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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Främre cervikal fusion används som operationsmetod vid halsryggsbesvär med
nervpåverkan. Denna operationsmetod är en ny behandlingsteknik på vald klinik. Effekterna
av främre cervikal fusion och den efterföljande rehabiliteringen är bristfälligt undersökt.
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka nackrörlighet, smärta, handstyrka, balans
och självskattning av funktion efter främre cervikal fusion med efterföljande rehabilitering.
Metod: Detta är en kvantitativ studie med retrospektiv och komparativ design. Nitton
patienter som genomgått främre cevikal fusion mättes avseende nackrörlighet, smärta (VAS),
nackfunktion (NDI), handstyrka och balans, pre- och postoperativt. Resultaten bearbetades i
SPSS.
Resultat: Resultatet visade en signifikant ökning av lateral flexion åt höger från 25 grader
preoperativt till 30 grader postoperativt däremot ökade rörligheten inte i de övriga
rörelseriktningarna. Smärta vid aktivitet minskade signifikant från VAS 6,5 till 1 smärta i vila
påverkades inte. Nackfunktionen förbättrades signifikant från 42,5 till 15 och handstyrkan
ökade signifikant från 37,5 kg till 40 kg men endast i höger hand.
Slutsats: Slutsatsen av denna studie är att främre cervikal fusion tillsammans med
rehabilitering ger en minskad smärta i aktvitet och ökad självskattning av funktion. Vidare
visar studien en ökad rörlighet vid lateralflexion åt höger samt ökad handstyrka i höger hand.
Nyckelord: Främre cervikal fusion, smärta, handstyrka, balans, NDI och nackrörlighet.

ABSTRACT

Background: Anterior cervical fusion surgery is used as an operation method to treat
people where the nervous system is effected. This surgical method is new teknik that is
performed at this selected clinic. The effects of anterior cervical fusion and the subsequent
rehabilitation is inadequately researched.
Purpose: The purpose of this study is to examine neck movement, pain, hand strength,
balance and self-assessment of function after anterior cervical fusion with subsequent
rehabilitation.
Method: This is a quantitative study with retrospective and comparative design. Nineteen
patients who underwent anterior fusion cevikal measured for neck movement, pain (VAS),
neck function ( NDI ), hand strength and balance, pre- and postoperatively . The results were
in SPSS.
Results: The results showed a significant increase in lateral flexion to the right from 25
degrees preoperatively to 30 degrees postoperatively, however mobility did not increase in
the other directions of movement. Pain during activity decreased significantly from VAS 6.5
to 1, however pain at rest was unaffected. Neck function improved significantly from 42.5 to
15 and hand strength was significantly increased from 37.5 kg to 40 kg, but only in the right
hand.
Conclusion: The conclusion of this study shows an increase in self-assessment of the
operation and increased hand strength in his right hand. The study also shows that anterior
cervical fusion with postoperativ rehabilitation produces an increase in mobility in lateral
flexion to the right and a decreased pain in activity.
Keywords: anterior cervical fusion, pain, hand strength, balance, NDI and neck movement.
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1

BAKGRUND

Halsryggsbesvär med smärta och rörelseinskränkning, är mycket vanligt. 65 procent av alla
människor kommer någon gång under sin livstid att ha nackbesvär. Nackproblem innebär
stora besvär för individen och stora kostnader för samhället. Trots detta finns det endast ett
fåtal vetenskapliga studier som belyser utbredningen av detta syndrom (Tullberg & Branth,
2010). Halsryggsbesvär kan behandlas både konservativt och operativt. Det finns studier som
visar på bra resultat efter såväl operativ som konservativ behandling. Dessa studier har
undersökt smärta, nackrörlighet och självskattning av funktion (Landers, Addis, Longhurst,
vom Steg, Puentedura & Daubs, 2013; Peolsson, Söderlund & Engqvist, 2013; Peolsson &
Peolsson, 2008; Zoega, Kärrholm & Lind, 2000). Operationen, en så kallad främre cervical
fusion, har tidigare inte utförts på den aktuella kliniken. Eftersom detta är ny
behandlingsteknik för kliniken är det av vikt att undersöka om denna klinik kan upprepa
samma goda resultat som tidigare studier visat. Denna studie avser att undersöka detta.
Dessutom finns det idag ingen studie som visar en sammantagen bild av operationsresultatet
avseende smärta, balans, nackrörlighet, handstyrka och självskattning av funktion vilket även
avses att undersökas denna studie.

1.1 Degenerativa förändringar i halsryggen
Det finns många olika orsaker till att nacksmärta uppkommer. Prevalens av värk i nacke, axel
och skuldra har i olika studier rapporterats vara mellan 15-25% (Chiung & Leung, 2006).
Medelåldern för patienter med cervikala diskbråck (diskbråck i halsryggen) var 43,5 år
respektive 53,5 år för patienter med cervikal stenos (förträning av ryggmärgskanalen) vid
Stockholm Spine Center år 2007 (Tullberg & Branht, 2010).
Ospecifik muskulär nacksmärta är den vanligaste kategorin och den orsakas i de flesta fall av
degenerativa förändringar i kotpelaren. Tillståndet kallas för cevikal spondylos och kan leda
till att nervrötterna blir påverkade. Vid nervrotspåverkan benämns tillståndet som cervikal
radikulopati (Radhakrishna, Litchy, O´fallon & Kurland, 1994). Cervikal radikulopati
förekommer mest efter 40 års ålder och är vanligast mellan femte och sjunde nackkotan
(Holmström & Moritz, 2007). Tillståndet cervikal degenerativ radikulopati
(nervrotspåverkan) är ovanligt och insjuknandet uppskattas till 83,3 patienter per 100 000
invånare årligen i Rochester i Minnesota. Den årliga incidensen ligger på mindre än en
promille för cervikal radikulopati för ovanstående population (Chiung & Leunge, 2006).
Degenerativa förändringar i ryggraden orsakar sänkning av diskhöjden, osteofytbildning
(benpålagringar) och artros i ryggradens facettleder. När diskhöjden minskar kan
sprickbildning och bristning av anulus fibrosus (broskringen kring disken) leda till protusion
(diskbuktning) eller diskprolaps (diskbråck). En disksänkning medför en ökad belastning på
facettlederna, vilket leder till artrosutveckling i och hypertrofi av facettlederna. Osteofyter
bildas som en följd av diskprotusion (Holmström & Moritz, 2007; Woods & Hilibrand, 2015)
Protusion, diskprolaps, osteofytbildning och facettledsartros ger en förträngning av foramen
intervertebrale och foramen vertebrale. Det medför att nervrötter och ryggmärg kan
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påverkas. Om nervrötterna i halsryggen påverkas ger detta symtom i övre extremiteterna.
Ryggmärgspåverkan kan även ge symtom i bålen och nedre extremiterna. Röntgenologiska
tecken på degeneration i halskotpelaren kan uppträda tidigt och ses hos hälften av alla 50 åringar (Holmström & Moritz, 2007; Woods & Hilibrand, 2015).

1.2 Kliniska symtom
Ett cervikalt diskbråck eller foraminala osteofyter som komprimerar nervroten kan ge smärta
i armen och symtom i form av parestesier (krypningar, stickningar) och/eller domningar i
nervens utbredningsområde. Om de motoriska nerverna påverkas kan det ge upphov till
muskelsvaghet i armen och svaga eller utsläckta motoriska reflexer. En fullt utvecklad
radikulopati (nervrotspåverkan) innebär smärta i nervens utbredningsområde, parestesier,
nedsatt hudkänsel samt muskelsvaghet i armen (Bono, Ghiselli, Gillbert, Kreiner, Reitman,
Summers & Edsa, 2011)
Symtom vid myelopati (ryggmärgsspåverkan) är fumlighet med försämrad finmotorik som
följd. Andra symtom är gångsvårigheter, balansstörningar, domningar och svaghetskänsla i
armar och/eller ben. Även reflexpåverkan i armar och/eller ben kan förekomma. Ofta
kombineras detta med symtom på nervrotspåverkan (Bono et al.,2011).

1.3 Diagnostik
Diagnos ställs oftast med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MRI) tillsammans med
kliniskt status. MRI-bilden har god återgivning av mjuka strukturer och är ett förstahandsval
vid utredning av neurologiska symtom med ursprung från ryggkotpelaren. Datortomografi
(DT) ger också en säker information om nervrot- och ryggmärgspåverkan. DT används när
det är kontraindicerat med MRI t ex om patienten har pacemaker. Slätröntgen ger en god
bild om graden av diskdegeneration, osteofytbildning och graden på facettledsartos. Den kan
även ge upplysning om degeneration och osteofytbildning kring intervertebralleder.
Nervrotsblockad kan användas för att säkerställa vilken nivå i halsryggen som är orsaken till
patientens besvär och det kan även stödja beslutet om operation (Tullberg & Branht, 2010;
Woods & Hilibrand, 2015).
Den kliniska undersökningen består av en noggrann anamnes för att identifiera patientens
problem. Utöver anamnes tas status där patientens sensibilitet, grov kraft och reflexer i
armarna undersöks. Smärta i nervens utbredningsområde, nedsatt sensibilitet, svaghet i
händer och armar samt reflexbortfall är kliniska tecken på nervkompression i halsryggen.
(Tullberg & Branht, 2010;Woods & Hilibrands, 2015).
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1.4 Behandling

1.4.1

Konservativ behandling

Vid misstanke om nervkompression bör alltid fysioterapi provas som första åtgärd.
Fysioterapi syftar i första hand till att minska smärtan. Ett flertal behandlingsmetoder finns
att tillgå så som cervikal traktion, transkutan nervstimulering (TENS), massage, värme,
halskrage och akupunktur (Tullberg & Branht, 2010). Fysioterapi omfattar, förutom adekvat
smärtlindring, även instruktioner av hemövningar för nacken, träning av kroppshållning,
strategier för att hantera smärtan och regelbunden uppföljning. Det är även viktigt att
patienten får en förklaringsmodell till sina symtom (Holmström & Moritz, 2007).
Vid farmakologisk behandling av neuropatisk smärta (smärta orsakad av dysfunktion i det
centrala eller perifera nervsystemet) används ofta antiepileptika t ex Gabapentin och Lyrica.
Preparaten har evidens för behandling av neuropatisk smärta (Tullberg & Branht, 2010).
Smärtblockad mot nervroten eller epiduralblockad är också ett alternativ som kan ge
minskad smärta (Tullberg & Branht, 2010).

