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En randomisert studie som sammenliknet
avstivningsoperasjon med kognitiv intervensjon og trening ved kroniske ryggsmerter, fikk stor oppmerksomhet etter at den
ble publisert i Spine i 2003 (1). Resultatene
ble ikke bare diskutert i fagmiljøet. Det store
økonomiske tidsskriftet Forbes omtalte studien i en stor artikkel som reiste spørsmål
ved hvorfor det var så mange ortopediske
operasjoner i USA. Også en randomisert
studie som sammenliknet operasjon og veiledet trening ved impingement syndrom eller kronisk senebetennelse i skulderen ble
omtalt (2). To av spørsmålene som ble stilt
var: Hva er grunnen til at ryggkirurger og
skulderkirurger er blant de best betalte legene i USA? Hvorfor blir pasientene operert
når fysioterapi kan gi like gode resultater? I
denne artikkelen vil jeg legge vekt på noen
studier som har sammenliknet operasjon
og fysioterapi, og i tillegg diskutere hvordan
tankeendring kan føre til endret sykdomsatferd og bedre muskelstyrke. Trening etter
vanlige muskelfysiologiske prinsipper kan
ha vesentlig større betydning for pasienter
med menisk- eller korsbåndskade enn for
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ryggpasienter, men det diskuteres ikke i
denne artikkelen.
Medieomtalen etter den første ryggstudien bidro til en sterk diskusjon i fagmiljøet og
var sannsynligvis årsaken til at det tok tre år
før vi fikk publisert den andre randomiserte
studien (3). Den ble gjennomført samtidig
med studien publisert i 2003 og viste at pasienter som tidligere er operert for prolaps,
ikke har nytte av avstivningsoperasjon. Resultatene viste tvert i mot en ikke-signifikant
tendens i favør av kognitiv intervensjon og
trening. Forskjellen var like stor eller liten
som den statistisk signifikante forskjellen
i favør av mellomvirvelskiveprotese versus
tverrfaglig rehabilitering i en nylig publisert
studie (4).
Våre studier ble kritisert først og fremst
fordi de var små, men også fordi noen av
pasientene krysset over fra ikke-operativ til
operativ behandling, og fordi bruk av «intention to treat» i den statistiske analysen
derfor er vanskelig å forstå for den vanlige
kliniker. «Intention to treat» betyr kort fortalt at en pasient uansett hvilken behandling
som er gitt, blir analysert ut fra randomiseringen. Ved mange sykdommer og plager
er det fortsatt slik at behandlingseffekten er
avhengig av hvem som får den. Det er derfor
viktig at behandlingen blir gitt til to grupper
av pasienter som er mest mulig like. For eksempel har sykmeldte vesentlig dårligere effekt av operasjon for impingement syndrom
enn de som er i arbeid (5). Om ikke bokstavelig, gjelder fortsatt Bernhard Shaws ord
fra «The Doctor´s Dilemma» i 1906: «Thus
it is easy to prove that the wearing of tall
hats and the carrying of umbrellas enlarges
the chest, prolongs life, and confers immunity from diseases, for the statistics showed
that the classes which use these articles are
bigger, healthier, and live longer than the

class which never dreams of possessing such
things (6).»
En stor engelsk ryggstudie ble publisert
i 2005 med samme resultat som i de norske studiene (7). Resultatene i de norske
og engelske studiene stod i kontrast til en
tilsvarende svensk studie der avstivningsoperasjon ble sammenliknet med vanlig behandling i primærhelsetjenesten (8).
Vi forundret oss over hvorfor de svenske
ryggkirurgene og forskerne valgte et behandlingsalternativ som i virkeligheten var
å betrakte som å tape i et lotteri. Bare placeboeffekten ved operasjon og noceboeffekten ved ikke-operativ behandling ville være
nok til å finne en forskjell. Vi forundret oss
over studien fordi en svensk fysioterapeut
sammen med en ryggkirurg og en psykolog
hadde publisert en studie som viste at kognitiv intervensjon og trening hadde bedre
effekt en konvensjonell fysioterapi (9). Resultatene i denne studien var konsistente
og viste redusert sykefravær og bedring av
funksjon, muskelstyrke og bevegelighet.
Vi har nå i flere år arbeidet med en langtidsoppfølging av studiene på avstivningsoperasjon. Den norske delen av den internasjonale studien har vært finansiert av Norges
Forskningsråd og kom raskt i gang, både
kliniske, genetiske og radiologiske resultater er publisert (10,11). Av størst interesse
for fysioterapeuter er det kanskje at vi i tråd
med ett års-resultatene fant en fremgang i
funksjon og muskelstyrke som ikke kunne
forklares av tilsvarende endringer i muskelmorfologi (areal og tetthet av ryggmuskulaturen) (10).
De to norske studiene har blitt slått
sammen med den engelske og svenske studien, og de kliniske resultatene i denne internasjonale studien ble nominert til Volvoprisen i 2013. Like før publisering av studien

