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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar  
Smärta från sacro-iliacaleden (SIL) har rapporterats vara orsaken till smärtan hos 15-30% av 
personer med ländryggssmärta. Ett sätt att behandla dessa personer är med steloperation, s.k. 
fusion, av SIL. Tidigare studier med miniinvasiv fusion av SIL med implantatet iFuse har 
visat på gynnsamma resultat avseende funktion och livskvalitet, men inga utfall på kort sikt 
har rapporterats. Gångfunktion och rörelserädsla hos personer opererade med iFuse är tidigare 
inte undersökt. Syftet med denna studie var att studera tidigt utfall av självskattad 
funktionsnedsättning och rörelserädsla, samt att undersöka gångförmåga. Sekundära utfall var 
självskattad livskvalitet samt att undersöka behovet av rehabilitering. 
Metod 
Konsekutiva patienter med SIL besvär (n=26) remitterade från husläkare bedömdes och 
planerades för kirurgi med metoden iFuse under perioden mars-november 2015. Vid 
baslinjen, och vid 6 och 12 veckor efter ingreppet mättes funktion, gångförmåga, 
rörelserädsla, livskvalitet och rehabiliteringsbehov. Bortfallet var två personer vid 6 veckor 
och två vid 12 veckor. Förändring av de primära utfallsmåtten analyserades med Wilcoxon 
Sign Rank Test. Gångförmåga analyserades med Student t-test. Sekundära utfall analyserades 
med Friedmans ANOVA. Signifikansnivån sattes till p <0.05.  
Resultat 
Tjugosex personer inkluderades (medel 50.3 år (SD12.5)). Av dessa var 69% kvinnor. 
Resultatet visade på en signifikant förbättring av funktion vid 12 veckor jämfört med 
baslinjen (p=0.02). Gångförmågan förbättrades signifikant vid 6 veckor (p=0.03) men vid 12 
veckor fanns ingen signifikant förbättring jämfört med baslinjen. Ingen signifikant förändring 
av rörelserädsla fanns vare sig vid 6 eller 12 veckor. Skattad livskvalitet förbättrades från 
baslinjen till 12 veckor (p <0.001). Rehabiliteringsbehovet mätt med Start Back visade ingen 
signifikant förändring vid 12 veckor jämfört med baslinjen. 
Slutsats 
Denna studie fann en signifikant förbättring av självskattad funktionsnedsättning, livskvalitet 
och mätt gångförmåga efter 12 veckor jämfört med innan ingreppet vilket indikerar att 
kirurgisk behandling med iFuse för personer med SIL-besvär har en effekt vid 12 veckor efter 
ingreppet. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet då studien inte inkluderade en 
kontrollgrupp. Framtida studier bör utvärdera samma variabler på längre sikt och med 
kontrollgrupp. 
  



 

 

Abstract 

Aim 
Sacroiliac joint pain (SIJP) has been reported as the source of pain in 15-30% of patients with 
low back pain. Previous reports of minimally invasive sacroiliac fusion using the iFuse 
implant have shown favourable outcomes regarding disability and quality of life, but no short-
term results have been reported. To date no data exists on either gait performance or 
kinesiophobia. This study therefore aimed to show early outcomes in patient reported 
outcomes such as disability and kinesiophobia but also in observational measurements such as 
gait. Secondary outcomes were self-reported quality of life and to evaluate their need of 
rehabilitation. 
Method 
Consecutive patients with SIJP (n=26) referred from general practitioners were planned for 
surgical management with the iFuse Implant System between March-November 2015. Data 
was collected at baseline and at 6 and 12 weeks after surgery regarding function, gait, 
kinesiophobia, quality of life, and the need of rehabilitation. Drop-outs were 2 patients at 6 
week, and 2 patients in 12 weeks follow-up. Analyses of changes in primary outcomes were 
calculated using the Wilcoxon Sign Rank Test at 6 and 12 weeks. Gait was analysed using the 
Students t-test. Secondary outcomes were analysed using Friedmans ANOVA. Significance 
levels for all analyses were set at p <0.05. 
Results 
26 subjects were included (mean 50.3 years (SD12.5)), of which 69% were women. The 
results showed a statistically significant improvement of function at 12 weeks (p=0.02) 
compared to baseline. The gait was improved at 6 weeks (p=0.03) but there were no 
significant improvement at 12 weeks. Regarding kinesiophobia there were no significant 
improvements neither at 6 nor at 12 weeks. The assessed quality of life was improved at 12 
weeks (p <0.001) compared to baseline.  The need of rehabilitation according to the 
STartBack Screening Tool was unchanged at 12 weeks compared to baseline. 
Conclusion 
This study found a significant improvement in function, gait and quality of life 12 weeks after 
surgery with iFuse in a people with sacro iliaca pain. This indicates that surgery with the 
iFuse method in patients with SIJP might be beneficial for the patient 12 weeks after surgery. 
The results should be considered with caution, as there was no control group included in the 
study. Future studies should focus on evaluating these variables in the long term and use a 
control group. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Många som söker primärvård för smärta och besvär i ländryggen diagnosticeras och 

behandlas med ospecifik ländryggsmärta (OSLS). Flera av dessa personer uppsöker vården 

vid ytterligare tillfällen för återkommande besvär och en del av dessa får då diagnosen sacro-

iliaca (SI)-leddysfunktion istället för OSLS (O'Sullivan et al, 2002). 

 

Hos ca 15- 30 % av alla personer som söker vård för ländryggsbesvär uppskattas smärtan ha 

sitt ursprung från SI-leden (Cohen, 2005; Forst et al, 2006; Vleeming et al, 2012). SI-leden är 

en knutpunkt där belastning och kraft mellan rygg och bäcken överförs. En obalans av både 

muskler och ligament samt en förändrad ledyta föreslås leda till ökad belastning, ogynnsamt 

rörelsemönster, smärta och nedsatt funktion. (Hungerford et al, 2003) 

 

2 Bakgrund 

2.1 Ländryggsmärta 

Ländryggsmärta drabbar upp till 84 % av befolkningen någon gång i livet och upp mot 86 % 

rapporteras ha återkommande besvär (Von Korff, 1994). Ländryggsmärta definieras som 

smärta och obehag lokaliserad nedanför revbensbågen och ovan glutealvecket, med eller utan 

refererad bensmärta (Airaksinen et al, 2006, s 208). Om smärtan kvarstår i mer än 3 månader 

betecknas den som långvarig. Långvarig ländryggsmärta drabbar ca 15-23% av patienter med 

ländryggsmärta och är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro och aktivitetsbegränsning i 

många delar av världen och 11-12% av dessa anser sig vara fysiskt begränsade av sin smärta 

(Balagué et al, 2012).  

 

Orsaken till ländryggssmärta är många gånger okänd och kan delas upp i specifika och 

ospecifika besvär: Specifik spinal patologi, innebär att smärtan orsakas av frakturer, scolioser 

och andra deformiteter, spinala infektioner eller misslyckad ryggkirurgi. 

Nervrotssmärta/radierande smärta kan ha sin orsak av med bilddiagnostik verifierat 

diskbråck eller tryck på nervrot. (Airaksinen et al, 2006) Hos ca 10-15% av alla som upplever 

ländryggsmärta anses orsaken vara specifik (Balagué et al, 2012). 
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De flesta personer som söker vård för ländryggsbesvär har dock en ospecifik ländryggsmärta 

som per definition är en smärta utan känd orsak. Studier av stora populationer har visat 

samband mellan ländryggsmärta och degenererade lumbaldiskar trots att stora meta-analyser 

påvisat att en stor andel av den besvärsfria befolkningen också uppvisar dessa fynd vid 

undersökning med magnetkamera.(Balagué et al, 2012; Weksler et al, 2007) Således är 

bilddiagnostik inte alltid tillräckligt för att definiera orsaken till smärtan.  

 

Kända faktorer som kan påverka uppkomst av ländryggsmärta och prognos är övervikt (Shiri 

et al, 2010a), rökning (Shiri et al, 2010b) och hereditet (Battié et al, 2007). Mekaniska orsaker 

har tidigare ansetts ha en avgörande roll för insjuknande, men systematiska studier har 

konkluderat att orsaker såsom långvarigt sittande, sneda lyft, felaktig hållning och bärande 

uteslutits som avgörande orsaker till insjuknandet (Balagué et al, 2012). Ländryggssmärta 

anses vara ett multidimensionellt problem, där både somatiska (t.ex. neuromuskulära 

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

katastroftänkande) faktorer har betydelse både vad gäller uppkomst och utveckling av 

tillståndet (Balagué et al, 2012). Den bakomliggande orsaken är således oftast okänd. Studier 

har påvisat att en del av dessa besvär kan vara orsakat av SI-ledsmärta (Cohen, 2005; Weksler 

et al, 2007). 