1.4.2

Fysioterapeutiska behandlingsstrategier

Det finns ett brett urval att fysioterapeutiska behandlingsstrategier som denna
patientkategori kan vara hjälpt av.
Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde och behandlingsmetoderna består
av mobilisering, manipulation och traktion. Syftet med denna behandlingsstrategi är
smärtlindra patienten samt att förbättra dennes fysiska förutsättningar (Tullberg & Branht,
2010).
Manipulation används för funktionsförbättring och som smärtlindring. Passiv och aktiv
rörlighet i ryggraden samt minskad tonus anses kunna skapa förutsättningar för patienten att
tillgodogöra sig fysisk aktivitet och avslappningsövningar. Målsättningen med manipulation
är att återställa funktionen i rörelseapparaten genom behandling av omgivandende
strukturer. Manipulation har måttlig effekt avseende smärtreduktion och ökad rörlighet i
nacken (Tullberg & Branth,,2010; Peolsson m.fl.,2007).
Traktion är en behandlingsteknik där ledytorna skonsamt separeras för att åstadkomma
smärtlindring och avspänning. Traktion sker manuellt, där behandlaren använder sin
handkraft för att föra isär ledytorna. Traktion anses ha effekt vid diskpåverkan och det anses
även ge smärtlindring vid nervkompression i ryggraden. Evidensen för denna
behandlingsmetod vid kronisk nacksmärta är begränsade (Goossens, van Tulder & Hoving,
2006).
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Vid Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) får patienten behandling med upprepade aktiva
rörelser som anses ge minskad smärta och ökad rörlighet. Med kännedom hur olika rörelser
påverkar smärtan och rörligheten kan fysioterapeuten göra en bedömning av vilken typ av
besvär som patienten har. MDT anses har hög tillförlitlighet när det gäller att klassificera
smärtan men någon evidens för påverkan på smärta finns inte (Peolsson m.fl.,2007).
Fysisk träning är alltid positivt och det orsakar sällan skada på strukturerna. De positiva
kortsiktiga effekterna av fysisk träning beror på att det utsöndras endorfiner i samband med
träningen och detta har en smärtlindrande effekt. Fysisk träning får även muskulaturen att
slappna av efter aktiviteten och det minskar spänningarna i muskulaturen som annars
genererar smärta. Att undvika att rörelser vid långvarig smärta anses vara negativt och det
ger ofta ökad smärta i nacken. Långtidseffekter på fysisk träning är ökad muskelstyrka, ökad
stabilitet, förbättrad koordinationsförmåga, ökad rörlighet och ökad uthållighet. Genom
information och tips på mindre belastande övningar kan fysioterapeuten hjälpa patienten till
ett aktivare liv med mindre smärta (Tullberg & Branht, 2010). Det finns stark evidens för att
fysisk träning har god effekt på smärta, ökad rörlighet och välbefinnande hos patienter med
smärtproblematik i nacken. Fysisk träning vid långvariga ryggbesvär har stark evidens
speciellt stark evidens har muskelstärkande fysisk aktivitet och stabilitetsövningar för
ländryggen. För nacken är evidensen något lägre (Peolson m.fl.,2007).
Triggerpunktsbehandling är en behandlingsstrategi som anses minska smärta genom att få
spänningar i muskulaturen att släppa. I muskulatur som utsätts för långvarig statisk
spänning uppstår triggerpunkter och behandlingen består av tryck på och töjning av
muskulaturen. Evidens för effekterna av triggerpunktsbehandling saknas (Tullberg & Branht,
2010).
Nervmobilisering anses ge effekt på nerven genom bland annat bättre cirkulation och därmed
snabbare läkning. Tekniken bygger på att aktiva och passiva rörelser som påverkar
nervsystemet fysiologiskt och mekaniskt. Genom manuella tekniker ska nervens funktion och
smärta kunna påverkas. Det finns viss evidens för att nervmobilisering kan vara en
fördelaktig behandling på perifera nerver i övre extremiteterna och vid cervikal rizopati
(utstrålande smärta, domningar och svaghet) (Nilsson & Rosdahl, 2006).
Mjukdelsmobilisering och massage är en manuell teknik där en kombination av tryck och
töjning används för att minska spänningar och öka blodgenomströmningen i
muskelvävnaden, bindväven och hud. Massage ger en rad positiva fysiska och mentala
effekter. Vid ökat välbefinnande minskar utsöndringen av stresshormon. Beröringen bidrar
till att kroppens välbefinnande hormon, Oxytocin, frigörs. Det finns endast måttlig evidens
på effekterna av mjukdelsmobilisering vid långvarig smärtproblematik i nacke och rygg
(Tullberg & Branht,2010)
Akupunktur används flitigt som smärtlindring. Det är en 4000 år gammal teknik där
akupunktören sticker tunna nålar i akupunkturpunkter i kroppen. Den västerländska
förklaringsmodellen anses verka genom Gate Controlteorin. Akupunkturnålar som sätts på
speciella punkter anses blockera smärtimpulserna till hjärnan. Akupunktur har få och
lindriga biverkningar. Det finns starkt vetenskapligt underlag för att akupunktur har en
smärtlindrande effekt på nack- och skulder smärta (Goossens et al.,2006).
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Vid transcutan elektrisk nervstimulering (TENS) utnyttjas kroppens egna smärthämmande
mekanismer. Elektrisk stimulering sker via elektroder på huden med högfrekvent eller
lågfrekvent ström. Hög frekvent TENS (50-120 Hz)bygger på Gate Controlteorin där inåt
ledande nervtrådar (A-beta fibrer) stimuleras vilka i sin tur hämmar impulsöverföringen i
smärtbanorna. Låg frekvent TENS (2 Hz) anses åstadkomma frisättning av kroppens egna
morfinliknande ämne, endorfin (Tullberg & Branht, 2010). TENS är effektivare än placebo
vid knäledssmärta. För andra smärttillstånd är det vetenskapliga underlaget motsägande
(Statens Beredning för Utvärdering av medicinsk metodik, 2006).
Sammanfattningsvis har aktiva behandlingsstrategier tillsammans med information bättre
effekt än passiva behandlingsmetoder när det gäller lindring av nacksmärta, rörlighetsökning
och välbefinnande (Peolson & Peolson, 2008).

1.4.3

Operativ behandling

Om konservativ behandling inte hjälper eller om patienten har kraftig nervrotssmärta kan
operation vara aktuellt. De kliniska fynden ska då korrelera med fynden på MRI (Peolsson &
Peolsson, 2008).
Operationen, en så kallad främre cervikal fusion, syftar till att avlägsna diskbråck och/eller
osteofyter som ger tryck på nervrot eller ryggmärg. Ingången sker framifrån och under
operationen tas hela disken bort och det bakre logitudinella ligamentet avlägsnas oftast.
Disken ersätts med ett inplantat och segmenten fusioneras (stelopereras) oftast med en platta
och skruvar anteriort. Vanligtvis opereras endast ett segment (kota,disk,kota) men vid
förträning på fler nivåer kan ibland en två nivåers dekompression vara ett alternativ (Woods
& Hilibrand, 2015). Bakre fusioner är vanligare vid operation av reumatiska nackpatienter
eller instabilitet på grund av fraktur, tumör eller infektion. Vid bakre fusion görs en
laminektomi, vilket innebär att den bakre delen av kotan som täcker spinalkanalen avlägsnas
och därmed förstoras spinalkanalen vilket minskar trycket på nerverna.(Woods & Hilibrand,
2015; Svensson, Kihlström & Wallstedt, 2013).

1.4.4

Postoperativ rehabilitering

Rehabiliteringen efter främre cervical fusion varierar beroende på klinik och operatör.
Vanligtvis sker rehabiliteringen med försiktighet. Patienten brukar de första veckorna ha en
mjuk eller halvhård nackkrage för att avlasta strukturerna efter operationen och för att
undvika ytterläge i nacken. De första veckorna ska patienten inte träna rörlighet i nacken
utan endast träna cirkulationsövningar för axel och skuldra för att bibehålla rörligheten där.
Vanligtvis påbörjas inte rörlighetsträning för nacken förrän sex veckor postoperativt men
därefter anses segmentet vara så pass stabilt att lättare rörlighetsövningar för nacken kan
påbörjas. Viktigt är att patienten i detta skede inte pressar på i ytterläge utan endast tar ut
rörligheten till smärtgräns. Efter cirka 10 veckor kan lättare styrke- och uthållighetsträning
av axel och skuldra påbörjas. Cirka 12 till 14 veckor efter operationen brukar mer individuell
träning vara aktuellt. Patienten har haft olika grad av symtom och funktionspåverkan och i
detta läge är det viktigt med en individuell bedömning. Rehabiliteringen i detta skede kan
bestå av nackstabiliserande övningar, cirkulations och uthållighetsträning för nacke och
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skuldra, hållningsträning, balansträning, bålstabilisering och styrketräning för armar och ben
(Engquist, Lofgren, Oberg, B, Holtz, Peolsson & Soderlund, 2013; Liu, Zhu, Yang, Zhang,
VanHoof & Kalala-Okito, 2015; Peolsson et al, 2013; )

1.4.5

Biomedicinsk modell

Enligt den traditionella biomedicinska modellen är en vävnadskada eller sjukdom orsaken till
dysfunktion som i sin tur kan leda till smärta. När det gäller degenerativa förändringar i
nacken som antas orsakas av förträngning av foramen intervertebrale eller foramen
vertebrale, innebär den traditionella biomedicinska synen att symptom med smärta och
funktionsnedsättning orsakas av bilddiagnostiskt verifierbara förändringar som exempelvis
diskprotusion, diskprolaps och/eller osteofytbildning och facettledsartros (Turk & Monarch,
2002). I detta fall syftar operationen, främre cervikal fusion, till att åtgärda de förändringar
som identifierats med bilddiagnostik och som överensstämmer med patientens kliniska
symtom. Genom fusionsoperation i kombination med dekompression är avsikten att minska
förträngingen och retningen från nociceptiva och neurogena receptorer i det aktuella
nacksegmentet/en och därigenom minska patientens smärta och funktionsnedsättning. Den
efterföljande rehabiliteringen vilar på klinisk erfarenhet mer än vetenskaplig grund. Under
rehabiliteringen får patienterna hjälp att förbättra de fysiska funktioner som försämrats på
grund av de degenerativta förändringarna och det aktuella kirurgiska ingreppet.
Rehabiliteringens progression måste anpassas till grundläggande läknings principer för benoch mjukdelsvävnader och det aktuella segmentets hållfasthet, tidsramarna för progression i
det individuella fallet bestäms av ansvarig kirurg. Fastställda generella scheman vilka ingår i
vårdprogram finns vanligtvis för progression av rehabilitering. Den postoperativa
rehabiliteringen inriktas i det första på att öka cirkulationen och rörligheten av skulderpartiet
genom enklare cirkulations och rörelseträning. I ett senare skede av rehabiliteringen inriktas
träningen mer på att stärka stabiliteten, styrkan och uthålligheten i nack- och
skuldermuskulatur samt bibehålla/öka rörligheten i nacken. Detta sker ofta med hjälp av
individuellt utprovade program med styrke- och stabilitetsövningar samt rörlighetsövningar.
Den biomedicinska modellen är omdiskuterad eftersom den inte integrerar samspelet mellan
patofysiologiska, psykologiska och psykosociala faktorer. När patologin inte stämmer överens
med patientens smärta uppstår svårigheter att behandla, förstå och förklara smärtan (Turk &
Monarch, 2002). Utgångspunkten i detta arbete är den biomedicinska modellen.

