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Bålstabilitet
Abstract
One of the most common disorders in dysfunction of the lower back, which may lead to long
term disability. An Australian study showed that one third of those with low back problem
still had problem one year later (Läkartidningen 2008-07-11, Internet)
Trunk muscle strength is central in movements performed in daily life, in work situation and
leisure time. Good strength in abdominal muscles (m. transversus abdominis) and back
muscles (mm. multifidus) may prevent injuries and overload problems in the lower back.
The purpose of this study is to show whether health care professionals may reduce low back
problems by building up trunk stability through exercises that strengthen m. transversus
abdominis and mm. multifidus. With the possibility to improve the physical conditions nurses
might be able to continue to work in their profession. Nurses work is a very heavy work whit
many asymmetric lifting tasks. Nursing profession is today mainly occupied by women.
The study is quantitative study of 12 women between 20 and 55 years, who work in health
care. These women underwent a posture analysis, in order to get an idea of their physical
condition. A one leg balance test was performed and as a third test, we measured the strength
of the abdominal muscles using the Kendall lower abdominal muscle test. Finally the Biering
Sörensen back endurance test was done.
The result of the balance test showed that 75% to 83% had improved their balance on one leg
standing test. Kendall abdominal test showed a 100% improvement, although the
improvement was quite small. The Biering Sörensen back test, revealed initial weakness of
back muscles and a 100% improvement.
In conclusion, our study showed that health care professionals were generally weak, primarily
the abdominal muscles but also the back muscles. A poor posture is a result of poor trunk
stability, which was obvious from our test results. The test persons were enthusiastic and were
continuously informed about their improvements, which led to a significant change of attitude
to exercise. They achieved more awareness of the importance of a good posture and a good
trunk, stability.
Keyword: trunk stability, core, multifidus, low back pain, transversus abdominis, exercise.
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Sammanfattning
Inom vården är det idag vanligt med bland annat ryggproblem. Risken är stor att värken blir
långvarig. En Australiensk studie visade att en tredjedel av dem som hade besvär från
ländryggen fortfarande hade det ett år senare.
Styrkan i bålmuskulaturen är central för alla typer av rörelser som vi utför funktionellt i det
dagliga livet, i arbetssituationen och på fritiden. Har man en bra styrka i magmuskulaturen
och i ryggmuskulaturen förebygger man skador och överbelastningsproblem bland annat i
ländryggen.
Syftet med studien har varit att visa om vårdpersonal kan få minskade problem i ländryggen
av att bygga upp sin bålstabilitet genom övningar som stärker m.transversus abdominis och
m.multifidus. Går det att förbättra förutsättningarna för att personalen ska kunna orka jobba
inom vårdyrket, som är ett mycket tungt arbete med många osymmetriska lyft. Vårdyrket har
idag en överrepresentation av kvinnor.
Studien är en kvantitativ undersökning av 12 kvinnor mellan 20 och 55 år. Dessa kvinnor gick
igenom en hållningsanalys för att vi skulle få en uppfattning om hur deras fysiska
förutsättningar såg ut. Därefter har vi testat balansförmågan genom Elphinstons enbenstest.