2.2 SI-ledsmärta 

Hos ca 15 - 30 % av alla patienter med ländryggsmärta oavsett orsak uppskattas smärtan ha 

sitt ursprung från SI-leden. Detta har rapporterats i kliniska studier där smärtblockader utförts 

(Cohen, 2005; Forst et al, 2006; Vleeming et al, 2012). SI-ledsmärta föreslås bero på 

intraartikulära orsaker såsom degeneration eller infektion, men också på extraartikulära 

avvikelser till följd av frakturer, överbelastning, graviditet, lumbalfusion och scolios (Ha et al, 

2008). Smärtan är ofta av unilateral karaktär och lokaliserad till glutealregionen, ljumsken, 

låglumbalt, utsida och baksida av låret. Vanligtvis provoceras smärtan av all sorts belastning 

som att stå, sitta, gå, och vända sig i liggande (Cohen, 2005; Cusi, 2010; Forst et al, 2006; 

Vleeming et al, 2012). 
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2.3 SI-led anatomi 

SI-leden är den led som förenar bäckenbenet (os ileum) med korsbenet/ryggslutet (os 

sacrum). SI-leden är kroppens största axiala led med en genomsnittsyta på 17.5 cm2. Ledens 

utseende varierar stort både mellan och inom individer. Den utvecklas och förändras genom 

hela livet. Vid födseln påminner SI-ledens utseende om de fyrfota djurens motsvarande led. 

När barnet börjar röra sig och belasta leden anpassas den. Brosket blir tjockare, ledytans 

kurvatur utvecklas, sacrum blir bredare och ledytan blir mer ojämn och ledkapseln får ökat 

kollagen. (Vleeming et al, 2012) 

 

Leden utgörs av segmenten S1, S2 och S3. Den sacrala sidan är i huvudsak konkav och 

ileumsidan är i huvudsak konvex. Ledytan på sacrum är C-formad, och på ileum L-formad. I 

stående position har sacrum en framåttippad position och ledytan är skruvad till en 

propellerliknande form. Sacrum är bredast upptill och smalnar av i caudal riktning. Denna 

form ger en kilformad led och i kombination med ledytans ojämna yta är SI-leden den led i 

kroppen med störst friktion. SI-leden har en kraftfull ligamentapparat, framför allt på 

baksidan. Liksom skelettets utformning har ligamenten som uppgift att stabilisera och 

minimera rörelse i alla plan. Både via dissektionsstudier och ”in vivo-studier” redovisas 

resultat där rörligheten uppmätts till ca 2-4 gr rotation och ca 2 mm translation (Cohen, 2005; 

Damen et al, 2002; Vleeming et al, 2012). Stora individuella skillnader råder för musklernas 

och ligamentens anatomiska egenskaper och positioner (Cohen, 2005; Forst et al, 2006; 

Vleeming et al, 2012). SI-leden är utrustad med mekano- och nociceptiva receptorer, och rikt 

innerverad med laterala och dorsala sacrala nervrötter, vilket har rapporterats i studier (Cohen, 

2005; Forst et al, 2006; Vleeming et al, 2012). 
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2.4 SI-ledens stabilitet 

Vid kraftöverföring mellan rygg och nedre extremiteter komprimeras SI-leden och dess laxitet 

minimeras för att ge en stabil knytpunkt. Detta uppnås delvis genom ledens anatomiska 

utformning men även med en kraftig ligamentapparat. En ökad aktivering av de djupa 

bukmusklerna föreslås komprimera leden ytterligare och det har föreslagits att 

muskelaktiveringen även bidrar till en posterior rotation av bäckenet vilket ökar spänningen i 

de posteriora ligamenten. (Hodges & Moseley, 2003) Flera muskler som verkar på bål och 

nedre extremitet har sin knytpunkt i bäckenet och flera av dem är funktionellt kopplade och 

anatomiskt knutna till ligamenten kring SI-leden (Vleeming et al, 2012).  

För att optimera motorisk funktion och kontroll krävs ett fungerande samspel mellan muskler, 

ledstrukturer och nervsystem. Den posturala kontrollen är beroende av korrekt information 

från proprioceptiva receptorer såsom muskelspolar, senorgan, ledreceptorer och 

mekanoreceptorer (Hodges & Moseley, 2003). Stabilitet mellan lumbalryggens segment 

uppnås genom en koaktivering av flera djupa bukmuskler som begränsar den intersegmentella 

rörligheten vid belastning och aktivitet. Studier har funnit en nedsatt och fördröjd aktivering 

av bålens stabiliserande muskulatur i samband med ländryggsmärta (Hodges, 2001; Hodges & 

Moseley, 2003). Det är föreslaget att patienter med ländryggsmärta har svårare att 

repositionera bål och bäcken till ett neutralläge efter störning eller rörelse samt att balansen i 

stående är negativt påverkad (Lee et al, 2010). Vidare har studier funnit att personer med SI-

ledsmärta har ett förändrat aktiveringsmönster av de djupa bukmusklerna vid rörelser av nedre 

extremitet (Hodges & Moseley, 2003; Hungerford et al, 2003). 

2.5 Diagnostik vid SI-ledsmärta 

Radiologisk undersökning kan ge information om en deformerad eller degenererad SI-led, 

men avslöjar inte eventuella mekaniska förändringar. Golden standard för diagnostik av SI-

ledsmärta har ansetts vara lokalinjektioner av lokalbedövning med infiltrat under 

röntgengenomlysning (Vleeming et al, 2012; Weksler et al, 2007). Metoden är omdiskuterad 

då risk ändå finns att kringliggande vävnader påverkas av blockaden, och SI-ledens 

innervation är gemensam med t.ex. de nedersta lumbalsegmenten.  

 

Diagnosen SI-ledsmärta bygger även på exklusion av lumbal smärta och orsak. 

Diagnostiseringen kompliceras av bäckenledens komplexitet av ledyta, ligamentapparat och 

strukturer som har direkt eller indirekt anknytning till leden och spänner över ett mycket stort 
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område, från skuldrans proximala humerus via m. Latissimus dorsi och ända ner till foten via 

kopplingar och kombinationer av muskler och fascior. (Cusi, 2010) 

 

Vid klinisk undersökning för att diagnostisera SI-ledsmärta används test som till exempel 

palpationstest och olika smärtprovokationstest. Dessa test har utvärderats för reliabilitet och 

validitet med oftast lågt eller måttligt resultat. Bäst validitet har rapporterats när testen utförts 

som ett testbatteri om minst 3-4 test. (Laslett et al, 2005; Robinson et al, 2007; van der Wurff 

et al, 2000a; van der Wurff et al, 2000b) Ett aktivt diagnostiskt test som föreslagits är “Active 

straight leg raise” (ASLR). Det innebär att patienten i ryggläge lyfter ett rakt ben och smärta 

och rörelsekontroll av bäcken och ländrygg studeras. Hos patienter med SI-ledsmärta upplevs 

testet smärtsamt eller med ökad ansträngning jämfört med andra sidans ben. (Mens et al, 

2001) Hos personer med SI-ledsmärta har också konstaterats att det finns en otillräcklig 

stabilisering av bäckenet vilket leder till att ileum roterar framåt vid benlyftet (Hu et al, 2010). 

Studier har också funnit en förändrad funktion av den djupa bukmuskulaturen i samband med 

rörelser i nedre extremitet (O'Sullivan et al, 2002; Roussel et al, 2007).    

2.6 Behandling vid SI-ledsmärta 

2.6.1 Konservativ behandling 

Träning och information är förstahandsval vid funktionsnedsättning eller smärta i SI-leden. 

Flera studier har funnit att stabiliserande träning har en god effekt på smärta och funktion vid 

ospecifik ländryggsmärta. (Cusi, 2010; Macedo et al, 2013; Rasmussen-Barr et al, 2009; 

Rasmussen-Barr et al, 2008) Några studier har funnit att fysioterapi i form av träning har en 

positiv effekt på smärta och funktion vid SI-ledsmärta (Sasso et al, 2001). Effekten av 

träningen förklarades av att övningarna förbättrar eller återställer funktionen i den 

stabiliserande muskulaturen kring bäckenet och i ländryggen (Mooney et al, 2001). Träningen 

syftar också till att ge patienten en ökad medvetenhet och kunskap om funktion och belastning 

av ryggen som kan bidra till att minska risken för återinsjuknande. 

 

 Då smärta kan ha både somatiska och psykosociala orsaker är det viktigt att tidigt identifiera 

om patientens funktionsnedsättning delvis beror på rörelserädsla, depression eller 

otillfredsställande arbetssituation. Systematiska studier har föreslagit att multidisciplinär 

behandling med beteendeinriktad terapi bör initieras då psykosociala faktorer har identifierats.  

(Lundberg et al, 2004; Vlaeyen et al, 1995b; Wertli et al, 2014) 
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För att stabilisera bäckenleden används ofta ett yttre stöd i form av en korsett eller ett bälte. 

Studier har funnit att vid användande av sakrumbälte minskade laxiteten i SI-leden (Damen et 

al, 2002). Bältet föreslås kunna till viss del kompensera för nedsatt funktion i m. transversus 

abdominis och m. obliqus internus som föreslås ha en komprimerande verkan på SI-leden.  

Vidare fann man att med ett sakrumbälte på var både raka och sneda bukmuskler mindre 

aktiva vid ASLR och vid gång på gåband (Hu et al, 2010).  Dock finns ingen visad signifikant 

effekt för bälte som lindrande behandling då antalet studier är begränsade och patientgruppen 

är heterogen (Ostgaard et al, 1994). 

2.6.2  Kirurgisk behandling 

Fusion av SI-leden är ett kirurgiskt ingrepp som används för att eliminera smärtsam rörelse i 

leden. Ingreppet finns beskrivet redan 1925, men var då på grund av den anatomiska 

lokalisationen förknippat med höga risker för komplikationer (Lu & Wu, 2014; Polly et al, 

2015). Utvecklingen har lett till flera alternativa tillvägagångssätt för denna steloperation. 