1.5 Resultat efter främre cervikal fusion
Spine Journal publicerade 2013 en studie där nackrörligheten (både smärtfri rörlighet och
maximal rörlighet) mättes preoperativt. Förändringen av rörligheten undersöktes tre och sex
månader postoperativt. Resultatet visade ingen signifikant skillnad tre månader
postoperativt. Efter sex månader hade dock rörligheten ökat signifikant jämfört med
rörligheten preoperativt. I samma studie förbättrades även patienterna signifikant när det
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gäller smärtskattning enligt Visual Analog Scale (VAS), Neck Disability Index (NDI) och
huvudvärk (Landers et al., 2013).
I en randomiserad kontrollerad studie av Person & Lilja (2001) jämfördes konservativ
behandling (fysioterapi bestående av smärtlindring, manuell traktion, massage och
avspänning eller halskrage) med fusionsoperation på ett segment. Resultatet visade att de
patienter som opererades förbättrades snabbare än de som behandlades konservativt, men
vid uppföljning ett år efter operationen var det ingen skillnad mellan grupperna. I studien
testades smärta (intensitet och utbredning), palpationsömhet, känselbortfall, muskelstyrka,
välbefinnande och stämningsläge. I en studie av Peolsson et al (2013) jämfördes konservativ
behandling (bestående av utbildning, träningsprogram samt stretching) och operation två år
efter inledd behandling. Ingen signifikant skillnad sågs. Utfallsmåtten i studien var
ledrörlighet i nacken, uthållighet i nackmuskulatur samt handfunktion.
Främre cervikal fusion kan ge ökad funktion och minskad smärta. Bäst resultat ses hos yngre
män som opereras på en nivå i nacken. Patienter med radikulopati utan nacksmärta där de
preoperativa fynden korrelerar med MRI har bäst resultat (Peolsson et al., 2013).
I Göteborg gjordes en jämförelse mellan en och tvånivåers dekompression (friläggning av
nerven) och fusion. Den grupp som opererades på en nivå visade ingen signifikant förbättring
på självskattning av NDI eller på smärtskattning enligt VAS-skalan. Trots det var 81 % av de
opererade patienterna nöjda med operationsresultatet. De patienter som opererades på två
nivåer förbättrades däremot på ovanstående tester (Zoegas et al., 2000).

1.6 Problembeskrivning
Främre cervikal fusion utförs sedan april 2014 på det valda sjukhuset. Tidigare remitterades
patienterna för operation till ett specialist sjukhus. Eftersom detta är ny behandlingsteknik
för kliniken är det av vikt att utvärdera resultatet efter operationen och den efterföljande
rehabiliteringen. En sammantagen bild av operationsresultatet avseende smärta,
nackrörlighet, handstyrka, balans och självskattning av symptom saknas idag. Det finns
därför ett behov av en studie som undersöker detta för att ge patienten och behandlaren
större förståelse för effekterna av främre cervikal fusion. Det kan även ge ett underlag vid
preoperativ information till denna patientkategori och även ge patienten och behandlaren
rimliga mål att sträva mot. Hypotesen som kommer at prövas är om den generella
rörligheten i nacken förbättras, smärtan minskar, nackfunktionen, handstyrkan och balansen
förbättras efter nackoperationen och efterföljande rehabilitering.
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2

SYFTE

Syftet med studien är att utvärdera resultaten efter främre cervikal fusion i kombination med
efterföljande fysioterapeutisk rehabilitering sex månader postoperativt genom att analysera
förändring av smärta, funktionsnedsättning i vardagliga aktiviteter, nackrörlighet, balans och
handstyrka.

2.1 Frågeställningar
Hur förändras den generella rörligheten i halsryggen sex månader efter operationen jämfört
med preoperativ rörlighet?
Hur förändras smärtan, skattad enligt VAS-skalan, sex månader postoperativt i jämförelse
med preoperativt?
Hur ser skillnaden ut preoperativ jämfört med sex månader postoperativt när det gäller
självskattad funktionsnedsättning i vardagliga aktiviteter skattat med NDI?
Hur förändras handstyrkan, mätt med JAMAR, sex månader postperativt jämfört med
preoperativt?
Hur förändras balansen sex månader postoperativt i jämförelse med balansen preoperativt?

3

METOD

3.1 Design
Studien utformades med en kvantitativ ansats och utfördes med en retrospektiv och
komparativ design. En komparativ design användes eftersom det avsågs att undersöka om
det förelåg någon skillnad mellan de preoperativa och postoperativa variablerna. En
retrospektiv design valdes eftersom fakta redan var insamlad i form av journaler och
journalhandlingarna granskades i efterhand (Domholt, 2005).

3.2 Urval
För att få en så stor och representativ grupp som möjligt har utvalet skett konsekutivt.
Samtliga patienter som genomgått främre cervikal fusion, en sexmånaders uppföljning och
som uppfyllde inklusionskriterierna, vid den valda kliniken tillfrågades om medverkan
(Domholt, 2005). Nitton patienter som genomgått främre cervikal fusion under perioden
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april 2014 till februari 2016 inkluderades i studien. Exklusionskriterierna var patienter med
neurologiska sjukdomar eller patienter som genomgått reoperation. Nitton försökspersoner
deltog vid första mättillfället. Vid andra mättillfället föll en försöksperson bort trots
påminnelse i form av nytt utskick. Samtliga tillfrågade tacka ja till deltagande i studien.
Åldern på försökspersonerna varierade mellan 41-71 år. Medelåldern på försökspersonerna
var 53 år. Tio stycken var kvinnor, och åtta stycken var män. Symtomdurationen var väldigt
varierande. Någon hade haft symtom i över tio år medan de flesta hade en duration mellan
sex månader upp till ett år. Alla försökspersonerna hade genomgått konservativ behandling
med fysioterapeut men behandlingslängd och typ av behandling varierade kraftigt.
I det preoperativa statuset hade tretton stycken av försökspersonerna påverkan på motoriken
(nedsatt grov kraft i identifikationsmuskulatur). Tretton stycken hade nedsatt sensibilitet i
armar och/eller hand och sex av patienterna hade reflexbortfall (biceps, triceps och
brachioradialis).

3.3 Datainsamling
Datainsamling har skett av studiens författare på vald ortopedklinik. Fysioterapeuten kallade
de patienter där remiss inkommit för operation till ett preoperativt besök. Vid besöket
gjordes funktionella tester, smärtskattning enligt VAS samt självskattning enligt NDI. Under
besöket fick patienterna även preoperativ information inför operationen. Samma
fysioterapeut utförde därefter mätningarna sex månader postoperativt. Nackrörligheten
mättes med myrinmätare, handstyrkan med JAMAR och som balanstest användes SOLEO.
Studiens författare hämtade all data ur patientjournalen. Patienterna kodades med ett nr (119), M eller K beroende på kön och födelseår. Exempel försöksperson 1 som var en kvinna
född 1968 kodades 1K68. All data fördes direkt över till Statistikprogrammet SPSS
(Statistical Packages for the Social Sciences for Windows) som förvarades i lösenordskyddad
dator.

3.4 Mätmetoder
Bakgrundsdata bestod av ålder, kön och övriga sjukdomar. Dessa data inhämtades från
patientjournalen.

3.4.1

Aktiv rörlighet i nacklederna

Myrinmätare användes vid mätning av aktiv rörligheten i nacken. Den består av ett
kompasshus med både kompassnål och inklinationsnål. Mätningarna skedde i sagital, frontal
och horisontalplan. Patienten ombads sitta på en brits med fötterna i golvet och sträcka på
sig. Patienten uppmanades att ta ut maximal aktiv rörlighet en gång i varje rörelseriktning.
Myrinmätaren har testats för validitet och reliabilitet vid mätningar av aktiv rörlighet.
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(Balogun, Abereoj, Olagun & Obajululuwa, 1989; Malmström, Karlström, Melander &
Magnusson, 2003).

3.4.2

Smärtskattning i vila och aktivitet

Smärtan skattades av patienten med hjälp av VAS-skalan i både vila och aktivitet. VAS är en
subjektiv självskattning av smärtnivån. Patienten fick markera sin skattade smärta på en elva
gradig linje där 0 indikerar ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Patienten ombads
markera sin aktuella smärta i vila och i aktivitet. VAS vid uppskattning av smärta har enligt
flera författare bra test-retest reliabilitet, begreppsvaliditet och kriterievaliditet (Williamsson
& Hoggart, 2005; Huguet, Stinson & McGrath, 2012).

3.4.3

Funktionsnedsättning

NDI är ett självskattningsformulär utformat för att ge information om hur patientens
aktuella nackbesvär påverkar det dagliga livet. NDI består av tio frågor och varje fråga kan ge
från noll till fem poäng. Frågorna som ställs rör smärta, personlig skötsel, lyft, läsning,
huvudvärk, koncentration, arbete, bilkörning, sömn och fritid. Den totala summan delas med
50 och multipliceras därefter med 100. I NDI värderas från svaren från noll (inga
funktionshinder) till 50 (svåra funktionshinder) och det anges i %. NDI har god validitet och
reliabilitet (Vernon & Silvano, 1991)(bilaga B).

