
INTERVENTION

Exkluderade (n= 15)
• Not meeting inclusion criteria
Low back pain < 3month (n=1)
Pain profile of central sensitization (n=5)
Pain profile of neurogenic pain (n=2)
•Declined to participate (n=7)

Inkluderade och testade för
inkl-kriterier (n=85)

Randomisering och
allokering (n=70)

35 deltagare marklyft

35 deltagare
lågbelastande

motorisk kontroll
träning

Uppföljning

2, 12 och 24 månader

33 deltagare 2 månader
28 deltagare 12 månader
27 deltagare 24 månader

33 deltagare 2 månader
28 deltagare 12 månader
27 deltagare 24 månader



DELTAGARE

MARKLYFT

� 42 (10) år

� 174 (8) cm, 74 (13) kg

� 57% kvinnor

� 312 v. ländryggsbesvär

� VAS 7 dygn 43 (24) mm

� PSFS 4.8 (1.4)

MOTORISK KONTROLL-träning

� 42 (11) år

� 172 (10) år, 78 (15) kg

� 54% kvinnor

� 340 v. ländryggsbesvär

� VAS 7 dygn 47 (28) mm

� PSFS 3.8 (1.4)



INTERVENTION -- MARKLYFT

� 12 träningstillfällen över 8 v.

� Först stort fokus på teknik

� Därefter fokus på lyfta tungt

� m = 11.2 träningstillfällen

� Varje lyft var övervakat

Lyfte som tyngst

� Män m=100 (31) (55-200) kg

� Kvinnor m=53 (21) (15-102.5) kg



INTERVENTION – LÅGBELASTNADE
MOTORISK KONTROLL TRÄNING

� Övningar för rörelsekontroll som grundade sig på anamnes och klinisk 
undersökning

� Steg 1: Hitta ländrygg-bäckenets neutralposition (smärtfri) i stående, 
sittande, fyrfota, och behålla denna vid samtidig rörelse av arm alt ben 
(disassocierade rörelser).

� Steg 2: Kontrollera ländrygg-bäckenets rörelser samtidigt som tidigare 
smärtsamma rörelser utfördes.

� Steg 3: Fortsatt integrering av ny rörelsekontroll i vardagsrörelser.

� 12 behandling över 8 veckor, m=6.1 träningstillfällen

� Daglig hemträning rekommenderades



RESULTAT

Patient specifik funktions skala (0-10)  

 LMC mic HLL mic  

Baslinje 3.8 (3.3 - 4.3) 4.8 (4.3 - 5.2) 

2 månader 7.8 (7.2 - 8.4) 88% 6.8 (6.1 - 7.6) 58% ≤.001 

12 månader 8.0 (7.3 - 8.8) 89% 7.3 (6.6 - 8.0) 69% ≤.001 

      

Isometrisk lyftstyrka (N)  

 LMC mic HLL mic  

Baslinje 892 (745, 1040) 932 (794, 1079) 

2 månader 961 (824, 1108) 15% 1059 (922, 1206) 18% .320 

12 månader 902 (735, 1069) 18% 1177 (1030, 1334) 17% .275 

 

 



RESULTAT
Biering-Sørensen (s) 

 LMC mic HLL mic  

Baslinje 75 (63, 87)  87 (72, 102)  

2 månader 87 (74, 99)  35%  101 (83, 119)  27%  .832  

12 månader 99 (77, 122)  41%  109 (94, 125)  24%  .035  

 

Motoriska kontroll tester (waiters bow, single/ double sittning knee 

extension, single/ double prone-lying knee flexion) (n) 

 LMC mic HLL mic  

Baslinje 2.9 (2.4, 3.5)  3.9 (3.3, 4.4)  

2 månader 5.1 (4.6, 5.7)  70%  4.3 (3.8, 4.8)  44%  ≤.001  

12 månader 5.9 (5.2, 6.5)  75%  3.1 (2.5, 3.8)  15%  ≤.001  

 



RESULTAT VAS 7 DYGN, RMDQ, SF 36

• Ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid någon tidpunkt
• Signifikant förbättring över vid respektive uppföljningstillfälle



RESULTAT ROLAND MORRISON DISABILITY QUESTIONARIE

• Ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid någon tidpunkt
• Signifikant förbättring över vid respektive uppföljningstillfälle



RESULTAT SF - 36

� Ingen signifikant skillnad mellan grupperna

� Alla dimension, förutom Rollfunktion emotionell 
förbättrades över tid.

� Kliniskt förbättrade:
– Fysiska begränsning (Rollfunktion), Vitalitet och Smärta 

förbättring för 48-70%

– Fysisk funktion, Allmän hälsa, Social funktion, Rollfunktion 
emotionell, psykiskt välbefinnande förbättring för 12-34%.



METOD MULTIFEEDER

� Samma intervention och grupp som i tidigare studier.

� Diameter mätes med ultraljud i L5-nivå från muskelns högsta punkt 
till lamina med deltagaren magliggande och utan muskelkontraktion. 

� Den sida med minsta diameter bestämdes till ”liten sida” och vice 
versa med ”stor sida”. 

� Det var en signifikant skillnad mellan liten sida och stor sida innan 
intervention startade.

� Upplevd smärta påverkade inte tillväxt i diameter



RESULTAT MULTIFEEDER

� Ingen skillnad mellan grupperna i effekt av träningen

� Liten sida ökade signifikant i diameter 



METOD SPINAL ALIGNMENT
� Spinal alignment mätes med 

slätröntgen för och efter 
interventionen. 

� Utfall 
– Sacral angle

– Lumbar lordosis 

– Bland annat



RESULTAT SPINAL ALIGNMENT

� För lumbal lordos var m=59.0°(11.5), range 26.9–91.6°

� För sacral vinkel var m=42.0°(9.6), range 18.2–72.1°

� Värdena motsvarar tidigare rapporterade värden för LBP, och skiljer
sig inte avsevärt från normalmaterial.

� Stor spridning i grupperna gällande sacral angel och lumbal
lordosis, delade materialet i tre subgrupper, low, mid, high. 



RESULTAT SPINAL ALIGNMENT

� Ingen intervention påverkade alignment, varken mellan 
grupperna, eller över tid. 

� Däremot
– För lumbal lordos ökade Low-gruppen sin lumbal lordos efter 

interventionen

– För sacral angel minskade High-gruppen sin sacral angel efter 
intervention. 

Det verkar alltså som att det kan vara möjligt påverka 
spinal alignment med träning



KONKLUSION

� För vardagliga aktiviteter och motoriska kontroll-tester 
vad LMC mer effektiv än marklyft. 

� För smärt, funktion och hälsorelaterad smärta och fysisk 
förmåga var det ingen skillnad mellan marklyft och LMC. 

� En majoritet av deltagarna upplevde minskad smärta och 
förbättrad funktionsförmåga, oberoende av grupp även 
vid 24 månaders uppföljning

� Efter träning ökade den lilla sidan av m. multifidus i 
förhållande till stor sida.  
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