Öppen kirurgi med implantat används i första hand vid traumatiska frakturer i bäckenet, men 

kan också förekomma som behandling då SI-leden har visats vara orsaken till smärtan 

(Rudolf & Capobianco, 2014). Detta medför ofta lång rehabilitering med frånvaro från arbete, 

en längre tids belastningsrestriktioner och större blödning då det är ett tidskrävande kirurgiskt 

ingrepp (Ledonio et al, 2014).  

 

Vid en mini-invasiv metod öppnas endast ett hudsnitt på 3-5 cm vilket kan jämföras med 20 

cm vid öppen kirurgi. Det innebär att blodförlusten blir mindre och läkningstiden för 

mjukdelar kortare (Lu & Wu, 2014). Ett implantat som används vid mini-invasiv metod är 

iFuse som är ett implantat bestående av tre triangulära titaniumpinnar med en tjocklek på ca 

15 mm och en skrovlig yta som underlättar beninväxt. Patienten får efter kirurgin belasta sin 

opererade sida partiellt under 6 veckor och sedan fullt ut, vilket är att jämföra med 12 veckor 

för öppen kirurgi (Lu & Wu, 2014). 

 

Sammantaget har flera studier funnit att det är en relativt säker, komplikationsfri 

operationsmetod som leder till minskad smärta och högre funktionsförmåga (Rudolf & 

Capobianco, 2014; Sachs & Capobianco, 2013; Sachs et al, 2014). Det saknas dock fler och 

större objektiva studier. (NASS, North American Spine Society 2015) Endast en av dessa 

studier (Polly et al, 2015) är randomiserad och stödjer behandlingsmetoden; övriga studier är 

kliniska studier utan kontrollgrupp. Få studier har utvärderat den tidiga uppföljningen efter 
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kirurgi vilket kan vara av intresse då det gäller förberedelser för eftervård och patientens 

möjlighet till realistiska förväntningar. Ett antal studier (Rudolf & Capobianco, 2014; Sachs 

& Capobianco, 2013; Sachs et al, 2014) är genomförda med goda resultat vad gäller säkerhet 

och patientnöjdhet med metoden iFuse. Det bör dock nämnas att en majoritet av dessa studier 

är finansiellt understödda av industrin (NASS, 2015). Rudolf et al. publicerade 2012 en 

retrospektiv studie där 50 patienter följdes upp. Efter 3, 6 och 12 månader redovisades en 

signifikant förbättrad smärta och funktion (Rudolf, 2012). Rudolph och Capobianco 

publicerade en 5-årsuppföljning för 17 patienter efter kirurgi med metoden iFuse med resultat 

i linje med den tidigare studien; patientnöjdheten bibehölls på samma nivå vid både 1 och 5 

år; 82 % av patienterna var beredda att genomgå samma kirurgi igen (Rudolf & Capobianco, 

2014). En retrospektiv studie rapporterade att 11 patienter förbättrade smärtnivå mätt med 

VAS signifikant efter 12 månader och de uppgav en 100 % patientnöjdhet (Sachs & 

Capobianco, 2012).  

 

Sachs och Capobianco har publicerat ytterligare en rapport om 40 patienter som genomgått 

kirurgi med iFuse med en signifikant förbättring avseende smärta hos alla utom en patient 

(Sachs & Capobianco, 2013). Sachs et. al. fann att 144 patienter vid uppföljning hade en 

minskad smärta postoperativt (Sachs et al, 2014). Endast en randomiserad studie har jämfört 

kirurgi med metoden iFuse jämfört med icke kirurgisk behandling avseende smärta, 

självskattad funktion och livskvalitet. Den icke-operativa behandlingen bestod av injektion 

med steroider och ablation/neurotomi av sacrala nervrötter. Så kallad ”crossover” vilket 

innebär att försökspersonerna byter grupp, var tillåtet efter 6 månader.  Efter 6 månader 

mättes förbättringen till 81,4% i den opererade gruppen jämfört med 26,1% i den icke 

opererade gruppen. Signifikant förbättrad självskattad funktion uppmättes hos 72,5% i den 

opererade gruppen jämfört med 13 % i den icke opererade gruppen. Likande resultat 

presenterades vid uppföljning vid 12 månader. 79,5% ur den icke opererade gruppen valde att 

göra en ”cross-over” efter 6 månaders behandling. De uppvisade sedan motsvarande resultat 

som den primärt opererade gruppen (Polly et al, 2015).  

 

I en studie från 2014 jämfördes öppen kirurgi med mini-invasiv kirurgi enligt iFuse metoden. 

Signifikanta skillnader uppmättes avseende blodförlust, operationstid och sjukhusvistelse med 

fördel för iFusemetoden. Postoperativ ODI var lika för bägge grupperna vid uppföljning efter 

15 månader för gruppen som opererats med iFuse och 13 månader för gruppen som fick 

öppen kirurgi (Ledonio et al, 2014).  
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2.7 Smärta och rörelserädsla 

Smärta definieras som: ”En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan"(Merskey et 

al. 1994, s. 210).  

Ländryggssmärta anses vara ett multidimensionellt problem, där både somatiska och 

psykologiska (t.ex. rörelserädsla och katastroftänkande) faktorer har betydelse både vad gäller 

uppkomst och utveckling av tillståndet. Sambandet mellan smärta och rädsla finns beskrivet 

genom historien ända sedan Aristoteles tid. (Lundberg et al, 2004) 

 

Rörelserädsla definieras som ”en specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet som (felaktigt) 

anses orsaka ny skada”(Vlaeyen et al, 1995a, s 364). Rörelserädsla kan få kliniska följder då 

en individ undviker en eller flera aktiviteter eller rörelser pga. rädsla för att öka smärtan. Detta 

finns beskrivet genom den s.k. ”fear-avoidance”-modellen. Enligt denna modell beskrivs två 

strategier vid smärtupplevelse. Antingen konfrontation som leder till minskad rädsla för 

smärtan över tid, bibehållen aktivitetsnivå och förbättrad funktion. Motsatsen är ett 

undvikande som leder till stagnation och ökad smärtupplevelse. Tidigare har det antagits att 

det skulle finnas ett samband mellan hög smärta och funktionsnedsättningar i förhållande till 

vilka personer som utvecklar en långvarig smärta. Många studier visar dock på motsatsen och 

istället föreslås en beteendevetenskaplig och psykosocial förklaringsmodell. (Vlaeyen et al, 

1995b) Denna förklaring stöds av studier som har visat på ett signifikant samband mellan 

rörelserädsla och funktionsnedsättning (Lin et al, 2011).  

 

Fysisk inaktivitet pga. rörelserädsla kan bidra till depression och försämrad smärttolerans 

(Lundberg et al, 2004). I den akuta smärtfasen bidrar ett undvikande beteende såsom vila, 

hälta eller stöd av gånghjälpmedel, till en effektiv lindring av den nociceptiva smärtan. I den 

subakuta fasen (4-12 veckor) har litteraturstudier kunnat visa att ett undvikande beteende är 

en prognostisk faktor som kan öka risken för långvarig smärta (Wertli et al, 2014). 

Rörelserädsla har bevisats ha negativ effekt på utfallet av konservativ behandling såsom 

fysioterapi (Lundberg et al, 2004). Då denna behandlingsform är den vanligaste och mest 

kostnadseffektiva för ländryggsmärta är det betydelsefullt att kunna subgruppera dessa 

patienter i avseende på grad av rörelserädsla. Flera instrument finns för att utvärdera 

personers rörelserädsla. Ett självskattningsinstrument som utvärderar individens rörelserädsla 
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är The Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) (Miller et al, 1991). Studier har visat att detta 

instrument är en prognostisk faktor till självskattad funktionsnedsättning. (Vlaeyen et al, 

1995b) 

 

Det finns till författarens kännedom inga studier som undersökt nivån av rörelserädsla hos 

personer diagnostiserade med SI-ledsmärta vilka har behandlats med kirurgi. Rörelserädsla 

kan ha betydelse för den fysiska rehabiliteringen men också för patientens självständighet och 

aktivitetsnivå i vardagen. Det finns inte heller någon studie som på ett objektivt sätt har mätt 

funktionsnivå genom gångtest hos personer med SI-ledsmärta som genomgår operation med 

iFuse. SI-ledsmärta är många gånger förknippat med stora gångsvårigheter, vilket gör ett 

gångtest relevant som utvärderingsinstrument (Cusi, 2010; Vleeming et al, 2012). 

 

 

 

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga funktionsnivå genom självskattningsformulär och 

gångtest preoperativt samt 6 och 12 veckor postoperativt hos personer som genomgår SI-

ledsfusion diagnostiserade med smärttillstånd i SI-leden. Syftet var även att med 

självskattningsformulär undersöka hur denna patientgrupp upplever rörelserädsla samt 

livskvalitet preoperativt samt om dessa förändrats efter 6 och 12 veckor efter ingreppet. 

 

3.2 Frågeställningar 

3.2.1 Primära frågeställningar 

- Hur förändras självskattad funktionsnivå vid 6 respektive 12 veckor jämfört med före 

operation hos personer som genomgått fusion av SI-leden? 

- Hur förändras gångförmågan efter 6 och 12 veckor jämfört med före operation hos 

personer som genomgått fusion av SI-leden? 

- Hur förändras rörelserädsla efter 6 respektive 12 veckor jämfört med före operation 

hos personer som genomgått fusion av SI-leden? 
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3.2.2 Sekundär frågeställning 

- Hur förändras självskattad livskvalitet efter 12 veckor jämfört med före operation mätt 

med instrumentet EQ5D hos personer som genomgått fusion av SI-leden? 