Som tredje test har vi mätt av styrkan i magmuskulaturen genom att använda oss av Kendalls
nedre abdominala muskeltest. Slutligen testas Biering Sörensens ryggtest, som mäter styrkan i
ryggmuskulaturen.
Resultatet av balanstestet visar att 83 % hade förbättrat vänster ben medan 66 % har förbättrat
sin balans på höger ben. Kendalls magtest visade en 100 %-ig förbättring för alla, där
ursprungsstyrkan var mycket dålig. Sist testades Biering Sörensens ryggtest. Även detta
visade en stor svaghet i ryggmuskulaturen från början. Resultatet var även här en 100 %-ig
förbättring.
Slutsatsen är att vårdpersonal som vi har undersökt har generellt en mycket svag muskulatur,
främst i magmuskulaturen men även i ryggmuskulaturen. En dålig hållning kan vara ett
resultat av en dålig bålstabilitet, vilket var uppenbart i våra testresultat. Dock har
testpersonerna varit entusiastiska och tagit åt sig vår information, vilket har lett till en stor
förändring av attityden till träning. Alla har under resans gång fått ett större medvetande för
hur viktigt det är med en god hållning och en bra bålstabilitet.
Nyckelord: bålstabilitet, core, multifidus, ländryggsbesvär, transversus abdominis, motion.
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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
I dagens samhälle är det en stor kostnad och ett stort lidande när det gäller generella problem
med ländryggen. I vården är det ett gigantiskt problem där alla inom yrket har stora
påfrestningar på ryggen. Därför valde vi att titta närmare på vad det beror på och vad som kan
göras åt detta fenomen, som idag kan kallas för en folksjukdom. Här är bålstyrkan och
bålstabilitet oerhört viktig då vårdbiträden har många komplexa rörelser i arbetet.
Rörlighet, uthållighet, koordination, styrka och snabbhet är fem fysiska grundegenskaper som
har en inbördes koordination. Hur mycket dessa egenskaper utvecklas är individuellt och
beror på arvsanlag, mognad, målinriktning och inställning. Vidare är det förhållandet mellan
allmän träning och arbets/ idrottsspecifik träning, det är viktigt att man analyserar just det man
vill vara bra på för att ”man blir bra på det man gör”(Carlstedt, 1997).
För att uppnå en optimal funktionell rörelse krävs det att kroppen har en god neuromuskulär
koordination som ser till att rörelsen utförs rätt. Att det finns en bra mentalitet så att individen
kan koncentrera sig utan att spänning uppstår i muskulaturen. Sist behövs en god fysik för att
orka utföra hela rörelsen. Kroppen är kapabel att utföra rörelser i flera olika plan med ett
avancerat rörelsemönster. Ju svårare rörelse man gör desto lättare är det att det blir oönskade
rörelser som ger en muskelspänning, om man är svag i någon del. När alla dessa
variationsmöjligheter ger en oönskad medrörelse kan ett problem förvärras. För att undvika
detta måste man öva upp sin förmåga att använda en god teknik som minimerar oönskade
medrörelser. En god teknik ger en god rörelsekontroll och en bra rörelseekonomi. De flesta
människor har ett felaktigt rörelsemönster när det gäller muskelaktivering genom att vissa
muskler arbetar för hårt medan andra inte jobbar alls, en så kallad muskelobalans som på sikt
kan leda till skador. Denna obalans uppkommer genom att de små musklerna som ger stöd åt
en god teknik, glöms bort vid träningen och uppmärksammas först när de orsakar problem.
Stabilitet, rörelse, symmetri och balans är de fyra grundläggande byggstenarna när det gäller
att utföra en rörelse, men även för att förebygga skador. Dessa byggstenar arbetar tillsammans
när man aktiverar rätt muskler i rätt tid och i rätt ordning (Elpinston, 2006).