Gamlemor på 85 år må selv betale for rehabilitering
og fysioterapi dersom hun har et stabilt brudd i
bekkenet som ikke blir operert.

nektet de svenske forskerne å skrive under
på at studien kunne publiseres. Dette var
oppsiktsvekkende fordi vi i seks år hadde
samarbeidet om langtidsoppfølgingen og
fordi publikasjon av kliniske resultater var
protokollført. Prosessen er omtalt i siste
nummer av Back Letter (Landmark study
comparing fusion surgery to nonoperative
care – and an ethical dilemma, September
9th 2013). De svenske dataene er senere
trukket ut, og samlede langtidsresultater fra
den engelske og den norske studien blir publisert i Spine J i oktober. Det gjenstår fortsatt å se om og når de kliniske resultatene av
den svenske studien blir publisert.
Omfanget av rygg-, kne- og skulderkirurgi er mangedoblet de siste 20 årene. Dette
kan skyldes mange faktorer, men det betyr
at svært mange som tidligere klarte seg med
sine vedvarende eller tilbakevendende plager uten operativ behandling nå blir operert.
Hvor stor er egentlig gevinsten?
For de vanligste diagnosene er det ingen eller liten effekt. Dette gjelder for eksempel
artroskopisk kirurgi ved kneartrose (12),
vertebroplastikk ved kompresjonsbrudd i
ryggen, (13,14) og akromionreseksjon for
impingement syndrome eller subakromiale
smerter (15). Markedet og det offentlige
helsevesenet synes i liten grad å ha tatt dette
til etterretning. Myter om effekt av behandling skaper forventninger som er vanskelig
å endre eller tar uforholdsmessig lang tid
å endre. I en ny oversiktsartikkel evaluerte
en forskergruppe originalartikler publisert i
New England Journal of Medicine fra 2001
til 2010 (16): Av i alt 363 artikler som testet
en eksisterende behandling, fant 40 prosent
behandlingen ineffektiv, og 27 prosent av artiklene var inkonklusive.
Prioritering i helsevesenet
Det er et paradoks at operasjoner gir rett til
fri fysioterapi i seks måneder, mens gamlemor på 85 år selv må betale for rehabilitering og fysioterapi dersom hun har et stabilt
brudd i bekkenet som ikke blir operert. I
dag får vi høre at en ung kvinne på 30 år
med skulderplager diagnostisert som impingement syndrom kan bli operert uten

