
Ländryggsbesvär och träning 
- vilka övningar till vem? 

9.00-9.05 Välkomna 
9.05-9.15 Evidens för träning vid ländryggsbesvär (LB)
9.15-9.30 Smärtmekanismer – betydelsen av sub-

kategorisering när man pratar träning (UA)
9.30-10.00 Kliniskt resonemang: Hur kommer man i 

undersökningen fram till att patientens besvär  
domineras av nociceptiv mek/infl smärta (BA)

10.00-10.15 Övergripande resultat från UmU/LTU-studien 
(PM)

10.15-10.30 Motorisk kontrollträning (BA)
11.00-11.15 Marklyftsträning DH och LB
11.15-11.30 Behandling av patienter med andra smärtmek. 
11.30-11.45 Fortsättning forskning vid UmU om styrkelyft
11.45-12.00 Diskussion och frågor 
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Fysisk träning vid 
ländryggsbesvär
-evidens

• Vad är träning?

• “planned, structured and repetitive 
activities that result in bodily movement 
and energy expenditure by activation of 
skeletal muscles” [Caspersen 1985]



Träning vid ländryggsbesvär

• Effektivt för att minska smärta och öka funktion
– Gång [O’Connor 2015]

– Styrketräning [Kristensen 2012, Steele 2015]

– Yoga [Saragiotto 2015]

– Motor control [Saragiotto 2016]

– Pilates [Patti 2015]

• Låg evidensstyrka för att träning är mer effektivt 
än kontroll/minimal intervention

• Meta-analys [Searle 2015] - styrketräning mer 
effektivt än bland annat aerob träning



Träning vid ländryggsbesvär

• Ofta utformas träning/övningsval på 
funktionsnedsättningar som dokumenterats hos 
patienter
– Låg uthållighet i bålmuskler [Latimer 1999]

– Styrka [McNeill 1980]

– Mindre muskelvolym i ländrygg- och höftmuskulatur 
[Hides 2008, Amabile 2017]

– Avvikande motorisk kontroll/rörelsekontroll  
[Dankaerts 2006, Luomajoki 2008]

• Behandlingseffekten härleds till förbättringar av 
nämnda begränsningar…

• …men verkningsmekanismerna ännu inte helt 
kartlagda [Helmhout 2008]



Presentatör
Presentationsanteckningar
Troligtvis flera verkningsmekanismer: FunktionsförbättringBelastning av vävnadFear-avoidance/pain catastrophizingSmärtmodulering Interaktion med terapeut



Sammanfattning

• Oklarheter kring vilken specifik 
träning/övning är bäst och varför den 
fungerar
– Träningsform och specifika övningar kan 

individanpassas

• Riktlinjer → fysisk aktivitet + utbildning 
ur ett biopsykosocialt perspektiv [O’Connell 2017]

• Fördelar?
– lägre kostnader
– frigörande från ev. terapeutberoende
– generella hälsofördelar



Smärtmekanismer –
betydelsen av sub-
kategorisering när man pratar 
träning



Vad avses med 
ländryggssmärta?

Neurofysiologiska, biomekaniska och psykosociala aspekter

’Smärta är en obehaglig sensorisk och 
känslomässig upplevelse förenad med 
vävnadsskada eller beskriven i termer av en 
sådan skada’ (IASP)
• Smärta är vanligt
• Akut eller långvarig - man kan uppleva 

smärta utan att det är skadad vävnad/efter 
att skadan läkt

• Smärta är en personlig/subjektiv 
upplevelse och den påverkas av många 
olika faktorer inkl. neurofysiologiska, 
immunologiska, kognitiva, affektiva och 
kontextuella faktorer - multifaktoriell

Presentatör
Presentationsanteckningar
Undersök och identifiera orsak, typ av smärta och bestäm behandlingsstrategi utifrån bidragande faktorer ur de fysiologiska, biomekaniska och psykosociala domänerna.För optimalt omhändertagande är det viktigt att förstå/komma fram till smärtans aetiologi och vad som påverkar upplevelsen och använda behandlingsstrategier som ger mest och bäst resultat med minsta förväntade skada   



Typ av smärta?
Neurofysiologiska, biomekaniska och psykosociala aspekter



FYSS: Fysisk aktivitet vid långvariga 
rygg- och nackbesvär. 

ICD-10-koder: långvarig smärta eller värk R52, Cervikobrakialt
syndrom M53, Ryggvär M54

Personer med långvariga rygg- och nackbesvär (”vilovärk
och/eller rörelsesmärta i ländrygg eller nacke, som varat i 
minst tre månader”)
• bör rekommenderas muskelstärkande fysisk aktivitet 

och/eller specifika träningsprogram för bålkontroll för att 
minska smärta och öka funktionsförmåga (måttligt starkt 
till starkt vetenskapligt underlag).

• Kan även rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att 
minska smärta och öka funktionsförmåga (begränsat 
vetenskapligt underlag).

Den fysiska aktiviteten bör utformas och individanpassas av 
medicinskt utbildad personal i samråd med individen. 
Utgångspunkten är att individen ska vara så fysiskt aktiv 
som möjligt utifrån aktuellt tillstånd.



Träning och smärta?
Neurofysiologiska, biomekaniska och psykosociala aspekter

1. Smärtanalys
2. Övrig information i anamnesen
3. Kompletterande utredning



Kliniskt resonemang: Hur kommer 
man i undersökningen fram till att 
patientens besvär domineras av 
nociceptiv mek/infl smärta



Nociceptiv mekanisk smärta



Motorisk kontrollträning
- som behandling vid ländryggsbesvär



Rörelsekontroll/motorisk kontroll
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Marklyftsträning
- som behandling vid ländryggsbesvär



Marklyft som behandling

• Pilotstudie [Holmberg 2012] 

• RCT [Aasa 2015] 



Marklyft

• Ryggen i neutral 
position, flexion i 
höfter och knän

• Studier har visat på 
hög aktivitet i 
bålmuskler

• Gruppträning
• 3-5 set, 3 minuter 

vila



• n=3 (män)

• Positiva resultat – 15 m. efter intervention



• n=35 (15 män, 20 kvinnor)

• Smärta, aktivitet – över tid, kort och lång 
sikt

• Inte bättre än LMC för aktivitet



• n=35 (15 män, 20 kvinnor)
• Hög uthållighet, låg smärta vid baseline
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Behandling av patienter med 
andra dominerande 
smärtmekanismer



Förklara
Minska sensitiseringen – graded exposure -
träning
KFT



Styrkelyft
- skador och lyftteknik

Fortsatta studier vid Umeå universitet



• Skadefrekvens ≈ friidrott
• Ländryggsbesvär vanligt
• Vad beror det på?

Presentatör
Presentationsanteckningar
dels om preliminära resultat från ett projekt i Umeå som handlar om skador och lyftteknik i styrkelyft.



Skador och smärta i 
styrkelyft
• Enkätundersökning i Sverige 

[Strömbäck 2017]

– ~70% har smärta och besvär (skada)
• Men forsätter oftast att träna

– axel, ländrygg, höft, knä
• Orsak?



Skador och smärta i 
styrkelyft
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Skadlig lyftteknik?

• Validitet och reliabilitetsstudie 
[Sjöberg, Rosengren 2017]

• Konsensus om skadlig respektive 
ideal teknik?
– 8 experter (forskare, tränare, lyftare)

• Bedömning av ca 150 olika tekniska 
aspekter i knäböj respektive 
marklyft

• Relevans för skada på lång sikt?



Skadlig lyftteknik?

– Initiering av lyftet med böjd rygg
– Startar i neutralposition men böjer 

ryggen under lyftet
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