 

4 Metod 

4.1 Studiedesign 

Detta är en kvantitativ klinisk studie utan kontrollgrupp. De undersökta personerna är därmed 

sina egna kontroller och studien utförs för att undersöka görbarhet av metoden för att i 

framtiden utföra en studie med referensgrupp. Med görbarhet avses om mätinstrument, 

tidpunkt för mätning och utförande vid mättillfällen är lämpligt för denna patientgrupp. 

4.2 Urval 

De inkluderade patienterna remitterades från husläkare till en ryggspecialistmottagning vid ett 

större sjukhus i Stockholm för bedömning av smärttillstånd i ryggen med misstanke om SI-

ledsproblematik. Undersökning och utredning av patienten genomfördes av en utav klinikens 

två överläkare inom ryggkirurgi enligt nedan beskrivna rutin. Efter undersökning beslutades 

om operation av samma ryggkirurg om patienten uppvisade förutbestämda inklusionskriterier. 

Den läkare som utredde och bedömde patienten var också den som sedan utförde det 

kirurgiska ingreppet vilket skedde inom två veckor från bedömningen. 

 

Då patienterna rekryterades till den aktuella studien var de redan färdigutredda och planerade 

för att genomgå det kirurgiska ingreppet. Inklusionskriterier för den aktuella studien var män 

och kvinnor mellan 25-75 år, planerade för operation enligt nedan beskrivna förfarande. 

Exklusionskriterier var personer med kognitiv svikt och/eller postoperativ förvirring samt 

personer som ej behärskar det svenska språket. 
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För att patienterna skulle bedömas vara aktuella för kirurgiskt ingrepp i form av SI-ledsfusion 

med implantatet iFuse behövde följande kriterier uppfyllas: 

 

1.  Sammantagen bedömning utifrån patientens muntliga anamnes 

2.  Minst tre kliniska provokationstester för SI-leden ska vara positiva (Thigh 

thrust, Faber, P4, Distraction test, ASLR) (för förklaring av samtliga test, se 

nedan) 

3. Positiv intraartikulär injektion eller blind SI-ledsblockad 

4.   Bedömning av röntgenbilder genomförda med datortomografi med fynd av 

degenerativa förändringar 

5.  Inga förändringar i ländryggen som förklarar patientens besvär (genom 

bedömning av röntgenbilder) 

 

4.2.1 Kliniska provokationstester 

Thigh Thrust 

Patienten ligger på rygg på brits. Undersökaren för patientens ipsilaterala höft till 90 graders 

flexion och lätt adduktion samt utför en kompression mot knät i femurs längsriktning, och 

palperar samtidigt med en hand under SI-leden. Om patienten upplever smärta lokaliserad vid 

palpationsområdet är testet positivt. Studier som utvärderar testets validitet (Laslett et al, 

2005; van der Wurff et al, 2000b) och reliabilitet (van der Wurff et al, 2000a) är tvetydiga 

men testet anses ha ett värde i ett batteri av minst 4 tester. 

 

Faber/Patricks test:  

Patienten ligger på rygg på brits. Undersökare för patientens ipsilaterala höft i flexion och 

sätter patientens häl mot patientens kontralaterala knä. Undersökaren fixerar patientens 

kontralaterala ASIS (anterior superior iliaca spine) för att neutralisera ländryggen. 

Undersökaren sänker patientens ipsilaterala ben ner mot britsen. Om patienten upplever 

smärta lokaliserad till området kring SI-leden är testet positivt. Studier som utvärderar testets 

validitet (Laslett et al, 2005; van der Wurff et al, 2000b) och reliabilitet (Robinson et al, 2007; 

van der Wurff et al, 2000a) är tvetydiga men testet anses ha ett värde i batteri av minst 4 

tester. 
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Posterior pelvic pain provocation test (P4): 

Patienten ligger på rygg på brits. Undersökare för ipsilaterala höften till 90 graders flexion 

och med knät hängande passivt avslappnat. Undersökaren utför sedan en lätt kompression i 

femurs längsriktning. Om patienten upplever smärta lokaliserad till området kring SI-leden är 

testet positivt. Studier som utvärderar testets validitet och reliabilitet är tvetydiga men testet 

anses ha ett värde i batteri av minst 4 tester. (Robinson et al, 2007) 

 

Distraction test 

Patienten ligger på rygg på brits. Undersökaren korsar sina armar och placerar händerna mot 

patientens ASIS och pressar lateralt med bägge händer. Om patienten upplever smärta 

lokaliserad till området kring SI-leden är testet positivt. Studier som utvärderar testets 

validitet (Laslett et al, 2005; van der Wurff et al, 2000b) och reliabilitet (Robinson et al, 2007; 

van der Wurff et al, 2000a) är tvetydiga men testet anses ha ett värde i kluster av minst 4 

tester. 

 

Active Straight Leg Raise (ASLR) 

Patienten ligger på rygg på brits. Patienten ombeds lyfta ett rakt ben i taget 30 cm från 

underlaget. Vid smärta eller ökad ansträngning jämfört med kontralaterala sidan är testet 

positivt. Testet har utvärderats och bedöms till hög reliabilitet och validitet. (Mens et al, 2001; 

O'Sullivan et al, 2002) 

4.2.2 Rekrytering 

Rekrytering av patienter till den aktuella studien pågick under perioden 2015-03-05-  

2015-05-20 samt 2015-09-15 - 2015-11-26. Avbrott i rekrytering berodde på nedlagd 

operationsverksamhet under sommaren. Av totalt 51 patienter som planerades för operation 

under denna period tillfrågades 39 patienter om medverkan och 26 stycken inkluderades i 

studien (Figur 3). Anledningen till att inte samtliga tillfrågades var att den för studien 

ansvariga fysioterapeuten (MS) inte fanns tillgänglig i tjänst vid samtliga tillfällen då 

patienterna besökte kliniken.  
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Figur 1. Flödesschema med rekrytering, anledning till exklusion och bortfall av deltagare vid 

6 respektive 12 veckor under studien 

4.3 Datainsamlingsmetod 

I samband med att forskningspersonerna besökte narkosläkaren 1-2 veckor före operationen, 

träffade de enligt den rutin som finns på kliniken den för studien ansvariga fysioterapeuten 

(MS) för preoperativ information. Forskningspersonen blev vid det tillfället tillfrågad om att 

delta i studien, och efter muntlig och skriftlig genomgång och information av 

studieförfarandet samt vid skriftligt samtycke (bilaga 2) inkluderades forskningspersonen av 

ansvarig fysioterapeut. De inkluderade forskningspersonerna avidentifierades genom att dra 

ett slumpmässigt nummer mellan 1-30 från ett kuvert. Detta nummer blev 
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forskningspersonens identifieringsnummer under datainsamlingen. Data samlades in vid tre 

identiska mättillfällen; Preoperativt (1-2 veckor före operationen) samt 6 och 12 veckor efter 

operationen.  

Fyra självskattningsformulär fylldes i av forskningspersonerna; The Oswestry Disability 

Questionaire (ODI), Tampaskalan för kinesiofobi, EuroQol 5D (EQ5D) och The STarTBack 

Screening Tool (STTBST).  

 

Vid det första mättillfället gavs forskningspersonerna tillfälle att sitta kvar i väntrummet och 

fylla i formulären. Vid andra mättillfället 6 veckor postoperativt och tredje mättillfället 12 

veckor postoperativt skickades formulären per post till forskningspersonen ett par dagar före 

mättillfället. Vid samtliga mättillfällen lades formulären i ett förslutet kuvert och 

överlämnades efter avslutat möte till ansvarig fysioterapeut (MS) eller skickades med post. 

Om formulären inte skickades in påmindes mottagaren via telefonsamtal vid ett tillfälle. 

Forskningspersonerna hade ingen möjlighet att få hjälp med tolkning eller skattning av 

formulären. 

 

Vid samtliga mättillfällen utfördes ett funktionellt test i form av ett gångtest; The Timed-Up- 

and-Go (TUG). Ansvarig för testet var den för studien ansvariga fysioterapeuten (MS). 

Övrig demografisk baslinjedata hämtades av författaren från SWESPINE, Nationella 

ryggregistret efter forskningspersonernas godkännande. Dessa var uppgifter om 

smärtskattning (NRS, Numeric Rating Scale) för rygg och ben, tidigare genomgången 

ryggkirurgi, smärtduration och analgetika. 

4.3.1 Oswestry Disability Questionaire  

Oswestry Disability Questionnaire (ODI) används som kvalitetssäkring enligt rutin för 

Svenskt Ryggregister inför och vid utvärdering av ryggkirurgiska ingrepp. Patienten skattar 

sin förmåga från 1-5 i 10 delfrågor som berör smärta, omvårdnad, lyft-, sitt-, stå- och 

gångförmåga, sömn, sexualfunktion, socialt liv och resor. Maxpoängen är 100 % vilket 

innebär en mycket dålig funktionsförmåga. Instrumentet är bedömt som reliabelt (Beurskens 

et al, 1995) och valitt (Fairbank et al, 1980). 
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4.3.2 The Timed-Up-and-Go  

Gångtestet The Timed-Up-and-Go (TUG) är ett välbeprövat och utbrett använt funktionellt 

test som används för utvärdering av generell balans, gång och funktionell rörelseförmåga 

(Podsiadlo & Richardson, 1991). Patienten sitter på en normalhög stol med armstöd och med 

eventuellt gånghjälpmedel inom räckhåll. Patienten uppmanas att resa sig, gå 3 meter till 

uppmätt och markerad punkt, vända, gå tillbaka och sätta sig. Patienten uppmanas att gå i 

självvalt bekvämt tempo. Tiden mäts från det att testledaren säger ”gå” till att patientens säte 

vidrör stolsitsen igen. Instrumentet är testat för hög reliabilitet och validitet (Podsiadlo & 

Richardson, 1991; Schoppen et al, 1999; Simmonds et al, 1998). 