forutgående medikamentell behandling eller fysioterapi. Deretter har hun rett til fri
fysioterapi i seks måneder.
Fører dette til kortere eller lengre
køer?
De fleste fysioterapeuter har erfart at eldre
mennesker med brudd har mye smerter enten bruddene er stabile eller ikke, og at pasientene ofte er fortvilet, ikke bare på grunn
av smertene, men fordi de ikke er selvhjulpne. Komorbiditet er vanlig hos eldre, og selv
om bruddet er stabilt, kan det være dråpen
som får begeret til å renne over. Som regel
har de et betydelig redusert funksjonsnivå
og behov for oppfølging og behandling inntil de trygt kan klare seg uten hjelp. Her spiller fysioterapeuten en viktig rolle.
Hva er kognitiv intervensjon?
For 18 år siden publiserte Indahl og medarbeidere en stor studie som viste at en enkel intervensjon reduserte sykefraværet ved
ryggsmerter mer effektivt enn behandling
av fysioterapeut og kiropraktor i primærhelsetjenesten (17). Han brukte god tid på
å undersøke pasienten og fortelle om hva
han fant. Han la vekt på at smertene hadde
en vesentlig muskulær komponent, at ryggen var sterk og tålte stor belastning og at
det beste pasienten kunne gjøre var å bruke
ryggen. Budskapet ble forsterket ved samtale med en sykepleier og en fysioterapeut.
I forelesninger forteller Indahl at pasienten
har et bilde i sitt hode om hva som er galt,
og at du som behandler kan bidra til å endre
dette. Han er en mester i å forenkle og bruke
gode aforismer i likhet med en australsk
fysioterapeut som har hatt suksess med sin
behandlingsmetode (18).
Indahl forklarer pasienten hva han ser på
bildene, men legger ingen vekt på degenerative forandringer som han ikke kan gjøre
noe med. I likhet med fysioterapeuter forklarer han at det ofte er ryggmusklene som
er mest smertefulle. Han forteller at dette
gjør at du blir forsiktig, og at du begynner
å bevege deg som om du går på usikker is.
Indahl identifiserte ikke systematisk pasientens negative automatiske tanker, han
målte heller ikke pasientens engstelses- og

unngåelsesatferd. Det kan diskuteres om
han gjennomførte en kognitiv intervensjon
eller om «brief intervention» som behandlingen er kalt i engelskspråklige artikler, er
forskjellig fra kognitiv intervensjon og mer
å regne som en moderne ryggskole eller en
rådgivende konsultasjon. Målet med behandlingen var å bidra til tankeendring, og
han målte endret sykdomsatferd og redusert sykefravær. Grunnleggende i kognitiv
terapi er å bidra til bedring av symptomer,
følelser og atferd ved å endre pasientens
tanker. En forutsetning for å lykkes er å
lytte til pasienten og stille gode spørsmål.
Professor Egil Martinsen som er en nestor
i kognitiv terapi i Norge, skriver at det ikke
er den objektive situasjonen i seg selv som
er interessant, men tolkningen av den (19).
Derfor er ikke bare pasientens, men også
terapeutens tolkning, interessant. Den kan
påvirkes ved utdanning. I en ny randomisert
studie ble tradisjonell biomekanisk fysioterapiutdanning i rygglidelser sammenliknet
med biopsykososial utdanning (20). Den
sistnevnte utdanningen førte til en vesentlig tankeendring blant studentene. Etter å ha
gjennomgått kurset mente de at pasientene
skulle være mindre forsiktige med ryggen
og kortere ute av arbeid. Moderne utdanning bør hjelpe fysioterapeuten til å kunne
gi «brief intervention» ved vanlige plager.
Ved mer sammensatte plager vil utdanning
i kognitiv terapi være en forutsetning (21).
For fysioterapeuten finnes andre tilnærmingsformer ved sammensatte plager, for
eksempel psykomotorisk behandling. Kvalitativ forskning, bl.a. ved bruk av fenomenologisk teori, er brukt for å studere denne behandlingsformen. Dette kan gi god innsikt
ikke minst i kroppslige uttrykksformer, men
i dagens kunnskapsbaserte overbygning kan
en behandlingsform bli feilaktig nedvurdert
dersom ikke effekten er evaluert i randomiserte studier.
Aage Indahl var også sentral i gjennomføringen av behandlingen som vi kalte kognitiv intervensjon og trening i studiene der
dette ble sammenliknet med avstivningsoperasjon. I disse studiene fant vi at pasientens engstelses- og unngåelsesatferd ble
redusert, og at funksjon og muskelstyrke
FYSIOTERAPEUTEN 9/13