3.4.4

Handstyrka

Vid mätning av handstyrkan används isometrisk hydraulisk handdynamometer (JAMAR).
Patienten ombads att sitta på en brist med fötterna i golvet. Patienten ska sitta med 90
graders flexion i armbågen och utan stöd för underarmen. Patienten får två försök per hand
varvid det bästa resultatet noteras i kg. Normvärdet för JAMAR varierar beroende på ålder,
kön och dominant eller icke dominant hand. För män i åldern 50-64 år ligger medelvärdet
för dominant hand på 46,39 kg och för icke dominant hand på 43,47 kg. För kvinnor i samma
ålder ligger medelvärdet för dominant hand på 32,06 kg och för icke dominant hand på 29,33
kg. JAMAR har hög reliabilitet (0,98) och hög validitet (0,99) vid mätning av greppstyrka
(Skirven, Osterman, Fedoczyk & Amadio, 2011; Bellace, 2000).

3.4.5

Balans

Standing on one leg eyes open (SOLEO) användes som balanstest. Patienten uppmanas att
stå på ett ben så länge som möjligt med händerna vilande på sacrum. Tre försök per ben
tillåts och tiden mäts med 60 sekunder som maximalt. Bästa resultatet noteras. SOLEO anses
mäta statisk balans och har hög reliabilitet (Jarnlo & Nordell,1991; Giordetta, Harris &
Jette,1998).
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3.5 Tillvägagångsätt
Innan studien påbörjades erhölls tillstånd från klinikchefen på berörd klinik.
Försökspersonerna kontaktades via brev där de fick ge sitt godkännande till att medverka i
studien (bilaga C). Journalen granskades av studiens författare och bakgrundsdata, ålder och
kön, samlades in. Vidare inhämtades data angående nackrörlighet, handstyrka, VAS i vila och
aktivitet samt NDI-score vid både det preoperativa besöket och besöket sex månader
postoperativt.
I klinikens rutiner ingår att samtliga patienter som planeras för främre cervikal fusion kallas
till kliniken för genomgång av preoperativ information av fysioterapeut. I samband med det
besöket tas även ett status innehållande handstyrka, balanstest, smärtskattning,
nackrörlighet och självskattning av funktionsnedsättning. Patienten kallas sedan till
mottagningen sex månader postoperativ då samma tester görs igen. Samtliga tester i denna
studie genomfördes av författaren. Se flödesschema, figur 1.

1 vecka
preoperativt
Preoperativ
information och
tester

6 veckor
postoperativt
Första besök hos
fysioterapeut
Genomgång av
rörlighetsövningar

Dag 1 efter
operation
Dag 0
Operation

Genomgång av
träningsprogram
samt utprovning
av nackkrage

10 veckor
postoperativt

14 veckor
postoperativt

Genomgång av
gummibandsövningar

Genomgång av
styrketräning i
gym.

3 veckor
postoperativt
Nackkrage
avvecklas

6 månader
postoperativt
Postoperativa
tester

Figur 1: Flödesschema över det pre-och postoperativa omhändertagandet av patienterna

3.6 Behandlings beskrivning
Samma ortoped utförde samtliga operationer och alla patienterna opererades på en nivå. En
så kallas främre cervikal fusion genomfördes vilket betyder att operationen sker framifrån.
För att komma åt diskbråck och osteofyter avlägsnas hela disken som sedan ersätts med ett
inplantat, en så kallad cornestonebur, som fylls med benmassa. En platta skruvas fast
ventralt vilket gör att segmentet fusioneras.
På kliniken finns två fysioterapeuter som arbetar med denna patientkategori. Patienterna
hade samma fysioterapeut genom hela behandlingen.
Dag ett efter operationen provade fysioterapeuten ut en nackkrage som patienten hade i tre i
genom ett träningsprogram (bilaga D) med enklare cirkulations- och rörlighetsövningar för
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axlar och skuldra. Patienten fick även information om vikten av fortsatt träning i hemmet och
regim i form av att inte lyfta och bära tungt det första åtta veckorna. Patienten skulle undvika
att arbeta med armarna ovan horisontalplan.
Sex veckor efter operationen kallades patienten till ett polikliniskt besök hos fysioterapeut.
Vid detta tillfälle kontrollerades att nackkragen hade avvecklats samt att patienten hade följt
sitt hemträningsprogram. Patienten fick vid detta tillfälle utöka hemträningsprogrammet
med enklare rörlighetsövningar för nacken (bilaga E). Patienten fick instruktioner om att ta
ut rörligheteten till smärtgränsen och att inte forcera rörelserna eller pressa på i ytterlägena.
Tio veckor postoperativt utökades träningsprogrammet med enklare gummibandsövningar
för att öka uthållighet, stabilitet och styrka i nackmuskulatur och skuldra (bilaga F). Tre
månader efter operationen erbjöds patienten styrketräning i gym (bilaga G) (Figur 1).

3.7 Dataanalys
Datainsamlingen analyserades utifrån syftet att se om det förelåg någon skillnad över tid när
det gäller nackrörlighet, smärta, skattning av funktion, handstyrka och balans.
Bakgrundsdata presenteras med beskrivande statistik. Som centralmått används
medianvärdet. Range används som spridningsmått. För att påvisa en signifikant skillnad vid
jämförande analys krävdes ett p-värde på ≤ 0,05 (Domholt, 2005). Statistikprogrammet
SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences for Windows) version 12 användes för
beskrivande statistik och statistiska beräkningar. Eftersom studien endast omfattade nitton
deltagare användes det icke parametriska test Wilcoxon Signed Ranks test som analysmetod.
Wilcoxon Signed Ranks test passar när de kvantitativa variablerna inte är normalfördelade.
Testet passar även för parvisa observationer (Palant, 2010).

3.8 Etiska övervägande
Lagen om etisk prövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) togs i beaktning
under studien. Samtycke inhämtades genom ett skriftligt brev där det angavs att patientens
medverkan i studien var frivillig. I informationsbrevet framgick syftet med studien och
kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Endast patienter som har lämnat sitt samtycke
inkluderades. Patienten hade möjlighet att avböja medverkan utan att ange något skäl samt
utan att deras behandling påverkades. De patienter som hade författaren som fysioterapeut
kan ses som beroende av forskaren. Vid tillfrågan om medverkan poängterades det att den
fortsatta behandlingen inte påverkades om patienten deltar i studien eller inte. Data
inhämtades inom vanliga kliniska rutiner. Endast författaren hade tillgång till aktuell data.
Författaren har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
Klinikchefen på berörd klinik var kontaktad och hade lämnat sitt samtycke till att studien
genomfördes.
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4

RESULTAT

Deskriptiva data gällande antal patienter, medianvärde, variationsvidd för de två
mättillfällena för samtliga mätta parametrar redovisas i tabell 1. I Tabell 1 redovisas även Pvärdet.
Tabell 1: Medianvärdet, range och p-värde för samtliga parametrar pre- och postoperativt.

Variabel
Nackrörlighet (grader)
Flexion/Extension
Lat flex hö/ lat flexion vä
Rotation hö/rotation vä
Smärta (0-10)
VAS i vila
VAS i aktivitet
Självskattning av funktion (%)
Neck Disability Index
Handstyrka (kg)
Höger/Vänster
Balans (sekunder)
SOLEO höger/ SOLEO vänster

6 månader
Preoperativ n=19 postoperativt n=18

P-värde

50 (16)/40(13)
25(9)/27,5(8)
50(15)/55(15)

60(17)/40(16)
30(9)/30(10)
60(11)/60(12)

0,108/0,673
0,035/0,053
0,161/0,156

4,5(3)
6,5(3)

0(3)
1,0(3)

0,06
0,011

42(18)

15(19)

0,001

38(20)/36(19)

36(23)/35,5(18)

0,021/0,532

60(22)/60(22)

60(20)/60(19)

0,461/0,144

4.1 Aktiv rörlighet i nacken

4.1.1

Flexion och extension

Medianvärdet för flexion ökade med 50 grader preoperativt till 60 grader postoperativt.
Förändringen var inte signifikant (p=0,108). Medianvärdet för extensionen var oförändrat
preoperativt jämfört med postoperativt. Resultatet var inte signifikant (p=0,673) (Figur 2).
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Flexion

Extension

70

70

60

60
50

40

Grader

Grader

50

30

40
30

20

20

10

10

0

0
Medianvärde
Flex preop

Medianvärde

Flex postop

Ext preop

Ext postop

Figur 2: Medianvärdet för flexion och extension pre- och postoperativt.

4.1.2

Lateral flexion

Medianvärdet för lateral flexion åt höger ökade signifikant med från 25 grader preoperativt
till 30 grader (p=0,035). Medianvärdet för lateral flexion åt vänster ökade från 27,5 grader
preoperativt till 30 grader. Förändringen var inte signifikant (p=0,053) (Figur 3).

Lateral flexion höger

Lateral flexion vänster

40

40

35

35
30

25

Grader

Grader

30

20
15

25
20
15

10

10

5

5

0

0
Medianvärde
Lat flex hö preop

Lat flex hö postop

Medianvärde
Lat flex vä preop

Lat flex vä postop

Figur 3: Medianvärdet för lateral flexion höger och vänster pre- och postoperativt.

4.1.3

Rotation

Medianvärdet för rotation åt höger ökade från 50 grader preoperativt till 60 grader.
Förändringen var inte signifikant (p=0,161). Medianvärdet för rotation åt vänster ökade från
55 grader preoperativt till 60 grader. Förändringen var inte signifikant(p=0,156) (Figur 4).
17

Rotation vänster

70

70

60

60

50

50

Grader

Grader

Rotation höger

40
30

40
30

20

20

10

10

0

0
Medianvärde

Rotation hö preop

Medianvärde

Rotation hö postop

Rotation vä preop

Rotation vä postop

Figur 4: Medianvärdet för rotation åt höger och vänster pre- och postoperativt

4.2 Smärta i vila och i aktivitet
Medianvärdet för smärtskattning av VAS i vila minskade från 4,5 till 0 preoperativt i
jämförelse med postoperativt men denna förändring var inte signifikant (p=0,06).
Medianvärdet för smärtskattning av VAS i aktivitet minskade signifikant från 6,5 till 1
preoperativt i jämförelse med postoperativt (p=0,011) (Figur 5).