4.3.3 Tampaskalan för kinesiofobi  

Denna svenska versionen av Tampaskalan mäter liksom originalet The Tampa Scale of 

Kinesophobia patientens självskattade rörelserädsla (Lundberg et al, 2004). Patienten skattar 

sin rörelserädsla genom gradering i 1-4 i 17 delfrågor som ger en poäng på 4-68 där 68 

innebär maximal rörelserädsla. Poäng över 37 anses signalera hög grad av rörelserädsla. 

Instrumentet är testat för reliabilitet och validitet. Reliabiliteten anses hög (Bunketorp et al, 

2005; Lundberg et al, 2004) och validiteten är god (Lundberg et al, 2004).  

4.3.4 EuroQol 5D (EQ5D) 

EQ5D används som kvalitetssäkring enligt rutin inför många ortopediska ingrepp och är en 

hälsoenkät på fem frågor (EuroQol, 1990). Patienten skattar i tre steg i vilken utsträckning de 

klarar gång, hygien, huvudsakliga aktiviteter, grad av smärta och oro/nedstämdhet. Den 

inkluderar även en 0-100 mm hälsotermometer där 0 betyder sämsta tänkbara tillstånd och 

100 betyder perfekt hälsa. Instrumentet är bedömt som reliabelt och valitt (EuroQol 1990). 

4.3.5 STarTBack  

STarTBack (STTB) används för att subgruppera patienter med ryggsmärta till behandling 

(Hill et al, 2008; Hill et al, 2010). Instrumentet är framtaget för att underlätta bedömning av 

risk för långvarig smärta och vid val av behandling framför allt i primärvården. Patienterna 

subgrupperas till antingen låg, medel eller hög risk för långvarig smärta. Vid låg skattning är 

information och rådgivning tillräcklig insats för att hjälpa patienten till självhjälp samt 

tillfrisknande och som prevention för återkommande besvär. Vid medelhög skattning behöver 

patienten guidning och behandling av fysioterapeut, och vid hög skattning rekommenderas 

multimodal behandlingsinsats då risken för långvariga besvär är överhängande (Hill et al, 
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2008). Frågeformuläret består av 9 frågor om smärta där patienten instämmer helt eller inte 

alls. Frågorna 5-9 är en psykosocial subskala. Instrumentet blir allt mer vanligt 

förekommande internationellt och har översatts till flera språk. Den svenska versionen har vid 

test visats ha en hög korrelationskoefficient (r=0.61) mot The Örebro Musculoskeletal Pain 

Screening Questionaire vilket är det mest utbredda och förekommande instrumentet inom 

både forskning och klinik vid screening av ländryggspatienter för riskbenägenhet för 

långvarig smärta (Betten et al, 2015). 

4.4  Statistisk analys 

Baslinjedata presenteras med medel och standarddeviation (SD) och median (min-max). Data 

mätt med skattningsinstrument beräknades med icke-parametrisk statistik eftersom datan 

innehöll ordinaldata. 

 

Analys av förändring av primär data mätt med skattningsinstrument (ODI och Tampaskalan) 

vid de tre mättillfällena beräknades med Wilcoxon Sign Rank Test med en jämförelse av 

parade data vid baslinjen och 6 veckor respektive 12 veckor.  

 

Data från gångtestet TUG beräknades med parametrisk statistik då resultatet anges som 

kvotdata. Data från TUG beräknades med Student t-Test för parade data.  

 

Analys av sekundärt utfallsmått mätt med självskattningsinstrument (EQ5D) beräknades med 

Friedmans ANOVA för förändring från baslinje till 12 veckor. 

 

Alla analyser utfördes i Statistica 12.0. Signifikansnivå sattes till p<0.05.  
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5. Resultat 
Tabell 1 redovisar demografisk data vid baslinjen för alla deltagare (n=26).  

 

Tabell 1. Demografisk data för alla deltagare (n=26) vid baslinjen 
 
 Medel (n=26) 

*median 
SD (n=26) 

*range 
Ålder 50.3 12.5 
Kvinnor n (%) 18(69)  
NRS,	Numeric	Rating	Scale	rygg 
(0-10) 

7.3 1.2 

NRS,	Numeric	Rating	Scale		ben 
(0-10) 

5.9 2.4 

Tidigare ryggoperation n (% av grupp ) 19(73)  
Smärtduration n (% av grupp) 
Mindre än 3 mån. 
3-12 mån. 
1-2 år 
Mer än 2 år 

 
0(0) 
4(15) 
4(15) 
17(65) 

 
 
 

Analgetika n (% av grupp) 
Nej 
Ja, ibland 
Ja, regelbundet 

 
1(3) 
8(30) 
17(65) 

 

Disability (ODI)(0-100) 
 

52* 32-78* 

Timed Up and Go (TUG) (sek.) 
 

13.9 5.1 

EQ5D Total(5-15)  9* 
 
 

7-13* 

Hälsostatus EQ5DVAS (0-100) 
 

37.5* 8-70* 

Rörelserädsla Tampaskalan (17-68) 
 

36* 25-51* 

STarTBack(0-9) 5* 2-7* 
*= median, range, SD= standarddeviation 
 

 

Tretton av de tillfrågade patienterna föll bort p.g.a. språkliga skäl (n=9) och övriga (n=4) 

tackade nej. Vid 6 veckor föll 1 person bort pga. utlandsflytt och 1 person pga. framflyttad 

operation. Vid 12 veckor föll 2 bort pga. uteblivet besök. En deltagare utförde TUG vid 12 

veckor men skickade aldrig in sina ifyllda instrument. Vid 6 veckor samlades således data in 
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från 24 försökspersoner och vid 12 veckor från 22 stycken. Bortfallet redovisas i 

flödesschema (Figur 3). Tabell 2 redovisar resultat från samtliga mättillfällen med beräknade 

signifikansnivåer och signifikansnivå av analyserna av förändring. 

 

Tabell 2. Mätning av funktionsnedsättning (ODI), livskvalitet (EQ5D), rörelserädsla 
(TampaScale), gångförmåga (TUG) och rehabiliteringsbehov (STarTBack) vid baslinjen, vid 
6 veckor efter operation och vid 12 veckor efter operation 
 

 
*Median (range), m=medel, SD=standarddeviation, P signifikant vid p<0.05 
*(TUG n=22), **(TUG n=22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	
Baslinje	
n=26	

	
6	veckor	
n=24	

	
12	veckor	
n=21	

	
P	

Baslinje-
6	veckor	

	
P	

Baslinje-
12	veckor	

	
P	

ANOVA	
baslinje,	
6	och	12	
veckor	

Disability		
(ODI)*	

52	(32-78)	 52	(6-84)	 44	(6-74)	 0.77	
	

0.02	
	

	

EQ5D	Total*	
	

9	(7-13)	 9.5	(6-13)	 9	(5-12)	 	 	 0.03	

EQ5DVAS		
(0-100)*	

37.5	(8-
70)	

50	(10-90)	 60	(25-90)	 	 	 0.001	

TampaScale	
(17-68)*	

36	(25-51)	 36	(23-52)	 31.5	(21-53)	 0.18	 0.19	 	

Timed	Up	and	
Go	(TUG)	
(sek.)m	(SD)	

13.9	(5.1)	 14.5	(3.8)*	 11.4	(2.6)**	 0.03	 0.07	
	

	

STarTBack*	 5	(2-7)	 4.5	(1-9)	 4	(0-7)	 	 	 0.31	
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5.1 Funktionsnedsättning  

Figur 2 och tabell 2 visar resultaten gällande funktionsnedsättning. Vid analys av parade data 

vid baslinjen och 6 veckor respektive vid baslinjen och 12 veckor mätt med ODI var 

förändringen icke signifikant vid 6 veckor. Däremot mättes en signifikant förbättring vid 12 

veckor jämfört med baslinjen (p=0.02) för skattad funktion med ODI. 

 

 
Figur 2 Funktion mätt med Oswestry Disability Questionnaire mätt vid baslinjen, 6 och 12 

veckor. 
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5.2 Gångtest  

Tabell 2 och figur 3 visar resultatet från analysen av gångtestet TUG. Det kliniska gångtestet 

uppvisade vid analys av parade data vid baslinjen och 6 veckor respektive vid baslinjen och 

12 veckor en signifikant förbättring vid 6 veckor (p=0.03) men däremot inte vid 12 veckor 

(p=0.07). 

 

 
Figur 3. Timed-Up-and-Go mätt i sekunder utfört av deltagarna vid baslinjen, 6 och 12 veckor 
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5.3 Rörelserädsla  

Tabell 2 och figur 4 visar resultaten vad gäller rörelserädsla mätt med Tampaskalan. Vid 

analys av parade data vid baslinjen och 6 veckor respektive vid baslinjen och 12 veckor av 

rörelserädsla mätt med Tampaskalan fanns en icke signifikant förbättring, (p=0.18) respektive 

(p=0.19). 