1.2 Tidigare forskning inom området
Pheasant & Stubbs, (1992) rapporterade i sin studie från Ergonomics Research Unit, Robens
Institute, University of Surrey, UK. Att vårdpersonal har nästan 30 % fler sjukskrivningsdagar
än övriga befolkningen på grund av sina ryggsmärtor. Detta beror mycket på tunga lyft av
patienter. Inom vårdyrket är 90 % av de anställda kvinnor.
Harber et al, (1987) konstaterade att ryggproblemen även uppstod vid statiskt arbete.
Hignett, (1994) har gjort en studie av postural analys av vårdbiträden. Dessutom har flera
andra studier också visat ett samband mellan att vårda patienter och ländryggsbesvär.
Det har också gjorts en studie där man har undersökt bålträning med stabilitetsboll. Man kan
se stora fördelar med en stabilitetsboll därför att de skapar en större utmaning för det
muskuloskeletala systemet. En studie som gjorts i rehabiliteringssyfte visade att med hjälp av
stabilitetsbollsträning där styrkan byggde upp bålens extensorer, här kunde man reducera
ländryggsbesvären och minska återfall. Vera-Garcia et al, (2000) har gjort jämförelser på
träning med stabilitetsboll respektive på en matta, båda träningsmetoderna för att åstadkomma
en abdominal styrketräningseffekt och en lumbal posture. I båda fallen var det 18 olika
övningar som genomfördes.
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En studie av Lindell et al (1990) visade att andra aspekter än de fysiska spelar roll för upplevd
arbetsbörda. Det som spelar större roll var fördelningen av lyften som gjordes under dagen
inte antal lyft, och vilken tidspress man jobbar under. Om det fanns en god lyftfördelning som
spänner över hela dagen istället för koncentrerade lyft morgon och kväll, och en minskad
tidspress i arbetssituationen då upplevda man en minskad arbetsbörda för ryggen. Kellett et al,
(1991), påvisade att träning regelbundet varje vecka minskade vårdpersonalens
sjukskrivningsdagar med 32 %. I experimentgruppen hade dessutom den subjektiva
upplevelsen av ryggsmärtorna minskat med 80 %. Livsstilen har en stor betydelse men den
största påverkan på resultatet har den regelbundna träningen. Gundewall et al, (1993). Utförde
en studie där vårdpersonal fick träna 20 minuter med individuellt utformade program,
dessutom fick de råd och information om eventuella ryggproblem. Studien varade i 13
månader och de tränade isometriskt och dynamiskt och de hade hjälp två timmar/vecka av en
utbildad personlig tränare. Träningsgruppen visade mindre smärta i ländryggen än
kontrollgruppen. De goda resultaten av träningen gav positiva effekter i ett bredare perspektiv
då de subjektivt upplevde en stor förbättring som gav en mindre ryggsmärta.
Birgitta Grahn och Åsa Hultman undersökte muskuloskeletala besvär samt upplevd
psykosocialarbetsmiljö hos vårdpersonal på en medicinavdelning i sin FoU-rapport 2007:7.
I studien undersökte man bland annat självrapporterade besvär från rörelseorganen av
vårdpersonal på en medicinavdelning på Centrallasarettet i Växjö. Det visade sig att resultatet av
muskuloskeletala besvär var hög. Vårdpersonalen blev tillfrågad om de hade haft besvär de
senaste tolv månaderna och 30 st av 32 st uppgav att så var fallet. De flesta inrapporterade fallen
var ländryggsbesvär enligt deras resultat.
Arbetsmiljöinstitutet skrev 1994 boken ”Frisk rygg i sjukvården” som är en kunskapsöversikt
över ryggskador. Här står att år 1989 hade var tionde yrkesarbetande svensk ett vårdanknutet
yrke, totalt 610 000 personer. Undersköterskor och sjukvårdsbiträde hade sex gånger högre
risk att drabbas av ryggskador på grund av överbelastning. I en studie gjord 1985-86 bland
hälso- och sjukvårdspersonal hade var sjunde ont i nedre delen av ryggen. En studie av 7 500
sjukskrivna personer som sjukskrivit sig själva eller blev sjukskrivna av läkare på grund av
ryggbesvär, inom fjorton dagar hade 67 % börjat arbeta igen och efter sex veckor hade 88 %
återgått till arbete. Endast en procent var fortfarande sjukskrivna efter ett år. Risk för återfall
var mycket stor detta visade sig i att 50 % hade inom arton månader blivit sjukskrivna igen på
grund av nya ryggbesvär.
Leif Sieurin et al har skrivit om partiell eller hel sjukskrivning, konsekvenser för individen
Syftet med deras studie var att beskriva konsekvenser av partiell eller hel sjukskrivning.
Undersökningen visade totalt att 87 % fortfarande var sjukskrivna när de besvarade enkäten,
54 % av dessa var partiellt (delvis) sjukskrivna och 33 % var helt sjukskrivna. Den grupp i
undersökningen som hade nacke/rygg besvär hade svårast att komma helt i arbete. 770
personer som hade varit sjukskrivna mer än 28 dagar, deltog i studien och svarade på enkäten,
varav nacke/rygg gruppen bestod av 161 personer och endast 10 personer kom åter i arbete
enligt studien.
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1.3 Syfte
Syftet med arbetet var att undersöka om ländryggsproblem hos vårdpersonal kan förbättras
genom träning av m. transversus abdominis och mm. multifidus.