VAS i vila
10

VAS i aktivitet
10

8

8

6

6

4

4

2

2

0
Medianvärde
VAS i vila preop

VAS i vila postop

0
Medianvärde
VAS i aktivitet preop

VAS i aktivitet postop

Figur 5: Medianvärdet för VAS i vila och VAS i aktivitet pre- och postoperativt
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4.3 Funktionsnedsättning
Medianvärdet för självskattningen enligt NDI minskade signifikant från 42,5 % preoperativt
till 15 postoperativt (p=0,001)(Figur 6).

Neck Disability Index
50
45
40

Procent

35
30
25
20
15
10
5
0
Medianvärde
NDI preop

NDI postop

Figur 6: Medianvärdet i för självskattning enligt Neck Disablity Index pre- och postoperativt.

Förbättringen var störst på frågorna 1,5,7 och 8 som berörde smärtintensitet, huvudvärk,
arbete och bilkörning. Lägst förbättring var det på frågorna 2 och 3 som berörde personlig
hygien och lyft. Nedan redovisas NDI fråga för fråga. Varje fråga kan ge från noll (ingen
smärta) till fem (kraftig smärta) poäng. (Figur 7).

Neck Disability Index
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Figur 7: Medianvärdet för Neck Disability Index, indelat i de tio dimensionerna pre- och
postoperativt.
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preoperativt
postoperativt

4.4 Handstyrka
Medianvärdet för handstyrkan i höger hand ökade signifikant från 37,5 kg preoperativt till 40
kg postoperativt (p=0,021). Medianvärdet för handstyrkan i vänster hand minskade från 36
kg preoperativt till 35,5 kg postoperativt men förändringen var inte signifikant (p=0,532)
(Figur 8).

Handstyrka höger

Handstyrka vänster
50

40

40

30

30

kg

Kg

50
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10
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0

0
Medianvärde

Medianvärde

Handstyrka hö preop

Handstyrka vä preop

Handstyrka hö postop

Handstyrka vä postop

Figur 8: Medianvärdet för handstyrka höger och vänster pre- och postoperativt.

4.5 Balans enligt SOLEO
Medianvärdet för balansen vid stående på höger och vänster ben var oförändrat preoperativt
jämfört med postoperativt. Resultatet var inte signifikant varken för höger (p=0,461) eller
vänster ben (p=0,144) (Figur 9).
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Sekunder
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SOLEO höger

40
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20
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10
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0
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Medianvärde
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Balans hö postop

Medianvärde
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Figur 9: SOLEO höger och vänster pre- och postoperativt.
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Balans vä postop

5

DISKUSSION

5.1 Resultatsammanfattning
Syftet med denna studie var att undersöka om patienter som genomgått främre cervikal
fusion med efterföljande rehabilitering förbättrades när det gäller nackrörlighet, smärta,
självskattning av funktion, handstyrka och balans. Studien visade att rörligheten vid
lateralflexion åt höger ökade signifikant däremot fanns det inga signifikanta förändringar i
övriga rörelseriktningar. Smärta i aktivitet minskade signifikant liksom nackfunktionen och
styrkan i höger hand. Balansen förbättrades inte. Resultatet i denna studie överensstämmer
med tidigare gjorda studier. Det tyder på att den undersökta klinikens behandling med
operation av främre cervikal fusion med efterföljande rehabilitering har liknande resultat
som tidigare studier visat.

5.2 Metoddiskussion

5.2.1

Tillvägagångsätt

En kvantitativ ansats med retrospektiv och komparativ design valdes eftersom syftet med
studien var att undersöka skillnaden över tid, preoperativt med postoperativt. Eftersom data
redan var insamlad och hämtades från patientjournalen valdes en retrospektiv design. Vid
kvantitativa studier är det att föredra att ha en kontrollgrupp när en viss effekt av en
behandling vill åskådliggöras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det hade i denna
studie inte varit etiskt försvarbart att slumpmässigt utse en kontrollgrupp som inte skulle få
någon behandling. Ett alternativ hade varit att utse en kontrollgrupp som fick annan
behandling för att jämföra behandlingsresultaten men det var inte syftet med denna studie.
Det är svårt att avgöra hur stor del av förbättringen i denna studie som beror på det operativa
ingreppet, den efterföljande rehabiliteringen och hur stor betydelsen naturalförloppet har
eftersom ingen kontrollgrupp fanns att jämföra resultaten med (Pallant, 2010).
Datainsamlingen analyserades utifrån syftet att se om det förelåg någon skillnad över tid när
det gäller nackrörlighet, smärta, skattning av funktion, handstyrka och balans. För att påvisa
en signifikant skillnad vid jämförande analys krävdes ett p-värde på ≤ 0,05 (Domholt, 2005).
Eftersom studien endast omfattade nitton deltagare användes det icke parametriska test
Wilcoxon Signed Ranks test som analysmetod. Wilcoxon Signed Ranks test passade även bra
som analysmetod eftersom de kvantitativa variablerna inte var normalfördelade. Testet
passar även för parvisa observationer, i detta fall jämförelsen pre- och postoperativt (Palant,
2010). Statistikprogrammet SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences for Windows)
version 12 användes för beskrivande statistik och statistiska beräkningar.
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Urvalet skedde konsekutivt vilket i detta fall innebär att samtliga patienter som genomgick
främre cervikal fusion på vald klinik under perioden april 2014 till februari 2016
inkluderades för att skapa så stort statistiskt underlag som möjligt. För att kunna
generalisera resultatet bör gruppstorleken vara fler än 30 (Domholt, 2013). Egentligen är
gruppen i denna studie för liten för att dra några generella slutsatser men viss generalisering
borde kunna göras eftersom resultatet ligger i linje med tidigare liknande studier. För att öka
studiens reliabilitet infördes ett antal exklusionskriterier. Exklusionskriterierna för denna
studie var patienter med neurologiska sjukdomar och patienter som reoperades eftersom
dessa kriterier kunde bidra till ett missvisande resultat. Ingen försöksperson exkluderades på
grund av dessa kriterier.
I studien inkluderades 19 försökspersoner. En försöksperson föll bort vid de postoperativa
testerna. Antalet patienter som genomgår främre cervikal fusion på vald klinik begränsade
antalet i studien. Även brist på tid var begränsande för antalet försökspersoner i studien.
Gruppen bestod av något fler kvinnor än män i ålder 41-71 år. Ett representativt urval ökar
den externa validiteten (Djurfeldt m fl, 2010). Författaren till denna studie anser att
försökspersonerna i denna studie ger en representativ bild för denna patientkategori vilket
eftersom urvalet var konsekutivt och att samtliga tillfrågade till deltagande tackade ja till att
delta. Detta stärker denna studies externa validitet. Om många avviker från en studie är
risken större att resultatet blir missvisande eftersom studien då går miste om vissa
resultat/åsikter. Reliabiliteten i en studie ökar med antalet deltagare men reliabiliteten ökar
även med en hög svarsfrekvens, vilket var fallet i denna studie (Djurfeldt m fl, 2013).
Samtliga mätningar utfördes av samma fysioterapeut och detta talar för att mätningarna
utfördes på samma sätt vilket stärker studiens interna validitet (Djurfeldt m fl, 2010). Det
säger dock inte att mätningarna utfördes korrekt. Fysioterapeuten kan ha gjort ett
systematiskt fel vid mätningarna vilket i så fall genomsyrar samtliga mätningar.
Fysioterapeuten kan redan innan undersökningen ha en förutfattad mening eller ett önskat
resultat vilket kan göra att fysioterapeuten negligerar resultat som inte pekar i önskad
riktning, så kallad cherry picking (Marco & Larkin, 2000) Fysioterapeuten kan vara bias i sin
bedömning vilket kan ge fel tolkning av data. Det kan vara ett medvetet eller omedvetet fusk
från forskaren. För att förhindra bias kan man göra en dubbelblind studie där varken
forskare eller försökspersonen vet vilken behandling som försökspersonen genomgått
(Djurfeltdt, 2013). Några av försökspersonerna hade författaren som behandlande
fysioterapeut efter operationen. Detta sätter försökspersonen i beroendeställning och
försökspersonen kan således medvetet eller omedvetet förskönat sina resultat.
Försökspersonerna var informerade om studiens syfte vilket också kan ha påverkat
resultatet. Författaren anser att försökspersonerna kan ha av lojalitetsskäl till behandlande
fysioterapeut medvetet eller omedvetet velat tillmötesgå ett lyckat resultat för studien.
Alla försökspersoner träffade studiens författare för ett preoperativt besök då samtliga tester
gjordes och patienten fick även preoperativ information. Samtliga tester ingår i ordinarie
preoperativt status på denna klinik inför främre cervikal fusion. Patienten fick sedan ett brev
med förfrågan om deltagande i studien. Några av försökspersonerna hade författaren som
behandlande fysioterapeut och det kan då vara svårt att tacka nej till deltagande. Fördelen
med att skicka ett brev till patienten är att patienterna har lättare att tacka nej om de inte
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önskar delta i studien mot om de får en direkt fråga från behandlande fysioterapeut. En
nackdel kan vara att försökspersonen glömmer att skicka in brevet. Samtliga försökspersoner
som blev tillfrågade att delta i denna studie tackade ja och endast en av försöksperson uteblev
från de postoperativa testerna. Denna försöksperson fick påminnelse via brev men fick sedan
uteslutas ur studien. Försökspersonen var bosatt i annat län.