 

 
Figur 4. Rörelserädsla mätt med Tampaskalan vid baslinje, 6 och 12 veckor. 
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5.4 Livskvalitet  

Tabell 2 visar förändring av livskvalitet. Analys av EQ5D total med Friedmans ANOVA 

uppvisade en signifikant förbättring mellan baslinjen och 12 veckor (p=0.03).  EQ5D-VAS 

analyserat med Friedmans ANOVA förbättrades också signifikant mellan baslinjen och 

mätningen vid 12 veckor (p<0.001) (Figur 5) 

 

 Figur 5. Livskvalitet mätt med EQ5D-VAS vid baslinje, 6 veckor och 12 veckor. 

 

 

5.5 STartBack  

Resultat från mätning med STartBack visade inga skillnader mellan de 3 testtillfällena vid 

analys med Friedmans ANOVA (p=0.31). 
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6 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka huruvida det fanns en mätbar förbättring av variablerna 

funktion, gångförmåga och rörelserädsla 6 veckor och 12 veckor efter operation med 

implantatet iFuse. Syftet var också att undersöka sekundära utfall avseende livskvalitet och 

rehabiliteringsbehov med instrumentet StarTBack Screening Tool. 

6.1 Resultatdiskussion 

Det som i huvudsak skiljer den aktuella studien från tidigare rapporter är den tidiga mätningen 

vid 6 veckor, samt att den aktuella studien inkluderade variablerna rörelserädsla och 

gångfunktion. Tidigare studier har endast utvärderat livskvalitet, självskattad funktion, smärta 

och nöjdhet vid 6 månader, 12 månader eller 5 år. (Duhon et al, 2013; Polly et al, 2015; 

Rudolf & Capobianco, 2014; Sachs & Capobianco, 2013; Sachs et al, 2014) Endast en studie 

har tidigare utvärderat resultat vid 3 månader, och då endast variabeln funktion (Duhon et al, 

2013). 

 

I studien av Duhon et. al. (2013) rapporteras resultat efter 3 månader liksom i den aktuella 

studien. Den utvärderade gruppen är jämförbar avseende ålder, smärtduration, tidigare 

ryggoperation och analgetika. Vid en jämförelse mellan dessa studier redovisar Duhon en 

förbättring av ODI som var icke signifikant vid 3 månader (men däremot vid 6 månader) i 

motsats till denna studie som fann en signifikant förbättring (p=0.02) vid 3 månader. (Duhon 

et al, 2013). Anledningen till denna skillnad är okänd. I bägge studier saknas uppgifter om hur 

eventuell rehabilitering såg ut eller i vilken utsträckning patienterna fått förberedande 

behandling eller utbildning inför operationen, vilket skulle kunna påverka utfallet. 

 

Tyvärr finns till författarens kännedom inga studier som utvärderar gångfunktion och 

rörelserädsla att jämföra med.  Övriga studier där samma operationsmetod utvärderas 

redovisar delvis gemensamma variabler, självskattad funktion och livskvalitet, men med stora 

skillnader i tid för mättillfälle och studiepatienternas demografiska karaktär. 

 

Vid jämförelse av deltagande patienter, kan utläsas att föreliggande studies patientgrupp hade 

sämre utgångsvärden vad gäller duration av smärta före operation, intag av analgetika och 

utsträckning av tidigare ryggoperationer jämfört med andra studier (Polly et al, 2015; Rudolf 

& Capobianco, 2014; Sachs & Capobianco, 2013; Sachs et al, 2014). I tidigare studier 
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inkluderades patienter med tidigare lumbalfusionoperation (Polly et al 37% och Rudolf  47%) 

jämfört med den aktuella studien 73%. (Polly et al, 2015; Rudolf & Capobianco, 2014; Sachs 

& Capobianco, 2013; Sachs et al, 2014). Detta skulle kunna innebära ett sämre utgångsläge 

för vår patientgrupp, och eventuellt sämre förutsättningar för kortsiktiga förbättringsresultat.  

 

Den aktuella studien valde även att undersöka deltagarna på baslinjen med screening 

instrumentet StartBack Screening Tool vilket inte tidigare har genomförts. Syftet med det var 

att kartlägga hur fördelningen mellan de tre olika subgrupperna (låg-, medel- eller hög risk för 

långvarig smärta) såg ut. Instrumentet är framtaget i första hand för bedömning av personer 

med ryggsmärta som söker primärvård och är för författarens kännedom tidigare inte 

undersökt på den aktuella studiens patientgrupp, d.v.s. patienter som remitterats till 

specialistvård för kirurgi. Det kan betraktas som en svaghet och ifrågasättas, men det kan 

också bidra till den kliniska bilden av den aktuella studiens patientgrupp. I studiens 

population hade 100 % av patienterna haft sina ryggbesvär längre än 3 månader vilket 

betraktas som långvarig smärta. Instrumentet är validerat och mäter vilken omfattning av 

rehabilitering personer med ländryggsbesvär behöver.  

 

Gemensamt med tidigare studier är således endast mätning av självskattad 

funktionsnedsättning vid 3 månader (Duhon et al, 2013). Övriga studier där man fann en 

signifikant förbättring även av livskvalitet mättes vid 6 månader eller senare. Dessa studier 

hade inte heller någon kontrollgrupp (Sachs & Capobianco, 2012; Sachs et al, 2014) med 

undantag av en studie av Polly et. al. som är en kontrollerad randomiserad studie (Polly et al, 

2015). I Pollys studie randomiserades patienterna till antingen icke-kirurgi eller kirurgi med 

iFuse. 72 % rapporterade en förbättring av ODI i den opererade gruppen, jämfört med 10% i 

den icke-opererade gruppen efter 6 månader. 

 

Majoriteten av tidigare studier med samma operationsmetod rapporterar resultat avseende 

livskvalitet, självskattad funktion och nöjdhetsgrad efter 6 månader (Duhon et al, 2013; Polly 

et al, 2015), efter 1 år (Polly et al, 2015; Sachs & Capobianco, 2013; Sachs et al, 2014) samt 

efter 5 år (Polly et al, 2015) med bibehållen signifikant förbättring. Dock utan kontrollgrupp 

vilket är en stor svaghet. Den aktuella studien valde att inte utvärdera nöjdheten då det ansågs 

för tidigt att utvärdera detta efter 3 månader med hänsyn till läkning och rehabilitering. Det 

finns dock ett kliniskt värde i att kartlägga utvecklingen av funktion, gångfunktion och 

rörelserädsla även i tidigt skede för att optimera rehabiliteringen. 
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I brist på fler jämförbara studier av samma operationsmetod, kan det finnas anledning att titta 

på resultaten efter fusionskirurgi i lumbalryggen. I en prospektiv studie av Perez-Cruet et al 

(2014) rapporterades resultat efter miniinvasiv transforaminal lumbar interbody fusion 

(MITLIF). Patienterna (n=304) mättes efter 3, 6, 12 och 24 månader. Vid 3 månader hade 

ODI förbättrats signifikant (p< 0.001) och likaså livskvalitet (p< 0.001) som förvisso mättes 

med annat instrument (SF-36) än vad som användes i den aktuella studien (Perez-Cruet et al, 

2014). Sammantaget kan sägas att trots att ODI är vida använt i många studier så är det svårt 

att jämföra den aktuella studiens resultat med övriga studier med tanke på både gruppens 

baslinje, operationsmetod och tid för mättillfälle. 

 

I en nyligen publicerad studie undersöktes korrelationen mellan smärta och gångfunktion hos 

38 patienter som genomgått lumbalfusion (Hartmann et al, 2015). Hartmann et al fann att den 

skattade smärtan gradvis förbättrades signifikant redan vid dag 3 efter operationen medan 

gångförmågan uppvisade signifikant förbättring först 4 veckor efter kirurgin. Författarna 

föreslår att gångtestet TUG är ett värdefullt komplement vid beskrivning av patientens 

funktionsutveckling. (Hartmann et al, 2015) I den aktuella studien mättes gångfunktion vid 6 

veckor och 12 veckor. Patienten får enligt restriktioner endast belasta partiellt på den 

opererade sidan de första 6 veckorna. Trots att det kan anses tidigt i rehabiliteringen 

uppmättes en signifikant förbättring vid 6 veckor i den aktuella studien. Vid 12 veckor var 

dock resultatet icke signifikant. Det kan eventuellt ha varit en klinisk signifikans men p.g.a. 

en otillräckligt stor population går det inte att visa med statistisk analys. Beroende på vilka 

individer som föll bort vid 6 respektive 12 veckor så skulle resultatet för gångfunktionen ev 

kunna blivit påverkat och inte gett en fullständig bild av utvecklingen. T.ex. föll en 

forskningsperson bort vid 6 veckor, enbart vid mätning av TUG, p.g.a. att forskningspersonen 

fortfarande satt i rullstol och inte utövat gång överhuvudtaget sedan operation. Den individens 

resultat om testet genomförts som planerat, hade troligtvis dragit ner det totala utfallet vid 6 

veckor. Gångfunktionen var tydligt nedsatt hos denna patientgrupp med ett medelvärde på 

cirka 14 sekunder preoperativt jämfört med friska individer i åldersgruppen ≥60 som uppvisar 

ett medelvärde på 9.4 sekunder (Bohannon, 2006). Efter 3 månader hade de opererade 

patienterna närmat sig detta värde. 