1.4 Frågeställningar
-Vilka muskelgrupper är involverade i bålstabilisering?
-Hur samverkar dessa muskler?
-Kan vi genom att endast bygga upp bålens muskulatur minska på ländryggsproblem hos
vårdpersonal?

1.5 Avgränsning
Vi har valt att endast jobba med en del av bålstabiliteten, den nedre delen av ryggen och
magmuskulaturen som innefattar mätning av styrkan i m.m.transversus abdominis och
mm.multifidus.

2 REFERENSRAM
2.1 Bålstabilitet
Ur friskvårdssynpunkt är det viktigt att ha en bra styrka i bålens stödmuskler som ger en bra
stabilitet kring leder, buk och rygg (Winroth, 2008).
Elphinston och Pook, 2003 definierar bålstabilitet som ”bålens förmåga att vara ett stöd för
armar och ben när de utsätts för belastning och kraft som gör att muskler och leder kan
prestera i säkra kraftfulla och effektiva lägen”. Förutom bålens muskler är de musklerna som
medverkar i kraftöverföring mellan bålen och armar eller ben. En god bålstabilitet är basen till
en rörelse, men det krävs mer för att få fram en hel serie, ett så kallat funktionellt
rörelsemönster. Ett funktionellt rörelsemönster kräver ett samspel mellan det
musculoskeletala systemet och hela kroppens nervsystem. Genom att integrera principerna för
bålstabilitet med hållning, balans, rörlighet och symmetri får man ett samspel av funktionella
rörelser. Funktionell stabilitet har en nyckelroll och kan påverka snabbheten, kraften, styrkan,
smidigheten, rörligheten, och motståndskraft mot skador. Stabilitetsträning ihop med
balansträning ger ett effektivt sätt att kontrollera krafterna som verkar på kroppen vid olika
rörelser. Blir man bra på dessa delar undviker man att kroppen behöver kompensera för de
olika rörelserna, som i sin tur minskar skaderisken. Bålstabilitet innebär att människokroppen
har en förmåga att effektivt hantera krafter som den utsätts för och att samtidigt kunna hantera
denna biomekaniska belastning som uppstår vid en rörelse måste kroppen utveckla kraft
(Elphinston, 2006).

Susanne Nilsson & Eva Nilsson

6

Bålstabilitet
2.2 M. transversus abdominis (TVA)

Figur 1: M. transversus abdominis (TVA) (Elphinston, 2006)
Bålstabilitet omfattar flera delar, men ska man få stabilitet i det djupa bålstabiliserings system
i bäckenet och segmentellt i ryggraden måste både m. transversus abdominis TVA (den tvära
bukmuskeln) och mm. multifiderna (de djupa ryggmusklerna) fungera som de ska. Dessutom
behöver dessa lokalt stabiliserande muskler samarbeta med m. obliquus internus abdominis
(sneda bukmusklen), diafragman (andningsmuskeln) och bäckenbotten (Elpinston, 2006).
I utbildningskompendium för Core instruktörer som får utöva träningsmetoden Core
träningspass, skrivs det om att det är mycket viktigt att välja övningar för Core aktivering av
TVA eller där core aktiveras genom bukpressfunktion. Det gäller att träna upp känslan för
aktivering av musklerna så detta sker på ett korrekt sätt. Den muskel som direkt kan arbetas
med är TVA, mellan coremusklerna sker ett internt samarbete (inner unit).
Muskelaktiveringen av core utövar ingen direkt rörelse men stabiliteten och grunden för att
korrekt överföra muskelkraft i form av intra abdominalt tryck samt stabil rygg (Panduro, J
2002).
I Australien har forskning visat att TVA är en viktig muskel vid rehabilitering av
ländryggsproblem och smärtor i detta område. Jenny Jacobsson, leg sjukgymnastik från
Svenska Friidrottsförbundet arbetar mycket med denna muskel vid ländrygg och
ljumsksmärtor (Carlsson, 2006).
TVA går som ett band runt hela bålen och är viktig när det gäller att förena framsida, baksida
och nedre delen av kroppen, den har då en stödjande funktion, dels för att stabilisera ryggen
och dels vara stödjande för både ben och armrörelser. TVA reagerar och stabiliserar när en
rörelse påbörjats. TVA:s breda fästen gör att kraften kan fördelas på en stor yta och då minska
belastningen på andra svagare strukturer. TVA har sitt ursprung på de sex nedre
revbensbrosken och fäster på bäckenets övre del och därefter går den runt bålen och fäster till
slut i fascia thoracolumbalis (Elphinston, 2006).
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2.3 Mm Multifidus