5.2.2

Mätinstrument

Validiteten i en studie talar om att det som avses att mätas också är det som mäts. Som
exempel kan tas att JAMAR verkligen mäter statisk handstyrka och inte fotstyrka. God
validitet är viktigt för att kunna återskapa en studie och ett resultat. Resultatet ska också
kunna generaliseras till att gälla även andra grupper och urval. Reliabiliteten talar om hur
noggrant mätningen är utförd och hur pålitligt mätinstrumentet är (Djurfeldt. Larsson &
Stjärnhagen, 2010).
De mätmetoder som används i denna studie är vedertagna av fysioterapeuter och de används
flitigt i kliniken som utvärderingsinstrument vid behandling. Mätmetoderna som användes i
denna studie är enkla att förstå och det är enkelt att genomföra mätningarna. Valda
mätmetoderna gör det enkelt att göra vidare studier på liknande sätt. Om studiens resultat
går att reproducera stärker det både studiens validitet och reliabilitet (Domholt, 2013).
MYRIN-mätaren är testad för validitet och reliabilitet men resultatet på dessa tester har
författaren inte funnit. MYRIN-mätaren är ett vedertaget mätinstrument bland
fysioterapeuter och används i kliniken för att mäta rörligheten i olika leder. Vanligast är att
använda MYRIN-mätaren vid mätning av nackrörlighet (Balogun et al. 1989; Malmström et
al., 2003). En felkälla vid mätning av nackrörligheten kan vara hur MYRIN-mätaren
appliceras på patienten. Det är svårt att med säkerhet säga att ursprungspositionen verkligen
är noll grader och detta kan ge en felmarginal på flera grader. MYRIN-mätaren anses av
författaren vara känslig och små förändringar i nacken ger ett stort utslag på mätresultatet
vilket minskar reliabiliteten. En styrka i denna studie är att samma person utfört samtliga
mätningar och det går att anta att ett systematiskt fel vid mätningarna upprepas pre- och
postoperativt. Detta skulle kunna minska felets betydelse eftersom det är skillnaden pre- och
postoperativt som är resultatet och inte det absoluta värdet.
VAS vid skattning av smärta har enligt flera författare bra test-retest reliabilitet,
begreppsvaliditet och kriterievaliditet. VAS ifrågasätts dock ibland som metod för att mäta
smärta i forskningssammanhang. Det kan diskuteras om VAS är en mätskala som är
normalfördelad och om det verkligen går att använda VAS som en parametrisk test. Det finns
smärtskattningsskalor som anses ha större validitet och reliabilitet (Williamsson & Hoggart,
2005; Huguet, Stinson & McGrath, 2012). VAS-skalan är dock en vedertagen mätmetod och
det är den smärtskattningsskala som används mest i kliniken när det gäller att utvärdera
smärta. VAS-skalan är lätt att förstå för patienten. Det är ett enkelt test och ger enligt
författaren en god bild av patientens aktuella smärta. Smärtskattning enligt VAS är lätt att
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reproducera och författaren anser att smärtskattning enligt VAS är ett utmärkt sätt att mäta
smärta för denna patientkategori.
NDI är ett vedertaget index med hög validitet (Vernon & Silvano, 1991). Självskattning enligt
NDI minskade signifikant preoperativt jämfört med postoperativt. Försökspersonerna fick
fylla i indexet under både det preoperativa besöket hos fysioterapeuten och under det
avslutande besöket sex månader postoperativt. En fördel med detta var att inga frågor
missades och fysioterapeuten fick in samtliga resultat vid ett och samma tillfälle.
Fysioterapeuten lämnade besöksrummet när patienten fyllde i indexet för att inte
försökspersonen skulle påverkas vilket stärker den interna validiteten (Djurfeldt m fl, 2010).
NDI visar skattad funktionsnedsättning på grund av nacksmärta. Däremot omfattar inte NDI
mätning av radikulopati (smärta, domningar och svaghet) i armarna på grund av
kompression av nerverna i halsryggen. I denna studie användes smärtskattning enligt VAS
som mått på radikulopati. När det gäller frågan om bilkörning i NDI kan den ge ett
missvisande resultat. Patienter utan körkort värderas med samma poäng som de
försökspersoner som svarar ”jag kan köra bil utan någon ökad smärta”. Frågan är viktig
eftersom bilkörning är en central aktivitet i samhället men för att få ett mer rättvisande
resultat skulle kanske en annan aktivitet väljas som inte exkluderar en grupp. Författaren
uppfattade NDI som ett tillförlitligt test och frågorna som ställdes är relevanta och ger svar
på det som efterfrågas vilket stärker validiteten (Djurfedt, 2013). Författaren uppfattar NDI
som ett utmärkt sätt att mäta funktionsnedsättningen vid den här typen av besvär.
SOLEO valdes som balanstest. Det visade sig att de flesta av försökspersonerna hade
maximalt resultat (60 sekunder) på balanstestet preoperativt och de kunde således inte
förbättras till mättillfälle två, en takeffekt uppnåddes (Jarnlo & Nordell, 1991). Detta gör det
svårt att avgöra om försökspersonerna innan operationen faktiskt inte hade balansproblem
eller om det var testen som inte var tillräckligt känslig. Ett känsligare test, t ex Standing on
One Leg Eyes Closed (SOLEC) hade kanske bättre fångat de balansproblem som gruppen
eventuellt har? Det finns inga studier som undersöker hur balansen påverkas efter främre
cervikal fusion. Det vore intressant att undersöka hur balansen påverkas efter främre cervikal
fusion med ett känsligare balanstest för att få en bättre validitet. Det vore även intressant att
undersöka hur vanligt förekommande det är med balansproblem vid nackbesvär som
omfattar ryggmärgspåverkan. De studier som finns när det gäller balans och utvärdering av
balanstester rör i första hand den äldre delen av befolkningen (Giordetti, Harris & Jette,
1998). Några studier som undersökt balansproblem på grund av cervikal ryggmärgspåverkan
eller balanspåverkan efter främre cervikal fusion har inte gått att finna.
Handstyrkan mättes med JAMAR vilket är ett tillförlitlig test med hög validitet och
reliabilitet när det gäller mätning av greppstyrka (Skirven et al 2011; Bellace, 2000).
Medianvärdet förbättrades signifikant för handstyrkan i höger hand för försökspersonerna.
För vänster hand minskade medianvärdet men förändringen var inte signifikant. Det hade
varit av intresse att ange vilket som var försökspersonens dominanta hand preoperativt vilket
inte gjordes i denna studie. Preoperativt var medianvärdet högre i höger hand jämfört med
vänster och det går att anta att de flesta av försökspersonerna var högerhänta. I denna studie
angavs inte preoperativt vilken hand eller om det var bägge händerna som förväntades vara
affekterade. Denna studie visar att handstyrkan ökade framförallt i den hand som var svagast
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preoperativt. Det går att anta att den hand som var svagast preoperativt också var den
affekterade handen men det går inte att säga med säkerhet. Försökspersonerna fick upprepa
mätningen två gånger per hand och författaren noterade ingen större skillnad mellan första
och andra mätningen vilket stärker reliabiliteten. Författaren uppfattade JAMAR som ett
tillförlitligt test. Testen var enkel att genomföra och testen är reproducerbar vilket i sin tur
stärker reliabiliteten (Domholt, 2013).
Samtliga patienter har följt samma vårdprogram postoperativt och har således fått samma
möjlighet till träning. I studien framgår det inte hur följsam patienten har varit med
träningen. I denna studie har endast den biomedicinska modellen används och inga
psykosociala metoder har applicerats för att resultatet ska kunna härledas till
behandlingsmetoderna (Turk & Monarch, 2002). Detta stärker studien eftersom faktorer
som kan påverka resultatet har minimerats. Några av patienterna hade författaren som
behandlande fysioterapeut medan de övriga patienterna träffade annan fysioterapeut vilket
gör att det inte går att säkerställa att alla patienter fick samma behandling trots att samma
vårdprogram följdes.
Något som inte mättes i denna studie och som har stor betydelse för dessa patienter är
sensibilitetsnedsättning. Eventuell sensibilitetsnedsättning i fingrar och hand kan vara
handikappande och ge svårigheter med finmotoriken. Det hade varit av stort intresse att även
undersöka detta.

5.3 Resultatdiskussion

5.3.1

Nackrörlighet

Medianvärdet för rörligheten ökade för samtliga rörelseriktningar utom extension där
medianvärdet var oförändrat pre- och postoperativt. Det var dock ingen större ökning av
medianvärdet. Den största ökningen var 10 grader (flexion och rotation åt höger) och som
minst var ökningen oförändrad (extension). En 10 gradig ökning i av rörligheten i nacken kan
inte ses som kliniskt relevant och felmarginalen vid mätning av nackrörligheten med
MYRIN-mätare är förmodligen hög. Författaren upplevde att MYRIN är väldigt känslig för
förändringar och upplevdes inte som tillförlitlig då små förändringar vid rörelser i nacken ger
en stor förändring av utslaget på resultatet.
Något som också kan ha betydelse för resultatet var att rörligheten endast mättes aktivt.
Detta gör det svårt att veta om patientens rörlighet förbättrades tack vare minskad smärta
eller om det var en faktisk rörlighetsökning. Smärta i nacken preoperativt skulle kunna
orsaka rörelseinskränkning hos försökspersonerna preoperativt och när smärtan minskar
postoperativt ökar försökspersonens rörlighet. Det hade varit av intresse att även mäta passiv
rörlighet i nacken. Landers et al (2013) mätte både smärtfri rörlighet och maximal rörlighet i
nacken. I den studien ökade bägge dessa parametrar men den smärtfria rörligheten ökade
mer. Urvalet i Landers et al (2013) studie är jämförbart med denna studie. I Landers et al
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(2013) studie ingick patienter som inte blivit bättre av konservativ behandling och som
bedömdes av läkare att vara kandidater för främre cervikal fusion. Försökspersonerna i
denna studie var även dem bedömda av läkare som kandidater för främre cervikal fusion med
hjälp av kliniskt status och MRI. De flesta hade genomgått konservativ behandling utan att
bli bättre. Rörligheten mättes sex månader postoperativt. Landers et al (2013) visade i sin
studie att rörligheten i nacken var relativt oförändrad tre månader postoperativ medan
rörligheten hade ökat efter sex månader.

