursion balance test" 

 

 

Kommentarer 
Det har varit svårt att hitta artiklar som tar upp kortisoninjektioner i ligamentstrukturer i 

bäckenet. Jag har hittat många artiklar via litteraturlistorna från vissa artiklar och via 

”related articles” i databaserna, samt har fått en del material via min handledare. 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Bakgrundsinformation deltagare 1-6 

 

Deltagare
Kön

Duration
Sym

tom
/  lokalisation 

VAS      

värst/bäst/nu
Povocerande faktorer

Lindrande 

faktorer
Fysisk aktivitet

Tidigare behandling
Annan 

sm
ärta

M
edicin

Andra 

sjukdom
ar

1
K

15 år

Konstanta besvär av sm
ärta 

ländrygg/bäcken. Parestesier 

vänster ben. Upprepade 

ryggskott.

70/33/47
Stillasittande/stående 

(trötthetsvärk).

Prom
enader, 

rörelse

3-7 ggr/veckan; 

bålövningar

O
pererat diskbråck. 

M
cKenzie och träning

Nej
Ingen

Endom
etrios

2
K

13 år

Konstant sm
ärta runt höfterna. 

Ö
m

het över ryggrad och bäcken. 

Ibland utstrålande sm
ärta 

utsida lår och underben bilat.

1963-07-20
Stillasittande, stress, 

m
enstruation

Rörelser

2-7 ggr/veckan; 

fotboll, gym
, 

löpning, yoga

M
anuell behandling, 

träning. M
edicinering 

sm
ärtm

ottagning.

Nacke, 

axlar, 

skuldror, 

knä

Arcoxia
Nej

3
K

1 år
Konstant sm

ärta ffa vä sida 

bäcken och nedre buk.
1955-04-20

Inaktivitet eller 

intensiv aktivitet, ffa 

m
orgon. Stress.

Värm
e, m

anuell  

behandling, 

träning, 

stretching

3 ggr/veckan; 

Styrketräning, 

prom
enader

M
anuell behandling, 

akupunktur, 

M
ckenzie, träning

Nej
Ibum

etin + 

Alvedon 
Nej

4
K

3 år
Konstant sm

ärta utsida höfter, 

ländrygg och ljum
skar

100/47/70
Stillasittande/stående

. Längre prom
enader.

Lätta rörelser

2-3 ggr/veckan; 

lättare 

styrketräning

Vila, stretching, TENS, 

m
assage, akupunktur, 

stötvågsbehandling

Nej
Tram

adol
Nej

5
K

8-9 år
Konstant sm

ärta 

ländrygg/bäcken.
70/22/30

Stillasittande, 

ryggliggnade. Värst på 

kvällen. Förkylning.

Rörelser

1 gång/veckan, 

ibland m
er; 

yoga

Träning.
Huvudvärk, 

spridd värk.

Ibuprofen 

(m
ot 

huvudvärk)

Hypothyreos 

Lätt ångest

6
M

10 år

Stelhet/stum
hetskänsla kring 

vänster höft/bäcken. Konstant 

obehagskänsla i bäcken. Ilande 

sm
ärta i underlivet.

44/25/30
Stillasittande/stående

. Löpning
Lätta rörelser

Tränar då och 

då på gym

Träning, 

stötvågsbehandling.

Nacke, axel, 

skuldror
Ingen

Nej



 

Bilaga 3: Smärtskiss 

 

 



 

Bilaga 4: Tampa scale of kinesiophobia 

N R S Frågeformulär Tillvalsinstrument (TSK-SV) 
 

Datum när formuläret ifylldes:  

Personnummer:  

Efternamn:  

Förnamn:  

 
Tampaskalan för kinesiofobi – svensk version (TSK-SV)  
(originalversion Tampa Scale for Kinesiophobia av Miller RP, Kori SH, Todd DP)  
 
Nedan följer olika erfarenheter som andra patienter delgivit oss. Var vänlig och ringa in lämplig siffra 
från 1-4 för varje påstående. Läs varje påstående och besvara varje påstående så gott Du kan.  
 