Figur 2: Ryggraden med mm multifidus (Elphinston, 2006)
Multifiderna binder samman olika segment i ryggens olika delar och även denna muskel
reagerar och stabiliserar redan innan en rörelse är påbörjad, den stabiliserar kotorna och
spänner fascia thoracolumbalis inför kommande belastning. Multifiderna är även nödvändiga
för bäckenstabiliteten.
Fascia thoracolumbalis täcker ryggraden och är ett tjockt vävnads fodral som när den spänns
är delaktig av stabiliseringen av bål och bäcken. A) M.latissimus Dorsi förbinder armarna
med fascia thoracolumbalis, B) M. Gluteus maximus förbinder benen med fascia
thoracolumbalis och C) Mm. mutifidus och TVA förbinder ryggraden med fascia
thoracolumbalis. TVA och fascia thoracolumbalis fungerar som en centralt stabiliserande
korsett som binder ihop den övre delen av kroppen med den nedre. För optimal funktion
måste TVA och mm multifidus samarbeta med m. obliquus internus, abdominus, diafragman
och bäckenbotten. (Elphinston, 2006)

Figur 3: Fascia Thora Columbalis (Elphinston, 2006)
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2.4 Ryggradens kurvatur
Ska ryggraden kunna behålla sitt neutralläge (ryggradens S-böjda form) är det nödvändigt att
ha fullgod aktivitet i TVA och multifiderna. Ryggradens kurvaturer gör att vertikal belastning
kan fördelas över flera leder och då minskas trycket på diskarna. Om ryggraden var rak skulle
belastningen av huvudets vikt fortplanta sig ända ner till ryggens sista disk, som inte skulle
hålla för påfrestningen. Är muskelfunktionen nedsatt i TVA eller multifiderna är det svårt att
upprätthålla ryggradens neutralläge. Andra styrkor och svagheter som individuell fysisk
utveckling, teknik, taktik, och psykologiska egenskaper och tidigare erfarenhet, dessa kan
fastställas via analyser, mätningar och tester. Det finns fler faktorer som spelar in hur duktiga
vi blir på det vi gör ex arvsanlag, mognad, målinriktning och inställning. Hållning och
rörlighet är viktig. Den individuella och ärftliga rörligheten avtar med åldern. Den minskande
rörligheten beror på uttorkning det vill säga proteoglykanerna minskar, det är den mängd
ämnen i vävnaden som binder vatten. Detta gör att smörjningen av muskulaturen avtar.
Dessutom har vissa muskler större tendens att förkortas, de posturala musklerna tillhör denna
kategori. De posturala musklernas uppgift är att stabilisera ryggraden och hålla kroppen
upprätt (Annerstedt, C & Gjerset, A. 2002).

2.5 Koordination/Teknik
Koordination är förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra och till
omgivningen. Ett samspel mellan nervsystemet och muskelsystemet som dels beror på
medfödd förmåga och dels utvecklas den genom inlärning. Inlärningsförmågan stimuleras om
individen ställs inför nya ovana utmaningar som kräver ny inlärning, d v s variation och nya
utmaningar så fort kroppen har vant sig vid en uppgift. Andra koordinativa egenskaper är
balansförmåga, rytmkänsla, reaktionsförmåga, rumsorientering, öga/hand och öga/fot
koordination, anpassad kraftinsats, och muskulär spänningsreglering. Goda koordinativa
egenskaper bidrar till en bra teknik.
Teknik är när utövaren löser en given rörelseuppgift. En förbättrad teknik leder till en mer
effektiv lösning och det går då åt mindre energi. När det gäller teknik måste man ta hänsyn till
flera förutsättningar 1) utövarens förutsättningar, 2) idrotten/arbetets krav och egenart, 3) yttre
miljö och 4) personlig utrustning. Teknik är individuellt och bestäms av genetiska,
miljömässiga, fysiska och psykiska och koordinativa förhållanden, men även vilken
utveckling individen besitter genom träning såsom arv, fysisk tillväxt, mognad, inlärning
(Annerstedt, C & Gjerset, A. 2002).