5.3.2

Smärta

Smärtskattning enligt VAS visade i den här studien att medianvärdet för smärta minskade
signifikant för smärta i aktivitet. Medianvärdet för smärta i vila minskade även det men
minskningen var inte signifikant. Medianvärdet för smärta i aktivitet minskade mer än
smärta skattad i vila. Det är svårt att veta varför smärta i aktivitet minskade mer än smärta i
vila. Försökspersonerna skattade preoperativt en högre smärta i aktivitet än i vila. Var
patienterna från början inaktiva på grund av smärtan eller var det inaktivitet efter
operationen som påverkade resultatet? En förklaring kan vara att patienterna blev mer aktiva
efter operationen och att detta hade en positiv inverkan på smärtan. Enligt NDI förbättrades
patienterna mest på frågorna avseende smärtintensitet, huvudvärk, arbete och bilkörning.
Detta skulle kunna indikerar att patienterna blev mer aktiva efter operationen. Det finns
ingen tidigare studie där man mätt både smärta i vila och i aktivitet. Det skulle vara
intressant att göra ytterligare studier på detta för att se om det finns något samband mellan
denna patientkategoris aktivitetsnivå och smärta i vila och i aktivitet.
Landers et al (2013) visade att smärtan skattad enligt VAS minskade postoperativt. Den
studien visade störst smärtminskning de första tre månaderna efter operationen och smärtan
fortsatte att minska upp till sex månader postoperativt. I Landers et al (2010) studie framgår
det inte vilka instruktioner patienterna fick vid skattning av smärtan. Var det aktuell smärta
som skattades eller smärta under den senaste tiden? Det är därför svårt att jämföra resultatet
med denna studie även om bägge studierna har påvisat minskad smärta efter främre cervikal
fusion.
Även Person & Lilja (2000) visade i sin studie att smärtan skattad med VAS minskade
postoperativt. I den studien ingick patienter med cervikalt utlöst smärta och
nervrotskompression diagnostiserad med MRI. Patienterna fick skatta sin aktuella smärta
samt den högsta smärta de haft de senaste två veckorna. Person & Lilja (2000) undersökte
om det var någon skillnad mellan de patienter som behandlades konservativt i jämförelse
med de patienter som opererades. Studien visade att det inte var någon skillnad mellan
grupperna ett år efter operationen. Person & Lilja (2000) visade att smärtan minskade
snabbare för de patienter som opererades i jämförelse med de patienter som behandlades
konservativt. Redan tre månader postoperativt hade patienternas smärta minskat för dem
som opererades. Denna studie visar på en minskning av smärtan sex månader postoperativt.
Enligt den biomedicinska modellen är en vävnadsskada eller sjukdom orsaken till
dysfunktion som i sin tur kan leda till smärta. I detta fall kan det antas att operationen där
dekompression i spinalkanalen minskat kompressionen på nerv/nerverna och därmed har
smärtan minskat (Turk & Monarch, 2002). Resultaten pekar på att de patienter som har en
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hanterbar smärta kan avvakta med operation. En operation innebär alltid en risk för
patienten och är även en kostnad för samhället.

5.3.3

Funktionsnedsättning i nacken

Självskattad funktion minskade markant i denna studie. Medianvärdet minskade signifikant
preoperativt i jämförelse med postoperativt vilket betyder att försökspersonerna förbättrade
sin skattade funktion. Peolsson et al (2013), Peolsson & Peolsson (2008) och Landers et al
(2013) visar även i deras studier på en förbättring av skattad funktion enligt NDI.
Minskningen av NDI indikerar på en förbättrad funktion efter främre cervikal funktion och
resultatet är kliniskt relevant eftersom det visar på en ökad livskvalité för patienten. Den
studie som presenterades av Zoegas et al (2000) visade ingen signifikant förbättring vid
självskattning enligt NDI vid dekompression på en nivå. Trots det visade det sig att 81 % av
försökspersonerna i den studien var nöjda med operationen. Vid tvånivåers dekompression
förbättrades försökspersonerna signifikant i Zoegas et al (2000) studie. I Zoegas et al (2000)
studie ingick 46 patienter med nacksmärta och smärtutstrålning ut i arm/hand. Patienterna
diagnostiserades av läkare med kliniskt status och MRI.
Vid uppdelning av de olika kategorierna i NDI visade denna studie att medianvärdet för
skattad huvudvärk minskade. Enligt Landers et al (2013) minskade även problem med
huvudvärk i deras studie. I Landers et al (2013) fick patienterna uppskatta vid hur många
tillfällen dem haft huvudvärk den senaste månaden. En fråga i NDI berör huvudvärk och här
får patienterna skatta frekvens av huvudvärk. Resultaten är jämförbara och pekar i samma
riktning. Enligt den biomedicinska modellen kan det antas att operationen och den
efterföljande rehabiliteringen har minskat dysfunktionen i nacken och därmed gett minskad
huvudvärk. Operationen har genom dekompressionen minskat trycket på nerv/nerver och
därmed minskat smärtan. Den efterföljande rehabiliteringen har bidragit till förbättrad
styrka och uthållighet i nack- och skulder muskulatur, förbättrad hållning, förbättrad
stabilitet i nacken, förbättrad cirkulation och ökat rörligheten i nacken vilket kan bidra
minskad spänning i nack- och skulder muskulatur och därmed minskad huvudvärk (Turk &
Monarch, 2002).

5.3.4

Handstyrka

Medianvärdet för handstyrkan i höger hand förbättrades signifikant i denna studie. För
vänster hand minskade medianvärdet men resultatet var inte signifikant. Peolsson et al
(2013) visade på en signifikant förbättring när det gäller handstyrkan i bägge händerna. I
Peolsson et al (2013) studie ingick 63 patienter med MRI verifierad nervrotskompression.
Handstyrkan mättes med JAMAR enligt standard och handstyrkan mättes tre och sex
månader samt efter ett och två år postoperativt. Resultatet i denna studie är jämförbar med
Peolsson et al (2013) studie. Syftet med Peolsson et al studie var att jämföra skillnaden
mellan enbart behandling med fysioterapi och med främre cervikal fusion med efterföljande
rehabilitering.
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5.3.5

Etik

Ingen av de tillfrågade tackade nej till deltagandet i studien. Några av försökspersonerna
hade författaren som behandlare vilket kan skapa en beroendeställning till behandlaren och
det kan därmed vara svårt att tacka nej till deltagande. Det uttalades noga och tydligt att
försökspersonerna när som helst kunde avbryta deltagande utan att ange något skäl. Det
påpekades även att den fortsatta rehabiliteringen inte påverkades om försökspersonen deltog
i studien eller inte.
Det är möjligt att de tillfrågade hade känt sig mer fria att tacka nej till medverkan om annan
person än författaren ställt frågan om medverkan. Flera av försökspersonerna påpekade dock
att dem tyckte det var både intressant och viktigt att delta. Försökspersonerna utsattes inte
för något extra utan alla mätningar görs rutinmässigt på kliniken.

6

SLUTSATS

Slutsatsen av denna studie är att främre cervikal fusion tillsammans med rehabilitering ger
minskad smärta vid aktivitet, förbättrad nackfunktionen, ökad handstyrka i höger hand och
även ökad generell rörlighet i nacken vid lateralflexion åt höger. Balansen påverkas inte.
Studien visar att resultatet av operationen med efterföljande rehabilitering vid vald klinik
motsvarar det resultat som kan förväntas utifrån tidigare genomförda studier som utförts på
liknande sätt.
Studieförfattaren drar slutsatsen att det operativa ingreppet tillsammans med efterföljande
rehabilitering är av betydelse för minskad smärta och ökad livskvalité för denna
patientgrupp. Resultatet av denna studie är värdefullt för vald klinik eftersom det kan
användas som underlag vid preoperativ information till denna patientgrupp. Resultatet ger
en bild av vilka effekter som kan förväntas vid fusionsoperation med efterföljande
rehabilitering. Denna studie stödjer redan tidigare gjorda studier på detta område.
VAS-skalan och NDI visade sig vara tillförlitliga instrument vid skattning av smärta och
självskattning av funktion för denna patientkategori och kan med fördel användas i fortsatta
studier inom detta område.
För att se om resultatet är stabilt över tid skulle en långtidsuppföljning på denna
patientgrupp vara intressant.
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Bilaga A

VÅRDPROGRAM
MEDICINSK INDIKATION
Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för behandling av patienter i Landstinget
Västmanland efter främre halsryggskirurgi på ortopedkliniken, Västmanland Västerås.
Bakgrund
Halsryggen genomgår samma degenerativa process som ländryggen till följd av åldrande. I
likhet med ländryggen förändras diskarna och facettlederna så att diskbråck och artros kan
utvecklas. Detta medför risk för förträngning av foramen intervertebrale och foramen
vertebrale. I cervikal columna kan detta leda till symtom från övre extremiteterna men det
kan även ge symtom från bålen och nedre extremiteterna.
Symtom vid nervrotspåverkan (radiculopati) är värk som strålar ut i en arm till hand och
fingrar. Även domningar, stickningar (parestesier) och svaghet i arm, hand och fingrar kan
förekomma.
Symtom vid ryggmärgspåverkan (myelopati) är fumlighet med försämrad finmotorik som
följd. Andra symtom är gångsvårigheter, balansstörningar, domningar och svaghetskänsla i
armar och/eller ben. Ofta kombineras dessa symtom med nervrotssymtom som ovan.
Operation rekommenderas vid symtom tydande på nervrotspåverkan som inte försvunnit
eller minskat efter 2-3 månader. Symtomen ska även stämma överens med MR-fynd.
Operationsmetoden, en så kallad främre fusion, syftar till att avlägsna diskbråck eller
osteofyter som ger tryck på nervrot eller ryggmärg. Vid främre fusion avlägsnas hela disken
och ersätts med ett inplantat. Därefter anterior stabilisering med platta och skruvar.
De vanligaste nivåerna som opereras är C5-C6 och C6-C7.
Metod
Artikelsökning i PubMed januari 2014. Sökord som använts är: cervical fusion, cervical
decompression, physiotherapy och rehabilitation. Sökning i andra landsting efter
vårdprogram/rehabiliteringsplan efter ovanstående operation. Vårdprogram från
Landstinget i Jönköping, Spine Center i Göteborg och Uppsala Akademiska sjukhus har
granskats.
Resultat
Vid sökning av artiklar hittades inga studier där man utvärderat rehabiliteringen efter ACDF
(anterio cervical decompression and fusion). I många av de studier som granskats påtalar
man också bristen på sådana studier.
En prospektiv randomiserad studie har jämfört resultatet mellan enbart konservativ
behandling (strukturerad fysioterapi) och ACDF följt av fysioterapi. Där fann man efter två år
ingen skillnad mellan grupperna när det gäller rörelseomfång i nacklederna, handfunktion,
fingerfärdighet och uthållighet i nackmuskulatur. Man undersökte dock inte smärta och
neurologiska funktioner (reflexer, sensibilitet och motorik). (1)
1