 Håller inte  
alls med 

Håller  
med helt 

1 Jag är rädd för att jag kan skada mig själv om jag 
tränar. 

1 2 3 4 

2 Om jag försökte träna så skulle min smärta öka. 1 2 3 4 

3 Min kropp säger mig att jag har någon allvarlig 
åkomma. 

1 2 3 4 

4 Min smärta skulle troligen lindras om jag 
motionerade. 

1 2 3 4 

5 Människor tar inte mitt medicinska tillstånd 
tillräckligt allvarligt. 

1 2 3 4 

6 Min skada har försvagat mig kroppsligen för resten 
av mitt liv. 

1 2 3 4 

7 Smärta beror alltid på kroppslig skada. 1 2 3 4 

8 Bara för att någonting förvärrar min smärta behöver 
det inte betyda att det är farligt. 

1 2 3 4 

9 Jag är rädd för att jag skulle kunna skada mig själv 
oavsiktligt om jag tränade. 

1 2 3 4 

10 Att vara försiktig med onödiga rörelser är det bästa 
jag kan göra för att förhindra att smärtan förvärras. 

1 2 3 4 

11 Jag skulle inte ha så här ont om det inte var något 
farligt på gång i min kropp. 

1 2 3 4 

12 Även om det gör ont klarar jag mig bättre om jag är 
fysiskt aktiv. 

1 2 3 4 

13 Smärtan säger mig när jag skall sluta träna, så att 
jag inte skadar mig själv. 

1 2 3 4 

14 Det är verkligen inte ofarligt för en person i mitt 
tillstånd att vara fysiskt aktiv. 

1 2 3 4 

15 Jag kan inte göra samma saker som andra eftersom 
det är för stor risk att bli skadad. 

1 2 3 4 

16 Även om någonting orsakar mig mycket smärta så 
tror jag faktiskt inte att det är farligt. 

1 2 3 4 

17 Ingen ska behöva träna när hon eller han har ont. 1 2 3 4 



 

Bilaga 5: Oswestry disability index 

 

 

 

 



 

 



 

 

Bilaga 6: Deltagarinformation 

Hej! 

Mitt namn är Elisabet Sivertsson och jag är en fysioterapeut som just nu läser på masterprogrammet på 

GIH. Innan jag påbörjade min vidareutbildning arbetade jag på en smärtklinik i Stockholm. Där har 

jag mött många personer som lidit av långvarig ländryggs- och/eller bäckensmärta, vilket lett till 

funktionsnedsättning och sänkt livskvalitet. Att hitta bra behandlingsmetoder för den stora andelen 

människor som lider av dessa typer av besvär är mycket viktigt. 

 

Idag finns det några läkare som, genom klinisk erfarenhet, upptäckt att många patienter med långvarig 

ländryggssmärta är väldigt ömma i vissa ledbandsstrukturer i bäckenet. Man har då satt 

kortisoninjektioner i dessa strukturer, varpå många patienter upplevt minskad smärta. Även om 

liknande behandlingsmetoder har studerats på kvinnor med kvarvarande ländryggs- och bäckensmärta 

efter graviditet, är den vetenskapliga utvärderingen av behandlingsmetoden begränsad. 

Jag kommer därför att, som mitt examensarbete, genomföra en studie på detta. 

 

Hur går studien till? 

Vid det första besöket kommer jag att ta en grundlig anamnes, där du får berätta din bakgrund, hur din 

smärta har utvecklats osv. Jag kommer också att utföra en undersökning av ländrygg och bäcken, 

vilket bland annat innebär en rektal undersökning där ligamentstrukturerna kommer att palperas. Om 

de är ömma finns indikation för injektionsbehandling. Detta första besök beräknas att ta ungefär 60 

min. Om du vill delta i studien, kommer jag att behandla eventuella dysfunktioner i ländrygg och 

bäcken genom manuella tekniker, max 5 ggr. Detta gör jag för att förutsättningarna för injektionen 

skall vara så bra som möjliga.  