 

Den aktuella studien fann inte någon signifikant förändring av skattad rörelserädsla vid 6 och 

12 veckor jämfört med baslinjen. Studier har funnit att rörelserädsla kan vara en negativ 

prognostisk faktor vid ryggkirurgi (Mannion et al, 2007). I en studie av Archer et al (2011) 



26 

kunde en korrelation mellan hög rörelserädsla postoperativt och ett negativt funktionsutfall 

redovisas vid mätning efter 6 veckor och 3 månader. Däremot fann Archer et al, i motsats till 

Mannion et al. (2007) inget stöd för resonemanget att hög rörelserädsla preoperativt skulle 

vara en prediktor för negativt utfall efter kirurgin. (Archer et al, 2011) I den aktuella studien 

var mätvärdet för rörelserädsla vid 6 veckor nära det gränsvärde som anses vara rörelserädsla. 

Ett gränsvärde för hög rörelserädsla mätt med Tampaskalan är föreslaget till >37 (Lundberg et 

al, 2004). Det kan finnas ett värde i att screena patienter för rörelserädsla tidigt postoperativt 

för att kunna identifiera de personer som behöver mer stöd och information för att våga röra 

sig. Att mäta utvecklingen och eventuell förändring av självskattad rörelserädsla kan 

möjligvis vara för tidigt efter endast 12 veckor från operationen. Den eventuellt förbättrade 

livskvaliteten och funktionen har kanske inte ännu hunnit inverka på individens rörelserädsla. 

Eller så korrelerar inte rörelserädslan med upplevda besvär och funktion, utan ligger kanske i 

personligheten och patientens värderingar som inte lika lätt förändras. I en studie av Rolving 

et al (2015) fann man en signifikant snabbare och större förbättring av funktion och upplevd 

rörelserädsla hos patienter som genomgått lumbalfusion och som randomiserats till tidig 

fysioterapi med kognitiv beteende terapi (KBT) preoperativt jämfört med ingen fysioterapi, 

vid mätning 12 veckor efter operationen. Vid 1-årsuppföljnignen fanns ingen skillnad mellan 

grupperna. Dessa resultat skulle kunna betyda att patienternas rörelserädsla är påverkbar och 

att det har betydelse för funktionen i det tidiga skedet efter operationen. (Rolving et al, 2015) 

 

Den aktuella studien valde att utvärdera rehabiliteringsbehovet vid alla mätningarna. 

Analyserna visade att skattningar enligt StartBack inte förändrades signifikant från baslinjen 

till 6 och 12 veckor.  Syftet med Startback är att screena patienter med ländryggsmärta för att 

subgruppera dem till olika nivå av rehabilitering. I denna studie förändrades inte patienternas 

självskattning före jämfört med efter operationen, trots att de andra variablerna förbättrades. 

Kunskap om patientens riskbenägenhet för långvariga besvär skulle kunna vara av betydelse 

att mäta även efter intervention för vidare val av eftervård och rehabilitering. Då den aktuella 

studien endast har en begränsad uppföljningstid på 3 månader ger den inte svar på det 

slutgiltiga resultatet och i vilken utsträckning patienterna eventuellt kan komma att få nya 

besvär. Patienterna kommer dock att utvärderas med samma variabler vid en nu pågående 

uppföljning 12 månader efter operationen, d.v.s. självskattad funktion, rörelserädsla, 

livskvalitet och gångförmåga. Deltagarnas skattning med Startback innebar en subgruppering 

för de flesta i medel eller högriskgruppen. Huruvida dessa patienter skickats vidare till 
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rehabilitering eller inte postoperativt är inte känt vilket kan anses som en brist med den 

aktuella studien. För en framtida studie vore detta värdefullt att följa. 

6.2 Metoddiskussion 

En styrka med den aktuella studien är att faktorer som rörelserädsla, gångfunktion och tidig 

upplevelse av livskvalitet tidigare inte kartlagts efter operation med implantatet iFuse. 

Tidigare forskning brister också i utvärdering av dessa parametrar trots vetskap om betydelsen 

av rörelserädsla hos patienter som genomgår rehabilitering efter ryggkirurgi. Även 

gångförmågan har stor betydelse när det kommer till att bedöma patientens funktionsnivå. 

Vidare är det en styrka med den aktuella studien att samtliga mätinstrument är testade för 

validitet och reliabilitet. 

 

En stor brist med den aktuella studien är att det inom tidsramen för detta arbete inte var 

möjligt att inkludera en kontroll- eller referensgrupp. I tidigare refererade studier råder samma 

brist (Duhon et al, 2013; Rudolf & Capobianco, 2014; Sachs & Capobianco, 2013; Sachs et 

al, 2014). Duhon et al försvarar denna brist med hänvisning till att patientgruppen i stor 

omfattning redan genomgått konservativ behandling och att en kontrollgrupp med fortsatt 

sådan behandling skulle kunna ge ett missvisande utfall då denna typ av behandling redan 

visats gett utebliven eller otillräcklig effekt. Sachs et al redovisar denna brist som en svaghet, 

medan Rudolf och Capobianco (2014) samt Sachs och Capobianco (2013) inte diskuterar 

denna svaghet. I en framtida studie så behöver en kontrollgrupp inkluderas för att på ett säkert 

sätt kunna undersöka effekten av den aktuella operationen.  

Vid utvärdering av patienter med ländryggsbesvär är graden av smärta och nivån av funktion 

primära utfall. I den aktuella studien valdes att inte mäta smärta då det primära syftet med 

studien var att studera funktion och rörelserädsla. Syftet med detta är att dessa parametrar ger 

en bild av vad patienten klarar i sin vardag och deras syn på rörelse och aktivitet i deras 

situation som nyopererade. Smärta redovisas med NRS, Numeric Rating Scale vid baslinjen 

då dessa patienter ingår i SWESPINES register. Detta värde valdes att inkluderas för att ge 

information om populationen. Deltagarna kommer i tillägg att utvärderas med NRS vid en 

planerad uppföljning vid 12 månader. 

Genom att delta i en studie finns alltid risk för placeboeffekt enl. ”Hawthorneeffekten” som 

beskriver hur ett subjekt omedvetet ändrar sitt beteende enbart eftersom de vet att de blir 

observerade, och därför agerar annorlunda än de skulle ha gjort om de inte blev observerade 
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(McCarney et al, 2007). Då det inte inkluderas någon kontrollgrupp är placeboeffekten svår 

att utvärdera. 

 

Det bör diskuteras om mätning av deltagarna vid 6 veckor efter operationen var rätt tidpunkt 

att utvärdera gångfunktion då patienterna just befriats från sina belastningsrestriktioner och 

inte hade haft möjlighet att börja gå normalt. Detta är anledningen till att det fanns bortfall vid 

mätning av TUG vid 6 veckor. En av deltagarna satt vid tillfället i rullstol samt en av 

deltagarna hade svårt att genomföra testet pga. sin smärta. Övriga mätvariabler gav eventuellt 

också ovidkommande information då det är tidigt i förloppet och läkning fortfarande pågår. 

 

Den aktuella studien rapporterar analyserna med det aktuella en sk ”per protokoll” analys. En 

sk. ”intention to treat” analys kunde ha valts men det bedömdes som mer rätt att studera det 

antal som mättes då gruppen är relativt liten och att ersätta värden hade kunnat ge ett 

missvisande resultat. I studier som tidigare refererats till redovisas bortfall och s.k. 

”patientflöde” endast i två studier (Duhon et al, 2013; Polly et al, 2015), övriga redovisar inga 

bortfall (Rudolf & Capobianco, 2014; Sachs & Capobianco, 2013; Sachs et al, 2014). 

6.3 Framtida forskning 

I dags dato finns ett godkännande från Etisk kommitté för uppföljning av samma patientgrupp 

efter 12 månader. Det kommer förhoppningsvis ge en förbättrad bild av utvecklingen för 

dessa patienter efter kirurgin. 3 månader är tidigt i rehabiliteringen och huruvida funktion, 

smärta och rörelserädsla förändrats till 12 månader återstår att se. I framtida studier vore det 

intressant att subgruppera gruppen i större utsträckning, t.ex. de som tidigare genomgått 

ryggkirurgi, de som varit sjukskrivna en längre tid och de med större grad av rörelserädsla. 

Eventuellt skulle en framtida studie kunna randomisera de opererade patienterna i grupper 

som erbjuds olika former av uppföljning, t.ex. multimodal behandling kontra traditionell 

fysioterapi. En förberedande behandling i form av träning och utbildning vore också 

intressant att utvärdera. Skulle en sådan intervention kunna påverka baslinjen vad gäller 

funktionsnedsättning, gångförmåga och rörelserädsla, och skulle det i sin tur påverka utfallet 

av operationen efter exempelvis 3, 6 och 12 månader? Det skulle kunna ge svaret på frågan 

om det finns ett samband mellan graden av rörelserädsla och utvecklingen av funktion. 
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7 Klinisk implikation 
Resultat från denna studie ger en bild av vilken funktionsnivå patienter som genomgått fusion 

av SI-leden befinner sig på efter 6 och 12 veckor, och kan komma att underlätta bedömning 

av hjälpbehov i den tidiga rehabiliteringen. Resultatet från den aktuella studien ger viktig 

kunskap om hur vi kliniker bättre följer upp dessa patienter utefter deras förutsättningar. 