Peolsson visar i en prospektiv randomiserad studie en signifikant ökning av uthålligheten i
nackmuskulaturen samt minskad smärta och minskade sensibilitetsbortfall efter ACDF i
jämförelse preoperativt. Detta gäller 6 månader postoperativt. Man fann ingen signifikant
skillnad 6 månader postoperativt i jämförelse med 1 år efter operationen. (2)
Ett examensarbete gjort av fysioterapistudenter visar att patienter som genomgått
fysioterapeutisk behandling efter en ACDF hade mindre funktionsnedsättning än de som inte
erhållit postoperativ behandling. De fysioterapeutiska åtgärderna som gav bäst resultat var
rörlighetsövningar för nacke och skuldra samt styrketräning för nacke, skuldra och armar. I
slutsatsen konstaterar man att resultatet tyder på att patienterna är i stort behov av
rehabiliterande åtgärder efter ACDF operation. (3)
När man granskar och jämför vårdprogrammen ser man likheter men även vissa skillnader i
behandlingen. Samtliga patienter får postoperativt ett träningsprogram innehållande enklare
rörlighetsövningar för armar och skuldra samt instruktioner om dagliga promenader. På
Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Spine Center i Göteborg erhåller patienten en mjuk
halskrage som patienten ska ha i 2-3 veckor.
I samtliga vårdprogram rekommenderar man start av aktiv rörelseträning för nacken 6
veckor efter operationen. Fysioterapeuten träffar patienten första gången efter 6 veckor. Efter
8-10 veckor startas mer belastande träning och efter 12 veckor får patienterna börja med lätt
gymträning.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Preoperativt
Preoperativ information. Status innehållande Neck Disability Index, aktiv rörlighet i
nacklederna (myrinmätare), smärta (VAS i vila och aktivitet), neurologiskt status, (reflexer,
motorik och sensibilitet), balans (soleo) och handstyrka (jamar).
Postoperativt
Dag 1
Instruktioner om uppstigningsteknik. Utprovning av mjuk nackkrage sker när dränet är
draget (dras ett dygn efter operation). Patienten ska ha nackkragen dygnet runt i 2-3 veckor.
Genomgång av hemträningsprogram (till dig som är nackopererad). Genomgång av råd och
regim: inga ytterlägen för nacken, inte arbeta med armar ovan horisontalplanet, undvika
statiska moment för nacken och inte lyfta eller bära tyngre än 4 kg (2kg per hand).
Information om viloställningar. Remiss skrivs till ortopedens fysioterapeut.
6 veckor postoperativt
Röntgenkontroll och återbesök till operatören. I samband med detta sker första besöket hos
fysioterapeut på ortopedklinikens rehabenhet. Genomgång av hållning, rörlighets- och
cirkulationsträning enligt nackprogram 1. Repetition av råd och regim. Bilkörning är nu
tillåtet.
10 veckor postoperativt
2

Genomgång av nackprogram 2 med lätta gummibandsövningar för ökad cirkulation i nacke
och skuldror.
12 veckor postoperativt
Grundläkning uppnådd, inga restriktioner. Fullt aktivt rörelseuttag i nacken tillåtet, smärtan
styr. Patienten får nu påbörja träning i gym med lätta vikter och många repetitioner enligt
nackprogram 3. Syftet med träningen är ökad cirkulation och uthållighet i nacke, skuldror
och rygg.
4-6 månader postoperativt
Under denna period är målet att patienten ska fortsätta att träna på egen hand. Kontakt med
fysioterapeuten avslutas.
6 månader postoperativt
Slutstatus tas innehållande Neck Disability Index, aktiv rörlighet i nacklederna
(myrinmätare), smärta VAS (vila och aktivitet), neurologiskt status, (reflexer, motorik och
sensibilitet), balans (soleo) och handstyrka (jamar).
Återbesök till operatören. Efter detta besök remitterar operatören patienten åter till
familjeläkaren.
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Bilaga B
NECK DISABILITY INDEX (NDI)
Följande frågor är utformade för att ge information om hur dina aktuella besvär från
NACKEN påverkar ditt dagliga liv. Besvara varje avsnitt med ETT svar. Kryssa för det
påstående som mest motsvarar din situation idag.

1. SMÄRTINTENSITET
Jag har ingen smärta för tillfället
Smärtan är mycket lätt
Smärtan är måttlig
Smärtan är mycket svår
Smärtan är värsta tänkbara

2. PERSONLIG OMVÅRDNAD
Jag kan sköta mig själv som vanligt utan att få ökad smärta
Jag kan sköta mig själv som vanligt men det orsakar ökad smärta
Det innebär smärta att sköta mig själv och jag är försiktig och långsam
Jag behöver en del hjälp, men klarar det mesta av personliga omvårdnad
Jag behöver hjälp varje dag med det mesta i min personliga omvårdnad
Jag klär inte på mig, tvättar mig med svårigheter och ligger till sängs

3. LYFTA
Jag kan lyfta tunga föremål utan ökad smärta
Jag kan lyfta tunga föremål, men det ger ökad smärta
Smärtan hindrar mig från att lyfta tunga föremål från golvet, men jag klarar det om
det är lämpligt placerat t ex på ett bord
Smärtan hindrar mig från att lyfta tunga föremål, men jag klarar medeltunga
föremål om de är lämpligt placerade
Jag kan lyfta mycket lätta föremål
Jag kan inte lyfta eller bära något överhuvudtaget

4. LÄSNING
Jag kan läsa så mycket jag vill utan smärta från nacken
Jag kan läsa så mycket jag vill med lätt smärta från nacken
Jag kan läsa så mycket jag vill med måttlig smärta från nacken
Jag kan inte läsa så mycket jag vill pga måttlig smärta från nacken
Jag kan knappast läsa alls pga svår smärta från nacken
Jag inte läsa alls pga smärtan

5. HUVUDVÄRK
Jag har ingen huvudvärk överhuvudtaget
Jag har lätt huvudvärk då och då
Jag har måttlig huvudvärk då och då
Jag har måttlig huvudvärk ofta
Jag har svår huvudvärk ofta
Jag har huvudvärk praktiskt taget hela tiden
1

6. KONCENTRATION
Jag kan koncentrera mig helt och hållet när jag behöver utan problem
Jag kan koncentrera mig helt och hållet när jag behöver men får lindriga besvär
Jag har måttliga svårigheter att koncentrera mig när jag behöver
Jag har stora svårigheter att koncentrera mig när jag behöver
Jag har avsevärda problem att koncentrera mig när jag behöver
Jag kan inte koncentrera mig

7. ARBETE
Jag kan utföra så mycket arbete som jag vill
Jag kan göra mitt vanliga arbete men inte mer
Jag kan göra det mesta av mitt vanliga arbete men inte mer
Jag kan inte utföra mitt vanliga arbete
Jag kan knappast utföra något arbete alls
Jag kan inte utföra något arbete alls

8. BILKÖRNING
Har inte körkort/kör inte bil
Jag kan köra bil utan någon nacksmärta
Jag kan köra bil så länge jag vill med lätt smärta i nacken
Jag kan köra bil så länge jag vill med måttliga smärta i nacken
Jag kan inte köra bil så länge jag vill pga måttlig smärta i nacken
Jag kan knappast köra bil alls pga svår smärta i nacken
Jag kan inte köra bil alls pga nacksmärtan

9. SÖMN
Jag har inga besvär med sömnen
Min sömn är lätt störd (mindre än en tim sömnlöshet)
Min sömn är måttligt störd (1-2 tim sömnlöshet)
Min sömn är tämligen störd (2-3 tim sömnlöshet)
Min sömn är kraftig störd (3-5 tim sömnlöshet)
Min sömn är helt och hållet störd (5-7 tim sömnlöshet)

10.

FRITIDSAKTIVITETER
Jag klarar att utföra alla mina fritidsaktiviteter utan någon nacksmärta
Jag klarar att utföra alla mina fritidsaktiviteter med lätt smärta i nacken
Jag klarar att utföra de flesta dock inte alla mina vanliga fritidsaktiviteter pga
smärta i nacken
Jag klarar bara att utföra ett fåtal av mina vanliga fritidsaktiviteter pga smärta i
nacken
Jag kan knappast utföra några fritidsaktiviter pga smärta i nacken
Jag kan knappast utföra några fritidsaktiviteter alls
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Bilaga C
FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I FORSKNINGSTUDIE TILL PERSONER SOM
GENOMGÅTT FRÄMRE CERVIKAL FUSION (NACKOPERATION).

Eftersom du är en av personerna som genomgått ovanstående operation på
Ortopedkliniken i Västerås vänder vi oss till dig för en förfrågan om att delta i en
forskningsstudie.
I studien ska vi undersöka hur dina besvär förändrats efter operationen och hur nöjd
du är med operationen.
Du har genomgått ett antal tester tillsammans med din fysioterapeut på
ortopedkliniken inför operationen. Motsvarande tester upprepades 6 månader efter
operationen.
Om du väljer att delta i studien kommer den studieansvariga fysioterapeuten att
öppna din journal och sammanställa dina testresultat i ett dokument där även andras
testresultat finns.
Alla uppgifter om dig kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga inga
uppgifter som insamlas kan spåras till dig i vår forskningsrapport. Dina uppgifter
kommer att data bearbetas i sekretesskyddat register så att inga obehöriga kan ta del
av dem. Studien är i enlighet med forskningsetiska regler enligt Codex- regler och
riktlinjer för forskning.
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att du
behöver ange några skäl eller att din fortsatta vård påverkas. Ditt deltagande i studien
kan bidra till utveckling och förbättring av vården vid främre cervikal fusion.
Studien kommer att redovisas som en kandidatuppsats vid Mälardalens Högskola.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig fysioterapeut:
Veronica Adlerteg
Ortopedklinikens Rehabenhet
Västmanlands Sjukhus
021-173638
721 89 Västerås
Vag15001@student.mdh.se
Ann-Christine Johansson, sjukgymnast Med Dr
Ansvarig handledare
Mälardalens Högskola
Akademin för Hälsa Vård och Välfärd
1

Samtyckesblankett

Härmed ger jag mitt samtycke till att de uppgifter jag lämnar till studien
får behandlas enligt beskrivningen jag i brevet om förfrågan om
deltagande.
Datum………………………………
Namn ………………………………………………………..
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