 

Själva studien kommer att börja med en testningsperiod på 2-4 veckor. Detta innebär att du får träffa 

mig på vårdcentralen ca 2 ggr/veckan för att fylla i två formulär angående hur din smärta påverkar dig 

i din vardag. Du kommer också att få skatta din smärta samt utföra två eller tre muskelfunktionstester. 

Under den första veckan kommer du även att få bära en accelerometermätare. Detta är en liten mätare 

som man fäster vid byxlinningen när man gå upp på morgonen och som registrerar aktivitetsnivån 

fram tills dess man tar av den innan sänggående. 

Första testtillfället beräknas ta 45-60 minuter då vi kommer att gå igenom alla tester för första gången. 

Därefter kommer varje tillfälle att ta ca 20 minuter. 

 

När testperioden är avklarad kommer du att få träffa dr Anders Warenmark på vårdcentralen för en 

kortisoninjektion. Detta innebär att han lokaliserar ledbanden genom en rektal undersökning och sätter 

en injektion med kortison (Lederspan 1 ml)och bedövning (Xylocain 5 ml) utifrån på båda sidor om 

svanskotan. Detta besök beräknas ta ca 30 min. Anders kommer att befinna sig i Uppsala vid ett 

tillfälle i februari för att undervisa de nuvarande läkarna på vårdcentralen i denna behandlingsteknik. 

Om det inte passar att du får din injektion i samband med detta, kan du komma att behöva åka till 

smärtkliniken i Solna för att erhålla injektionen. 

Efter att du har fått injektionen kommer du att träffa mig för en ny omgång av testningar och en ny 

vecka med accelerometermätning för att bedöma resultatet av injektionen. Sammanlagt beräknas ditt 

deltagande i studien att pågå i 6-8 veckor. 



 

 

 

Finns det några risker? 

Om det finns en retning i ledbandsstrukturerna, kan den rektala undersökningen upplevas som 

smärtsam. Efter kortisoninjektionen kan du komma att uppleva något ökad smärta närmaste dygnet. 

Därefter börjar kortisonet att verka, för att nå sin maximala effekt efter 3 veckor.  

Om du är kvinna, finns en liten risk för menstruationsrubbning och vaginal blödning. Detta är dock 

övergående och inte farligt. Det cirkulerar en del rykten kring risker med kortisoninjektioner, såsom 

att vävnaden försvagas, att man går upp i vikt eller att skelettet försvagas. De nämna riskerna finns 

inte vid denna injektionsbehandling där dosen kortison är mycket liten och den ges vid ett tillfälle i 

mycket starka strukturer. Gällande viktuppgång och påverkan på skelettet är det biverkningar som kan 

förekomma vid långvarig kortisonbehandling i tablettform. 

Om du har frågar kring detta, ber jag dig vänligen kontakta mig. 

 

Vem får tillgång till uppgifterna? 

Alla protokoll och frågeformulär som används i studien kommer att kodas så att det inte går att 

sammankoppla specifika resultat med individuella deltagare. 

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Resultaten av 

studien kommer att presenteras under examinationsseminarium och eventuellt i ytterligare 

vetenskapliga sammanhang. Alla deltagare kommer att vara anonyma. 

 

Ekonomisk ersättning 

Ingen ekonomisk ersättning utgår för deltagande i studien. Däremot erhålls två trisslotter i samband 

med det sista besöket av studien. Viss reseersättning utgår i form av ett kort på lokaltrafiken tankat 

med 300 kr. Du kommer inte att behöva betala för besöken eller för kortisonet (Lederspan). 

  

Deltagande är högst frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Har du några frågar, tveka inte att höra av dig till mig eller min handledare. 
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Informerat medgivande 

 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information gällande studiens syfte, genomförande 

och eventuella risker. Jag har också fått information om att deltagandet är frivilligt och jag 

kan när som helst avbryta studien utan att behöva uppge närmare förklaring. Jag har vidare 

fått information om att mina personuppgifter kommer att hanteras enligt Personuppgiftslagen 

(PuL SFS 1998:204). 
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