2.6 Styrka
Musklernas förmåga att utveckla kraft beror på en rad faktorer ex musklernas utgångslängd,
förkortningshastighet, typ av muskelfibrer, muskelns fysiologiska tvärsnitt, antalet samtidigt
aktiva motorenheter, energimängden som tillförs muskeln under arbete. Utveckling av kraft i
muskeln kan ske då 1) muskeln förkortas, koncentrisk kontraktion (acceleration) eller när 2)
den håller en och samma ställning, den isometriska/statiska kontraktionen som utvecklar kraft
utan att muskellängden ändras, det sker inget arbete men musklerna producerar ändå kraft,
eller när den förlängs excentrisk kontraktion (bromsande) (Annerstedt, C & Gjerset, A,
2002.). Med styrketräning utvecklar vi våra muskler i tre avseenden 1) för att bli starka
(kraft), 2) för att bli snabba (hastighet), 3) för att bli muskulärt uthålliga (tiden). Alla
aktiviteter vi utför som påverkar kroppen är en sorts styrketräning och vi är alla på olika
nivåer. Här talar man om relativ styrka på olika nivåer styrkan i relation till kroppsvikten. De
olika styrketränings-metoderna är inlärningsstyrka (30-50% av 1RM, lugnt tempo, 5-12 rep
och 2-4 set, vila 1-2 min mellan set), uthållighetsstyrka 50-60% av 1RM, lugnt tempo, 15-50
rep och 2-4 set, vila 1-2 min mellan set), snabbstyrka (60-70% av 1RM, högt tempo, 5-10 rep
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och 3-6 set, vila 2-4 min mellan set), explosivstyrka (80-100% av 1RM, max tempo, 1-6 rep
och 3-8 set, vila 2-6 min mellan set), muskeltillväxt (70-80% av 1RM, långsamt tempo, 8-12
rep och 3-10 set, 2-4 min vila mellan set) och max styrka (90-100% av 1RM, lugnt tempo, 1-3
rep och 2-5 set, vila 3-10 min mellan set) (Carlstedt, 1997).

3 METOD
Det finns en mängd olika testmetoder att använda sig av. Vi har använt oss av de det vi ansåg
vara mest relevant utifrån vår kunskap och för att uppnå syftet. Vid studiens början ingick 17
personer men efter några avhopp blev 12 personer kvar i testgruppen. Testerna pågick under 9
veckor.
Vi har använt ett kvantitativt tillvägagångssätt. Den kvantitativa metoden syftar till att mäta
uthållighetsstyrkan i bålen. I uthållighetsstyrkan används 50–60% av 1RM. Detta tränas i ett
lugnt tempo med 15–50 rep och 2–4 set med 1–2 min vila mellan set. Vi har valt tre tester där
den första mäter balansen, den andra styrkan i m. transversus abdominis och den tredje
muskelstyrkan i mm. multifidus.

3.1 Utförande
Vi satte upp ett informationsblad på kommunens gym i Halmstad, där alla kommunanställda
har tillgång till träningsapparater. Vi erbjöd en hållningsanalys som lockbete för att få
anställda intresserade att medverka i vår uppsats (se bilaga 1). En privat tid bokades för var
och en som anmälde sitt intresse. På plats fick de mer information om hur det hela skulle gå
till samtidigt som vi utförde en hållningsanalys. Testpersonerna fick skriva under en etisk
skrift (bilaga 2) och en hälsoenkät (bilaga 6). Därefter fick testpersonerna första delen i vårt
träningsprogram (bilaga 3). Detta gick vi igenom tillsammans och övningarna visades tydligt
och lugnt. Övningarna skulle utföras två ggr/vecka under fem veckors tid. De gjorde sina
ordinarie träningspass som vanligt på kommunens gym eller på annat sätt genom promenader
eller ridning. Ett nytt möte bokades upp då vi kontrollerade vad som har hänt under 5 veckor.
Testpersonerna fick sedan ett nytt träningsprogram (bilaga 4) där vi hade ökat belastningen
något. Sedan återgick de till sin ordinarie träning två ggr/vecka med våra övningar som
tillägg. Efter ytterligare 4 veckor bokades en ny tid och ytterligare en mätning av de tre
testerna utfördes under studiens gång. Därefter gjordes en utvärdering av projektet. Se bilaga
3 och 4.

3.2 Försökspersoner
Vi ville ha en homogen grupp efter våra urvalskriterier. Kriterier var kvinnor 20 till 55 år som
motionerade lätt. Det blev 12 kvinnor kvar som passade in i våra kriterier. Dessa kvinnor
arbetar som vårdpersonal och har haft problem med ländryggen någon gång under året, tränar
på kommunens gymmaskiner 1–2 ggr/vecka eller tränar/motionerar på annat sätt som
promenader med mera.