Försökspersonerna uppvisade en kraftigt försämrad gångförmåga i jämförelse med friska 

individer, framför allt vid 6 veckor men även vid 12 veckor. Bara denna funktionsnedsättning 

föranleder ett stort hjälpbehov under den första tiden efter operationen. I vilken omfattning 

denna patientgrupp fått hjälp i form av sociala insatser, såsom handling, städ och andra 

hushållstjänster framgår ej i denna studie. I den aktuella studien uppvisade försökspersonerna 

en hög grad av rörelserädsla, och skulle sannolikt vara i behov av utbildning och tidig 

rehabilitering för att undvika överdriven inaktivitet. Även om antalet försökspersoner är 

begränsat och inte kan generaliseras till samtliga patienter som planeras genomgå operation 

med iFuse, så kan det finnas anledning att ha beredskap för en multimodal rehabilitering.  

 

8 Konklusion 
Denna studie fann en signifikant förbättring av självskattad funktionsnedsättning, livskvalitet 

och mätt gångförmåga efter 12 veckor jämfört med innan ingreppet vilket indikerar att 

kirurgisk behandling med iFuse för personer med besvär från sacroiliacaleden har en effekt 

vid 12 veckor efter ingreppet. Resultaten bör dock tolkas med försiktighet då studien inte 

inkluderade en kontrollgrupp. Framtida studier bör utvärdera samma variabler på längre sikt 

och med kontrollgrupp. 
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 Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med studien var att kartlägga funktionsnivå genom självskattningsformulär och 

gångtest preoperativt samt 6 och 12 veckor postoperativt hos personer som genomgår SI-

ledsfusion diagnostiserade med smärttillstånd i SI-leden. Syftet var även att med 

självskattningsformulär undersöka hur denna patientgrupp upplever rörelserädsla samt 

livskvalitet preoperativt samt om denna förändrats efter 6 och 12 veckor efter ingreppet. 

 

Frågeställningar 

- Hur förändras självskattad funktionsnivå mätt med instrumentet Oswestry Disability 

Questionaire (ODI) vid 6 respektive 12 veckor jämfört med före operation hos 

personer som genomgår fusion av SI-leden? 

- Hur förändras gångförmåga mätt med testet Timed-Up-and-Go (TUG) efter 6 och 12 

veckor jämfört med före operation hos personer som genomgår fusion av SI-leden? 

- Hur förändras rörelserädsla mätt med självskattningsinstrumentet Tampaskalan efter 6 

respektive 12 veckor jämfört med före operation hos personer som genomgår fusion 

av SI-leden? 

- Hur förändras självskattad livskvalitet efter 12 veckor jämfört med före operation mätt 

med instrumentet EQ5D hos personer som genomgår fusion av SI-leden? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Här skriver du vilka sökord/ämnesord du har använt, både de svenska och engelska. 
Sacroiliac joint-sacroiliacaleden, motor controll-motorisk kontroll, kinesiophobia-
rörelserädsla, clinical outcomes.kliniskt utfall, treatment-behandling, physical therapy-
sjukgymnastik,  
 
Var har du sökt? 
PubMed 
Pedro 
Fysioterapeuternas databas för mätmetoder 

 
 



 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: sacroiliac joint pain and exercise. 
PubMed: sacroiliac joint pain and phyiotherapy 
PubMed: sacroiliac pain and pelvic belt 
Pedro: sacroiliac pain and treatment 
PubMed: sacroiliac joint pain validity 
PubMed: sacroiliac joint pain reliability provocation test 
Pedro: lumbarfusion 12 weeks clinical outcomes 
Pubmed: lumbar fusion 12 weeks clinical outcomes 
 
 
Kommentarer 
Mätinstrument; bakgrund, validitet och reliabilitet. Referenser som styrker detta är hämtat 
från Fysioterapeuternas ”Mätinstrument 2.0” (fackförbundets hemsida). Dessa artiklars 
litteraturlistor har gett vidare material på respektive område, tex rörelserädsla 
Sacroiliacaleden; bakgrund, anatomi, undersökning och behandling. Flertalet referenser 
kommer från ämneskunnig överläkare inom ryggkirurgin på St Görans Sjukhus. 
Via min handledare har jag fått referenser rörande forskning på ländryggsmärta, träning vid 
ländryggsmärta, motorisk kontroll.  
 

  



 

Bilaga 2 

Patientinformation 
 

Förfrågan om att delta i en undersökning med syfte att utvärdera 

livskvalitet, funktion, smärta och gångförmåga, 6 och 12 veckor efter 

genomgången operation av SI-leden. 

 

Bakgrund och syfte 

Smärta från sacroiliacaleden/den bakre bäckenleden kan ha flera olika orsaker. 

Vad vi vet är att det kan drabba människor i princip alla åldrar, även om det blir 

vanligare vid högre ålder. 

Sedan många år har patienter med smärttillstånd i SI-leden opererats med 

stelledsoperation. De flesta patienter har före operationen en kraftigt nedsatt 

funktion och livskvalitet. Ingreppet kräver lång tids rehabilitering. Denna studie 

syftar till att utvärdera smärta, livskvalitet och funktion i ett tidigt skede efter 

operationen. Resultatet kommer att kunna ge en ökad kunskap och förståelse för 

patientens upplevelse och återhämtning tidigt under rehabiliteringen. 

 

Förfrågan om deltagande 

Vi har fått ditt namn från vår operationslista då du är planerad att genomgå 

operation av SI-leden. 

 

Hur går studien till? 

Om du accepterar att delta i studien kommer du att få genomgå följande; 

- Ifyllande	av	självskattningsformulär	gällande	funktion	och	livskvalitet	
- Ett	test	av	gångförmågan	

 

Två självskattningsformulär är rutin på St Görans Sjukhus inför ryggoperationer, 

så det som tillkommer är ytterligare två formulär och att utföra ett gångtest (3 



 

meter vanlig gång). Ansvarig fysioterapeut genomför testen i samband med ditt 

besök på preoperativa mottagningen, samt 6 veckor efter operationen och 12 

veckor efter operationen (detta besök tillkommer vid deltagande i denna studie). 

Formulären och gångtestet beräknas ta maximalt 30 minuter vid totalt 3 besök 

hos fysioterapeuten (varav 2 av besöken redan är rutinbesök).  

 

Vilka är riskerna? 

Studien medför inga risker eller obehag. Du kommer att få precis samma 

information och uppföljning av fysioterapeut om du väljer att inte vara med. Det 

sista besöket (12 veckor efter operationen) tillkommer utöver vanlig rutin. 

 

Finns det några fördelar? 

Det kan kännas som en fördel att få träffa fysioterapeuten vid ytterligare ett 

tillfälle, samt att objektivt kunna mäta din självskattade utveckling som du 

naturligtvis har rättighet att få tillgång till. 

 

Hantering av data och sekretess 

Patientjournallagen gäller för den här studien. Studien är inte en läkemedels- 

eller produktstudie som sker på uppdrag av läkemedelsbolag utan en studie som 

sker på initiativ av fysioterapeut utan sponsring från företag. Insamlade data 

kommer att förbli konfidentiella och bara din patientkod kommer att användas i 

identifieringssyfte. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är S:t Görans 

Sjukhus. Personuppgifterna förvaras i 10 år och destrueras sedan. 

 

Hur får jag information m studiens resultat? 

Dina individuella resultat kan du få tillgång till genom att tillfråga ansvarig 

fysioterapeut. Att ta del av hela studiens resultat är frivilligt men kan ordnas 

efter publicering. 



 

Försäkring och ersättning 

För studien gäller S:t Görans patientskadeförsäkring.  

Vid besök 2 och 3 debiteras sedvanlig patientavgift (100 kr). Frikort gäller. 

Utgifter för förlorad arbetsinkomst ersätts ej. Möjlighet till sjukresor i samband 

med besöken bedöms individuellt. 

 

Frivillighet 

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan avsluta ditt deltagande när som helst utan att 

behöva förklara varför. Om du väljer att avsluta din medverkan i studien så 

kommer det heller inte att påverka ditt nuvarande eller framtida 

omhändertagande eller behandling. Om du vill avsluta ditt deltagande eller 

ändra ditt samtycke, vänligen kontakta ansvarig fysioterapeut.. 

 

 

 

 

 

Ansvariga 

 

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig:  

Tobias Wiren, verksamhetschef, Ortopedkliniken S:t Görans Sjukhus 

Ansvarig forskningsledare:   

Eva Rasmussen Barr, Leg. Sjukgymnast, Med dr. Inst NVS, Sektionen för 

Fysioterapi, Karolinska Institutet 070-7400045 

Ansvarig fysioterapeut:  

Maria Stauffer 

Leg. Fysioterapeut 

Ortopedkliniken Capio Sankt Görans Sjukhus 

Tel: 08-58703445 eller via telefonsvarare på tel: 08-58701521 



 

Patientkod (ifylles av fysioterapeut): 

 

Personnummer: 

 

 

 

 

Signerat samtycke 

 

Jag har läst patientinformationen och förstått vad deltagande i studien innebär. 

Jag har fått möjlighet att ställa frågor angående studien. 

Jag går frivilligt med i studien och är medveten om att jag kan avbryta när jag 

vill utan att ange skäl till detta.  

Jag är medveten om att information som samlas i studien kommer att 

databehandlas. I databasen kommer mitt namn och mina initialer ersättas med ett 

kodnummer för att skydda min identitet.  

Jag ger mitt samtycke att de data som samlas in används i syfte att öka 

kunskapen om rehabiliteringen efter operation av SI-leden. 

 

Datum   Patientens underskrift 

 

________________________________________________________________

__________________ 

 

Namnförtydligande 

 

________________________________________________________________ 
 