49

FAG KRONIKK

bedret seg. Vi identifiserte pasientens negative tanker, pasienten beskrev fysiske symptomer, tanker, følelser og atferd ved hjelp av
standardisert spørreskjema. I tillegg eksponerte vi pasienten for såkalte ikke anbefalte
aktiviteter som å løfte med strake ben, hoppe osv. Dette ble kombinert både med gruppetrening og individuell trening. Vi var ikke
i stand til å måle hva som betydde mest for
den enkelte pasient, men vi målte endring
av pasientens tanker om ryggen, bedring i
symptomer, bevegelighet og muskelstyrke.
Kognitiv intervensjon eller treningsterapi ved kroniske ryggsmerter?
Smerte fører reflektorisk til unngåelsesatferd. Dette er hensiktsmessig ved akutte
smerter, men kan bidra til å forsterke vedvarende smerter. Det kan diskuteres om dette
er en fobi - en bevegelsesfobi. I så fall har
gradvis eksponering for aktiviteter som pasienten ikke vil gjøre på grunn av smerter,
vist seg å være et effektivt hjelpemiddel (22).
Det sentrale i den kognitive intervensjonen
er at endring av tanker ligger til grunn for
endring av følelser og atferd. I en randomisert studie i Bergen fant manuellterapeuter
at kognitiv intervensjon hadde bedre effekt
enn manuellterapi ved uspesifikke ryggsmerter (23).
Spørsmålet om den kognitive intervensjonen må kombineres med trening for å få
et godt resultat har vært uavklart. For fysioterapeuter er det sannsynligvis mest naturlig
å kombinere de to metodene. I en studie som
inkluderte pasienter med subakutte uspesifikke ryggsmerter (sykmelding 2) fant Kjersti Storheim og medarbeidere ingen forskjell
i sykefravær mellom enkel kognitiv intervensjon, gruppetrening til musikk og vanlig behandling i primærhelsetjenesten (24).
Engstelses- og unngåelsesatferd ble redusert
både i gruppen som fikk enkel kognitiv intervensjon og i gruppen som fikk trening til
musikk. Det tyder på at både samtale og eksponering (erfaring ved gruppetrening) kan
bidra til tankeendring. Den enkle kognitive
intervensjonen hadde best effekt på bedring
av funksjon og generell livskvalitet. Studien
var dessverre for liten til å konkludere med
hensyn til effekt på sykefraværet, men det
var ingen forskjell mellom gruppene på det
som var studiens hovedutfallsmål.
Best behandling for riktig pasient?
Et viktig spørsmål er hvor lenge pasienten
skal gå til behandling og hvor omfattende
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intervensjonen skal være for å gi effekt.
Kort sagt: Hvem har mest nytte av «brief intervention»? Hvem har bedre effekt om dette
ledsages av kortvarig treningsterapi? Hvem
har bedre nytte av omfattende tverrfaglig rehabilitering? En nylig publisert dansk studie
tyder på at den enkle intervensjonen er mest
kostnadseffektiv (25).
Sub-gruppering har blitt et moteord i
fagmiljøet. Begrepet gjenspeiler en kritikk
av sekkediagnosen uspesifikke ryggsmerter. Som tidligere nevnt kan andre faktorer
enn behandlingen i seg selv ha stor betydning for behandlingsresultatet. Forløpet ved
akutte førstegangs ryggsmerter er så godt
at placebo gir like stor suksess som aktiv
behandling. I en norsk forløpsstudie var
opplevelsen av emosjonelt stress i akuttstadiet den eneste faktoren som forklarte hvem
som hadde vondt etter et år. (26). Også engstelses- og unngåelsesatferd hadde betydning, men bare i tre mnd. Det er en kunst
i dagens behandlingskåte samfunn å formidle dette til pasienten. I helsevesenet kan
vi enten vi er leger eller fysioterapeuter ha
vikarierende motiver for overdiagnostisering og behandling. Dette bidrar unektelig
til køer og redusert kostnadseffektivitet i et
samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor er
debatten sosiologen Ivan Illich reiste i boka
«Medical Nemesis» – Hvis medisinen ikke
fantes – på 1970-tallet, reist igjen i artikler
og egne konferanser om overbehandling og
overdiagnostisering (27).
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