3.3 Träningsupplägg
Vi började med ett test före träningsperiodens början. Efter testpersonernas eget personliga
träningspass i kommunens gym eller vid annan träning utfördes ytterligare tre övningar som
vi tilldelade dem. Dessa övningar har gjorts i 5 veckor, därefter har avstämning och testning
gjorts. De fyra följande veckorna ökades intensiteten, som avslutades med ytterligare en
testning. Sist gjordes en utvärdering hur det hade gått under denna totala 9-veckorsperiod.
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3.4 Tester
3.4.1 Hållningsanalys
Hållning är personens förmåga att bibehålla kroppens stabilitet trots att olika krafter verkar på
den, såsom gravitationen eller muskelkraft. Påverkan från olika organ som syn, balansorgan,
receptorer i muskler och ligament (proprioceptionen) och vestibularis, bearbetas i CNS (det
centrala nervsystemet) avgör vår förmåga att bibehålla kroppens stabilitet. En god hållning
ska medföra en minsta åtgång av energi där minimal muskeltonus används för att utföra ett
arbete, där förhållandet mellan kroppsdelarna är i balans. Faktorer som ger en sämre hållning
är bland annat strama muskler, svaga muskler, obalanser mellan kroppshalvorna. En bra
hållning innebär en rak linje från örsnibben, genom de cervikala kotorna, genom skulderleden,
genom lumbala kotorna, till något bakom höftleden, därefter framför knäleden, och strax
framför laterala malleolen. Allt som avviker från denna linje är mer eller mindre en dålig
hållning (Kendall, F. et al. 2005).

Figur 4: Hållningsanalys
3.4.2 Modifierat Rombergs balanstest
Rombergs test är ett balanstest som görs stående. Testpersonen ska stå med fötter och ben
ihop och armarna utmed sidorna. Detta test är modifierat från originalet och är uppdelat i fyra
delar:
Uppgift 1: stå i grundpostition det vill säga med fötterna ihop, därefter sträcks armarna
framför kroppen med handflatorna vända upp. Denna position ska hållas i 10 sekunder.
Uppgift 2: samma som ovan men testpersonen ska blunda. Håll denna position i 10 sekunder.
Uppgift 3: nu ställer testpersonen sig på en linje med fötterna tätt efter varandra, den främre
fotens häl ska röra vid den bakre fotens tår. Nu ska testpersonen ha öppna ögon och försöka
att hålla positionen i 10 sekunder.
Uppgift 4: som i föregående övning, men nu ska testpersonen blunda och försöka att hålla
positionen i 10 sekunder.
Testpersonen går vidare mellan punkterna så fort 10 sekunder är uppnått. Varje resultat
registreras i tiondels sekunders noggrannhet, för tiden som personen kan hålla sin balans utan
att svaja eller komma i obalans. Under mätningen får inte fotpositionen ändras, armarna
sänkas eller ögonen öppnas, då avbryts tidtagningen (Bellardini et al, 2009).
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Figur 5: Modifierat Rombergs test (Bellardini et al, 2009)
3.4.3 Elphinstons Balanstest
Elphinstons statiska balanstest visar några av de viktigaste grunderna för rörelsekontroll. Här
ser man hur den sensoriska kommunikationen mellan foten och det centrala nervsystemet
fungerar, dessutom vilken bålstabilitet man har på kroppens longitudinella axel (KLA), man
ser även förmågan att kunna göra små justeringar av armar och ben utan att behöva ändra
bålens balans. Det finns två metoder en med öppna ögon och en med slutna ögon. Vi Började
med testet enligt figur 6 men öppna ögon. Det visade sig vara för lätt och vi fick då litet
utslag. Därefter gick vi över till testet med slutna ögon, som fick bli det vi gick efter enligt
figur 7.

Figur 6: Balanstest med öppna ögon

Figur 7: Balanstest med slutna ögon

Utförande
Alternativ ett enligt figur 7 där testpersonen anmodas att stå stadigt med båda benen i golvet.
Armarna avspänt utmed sidorna. När testpersonen har hittat sin balans lyftes först vänster ben
upp. Direkt när knäleden är i 90o flexion startades tiden för testet, och avslutades direkt när
testpersonen tappade balansen och satte ner foten i golvet. Detsamma gjordes därefter på
höger ben.
3.4.4 Kendalls magmuskeltest
Magmuskeltestet innebär anterior bål flexion genom aktivering av de nedre abdominala
musklerna. Fokus sker på förmågan att flektera lumbala kotor genom att trycka ner och fixera
ländryggen i bänken. Samtidigt ökas motståndet gradvis när man sänker benen. Det är de
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abdominala musklernas förmåga att fixera bäckenet i förhållande till thorax som mäts
(Kendall et al, 1993).

Ligg på golvet med benen flekterade upp mot taket
Lägg handen i ländryggen
Dra in naveln mot ryggraden och lägg ett tryck mot handen
Extendera benen sakta mot golvet
Strax innan handen släpper från ländryggen hålls benen still
och graderna mäts.
Figur 8: Magmuskeltest
Utförande
Testpersonen uppmanades att resa benen, ett i taget till positionen 90o vinkel med raka knän.
Strama hamstrings kommer att skapa problem att nå full start position.
Tilta bäckenet posteriort så att ländryggen trycks ner i bänken, sänk därefter benen sakta.
Fokusera på ländryggspositionen samt huvud och skuldror som alla ska ligga an mot bänken.
Motståndet kommer genom excentrisk kontraktion av höftflexorerna, dessa vill tilta bäckenet
anteriort och agerar då som ett starkt motstånd till de abdominala musklerna som vill bevara
bäckenet i posterior tilt. Styrkan graderas genom att mäta förmågan att bibehålla ländryggen i
bänken medan man sakta sänker båda benen från den vertikala positionen av 90o. Mätningen
sker mellan de extenderande benen och bänken precis innan pelvis tiltar anteriort och
ländryggen släpper bänken, i detta läge stannar man och mäter avståndet. För att veta när detta
sker kan person som utför av testet lägga ena handen under ländryggen på testpersonen (här
känner man tydligt när ländryggen släpper bordet) och med hjälp av den andra handens
tumme strax ovanför anterior superior spine of the ilium. Man bör inte använda denna metod
på barn under 8-10 år, upp till 16 år kan man använda metoden men bör modifiera skalan,
därefter som vuxen skiljer man lite mellan män och kvinnor, kvinnor ska betrakta good + 9
som normal (på grund av viktförhållanden) medan män ska kunna gå hela vägen ner till
normalt (Kendall et al, 1993). Se figur 4.

Figur 9; Mätskala för nedre bukmuskeltest (Kendall et al, 1993).
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3.4.5 Biering Sörensens ryggtest
Biering Sörensens test från 1984 är väl beprövat. Senast ingick det i Pascal Coorevits et al
studie där man testade validiteten av detta test och fann att det var god validiteten som
mätinstrument för ryggmuskler.
Utförande
Testpersonen uppmanades att ligga på mage på en bänk, låta höften ligga på kanten av bordet
och överkroppen utanför bordet. Därefter resa överkroppen upp så den hamnar i horisontellt
läge med bordet, enligt Biering Sörensens test, se figur 6. Tiden avgör hur starka muskler i
ländryggen man har.

Figur 10: Ryggresningstest (Biering Sörensens test från 1984)
3.4.6 Hälsoenkäten
Hälsoenkäten fylldes i av alla testpersonerna innan träningsperioden började. Den används för
att kunna avgöra om individen var lämplig att ha med i vår studie. Testpersonerna har varit
uttagna från en grupp som riskerar arbetsskador i sitt nuvarande yrke. De klassas som fullt
friska idag, samtidigt som de går med sina problem som bara blir värre och värre med tiden.
Alla har mer eller mindre haft besvär från både rygg, nacke och axlar, detta har vi sett utifrån
vår enkät. Vårdpersonal har idag ett av de mest utsatta yrken, när det gäller problem i
ländrygg men även bröstrygg och nacke. Se bilaga 6.

3.5 Lokalbeskrivning
Vi har varit i ett behandlingsrum där vi i lugn och ro har gått igenom hållningsanalysen på var
och en. Därefter har vi informerat om etiska regler och vad vårt projekt går ut på. Sist har vi
gått igenom vårt träningsprogram och visat övningarna som klienterna sedan har fått göra
under övervakning. Själva träningen har klienterna sedan utfört på kommunens gym eller
hemma i kombination med annan träning.

3.6 Datainsamlingsmetod
Testerna har utförts före träningsperioden, mitt i träningsperioden och efter träningsperiodens
slut, koordinationen mättes i balanstestet där vi tog tiden på hur länge testpersonen kunde
hålla balansen. Uthålligheten har mätts på magtestet med hjälp av gonniometer där graderna
man lyckades sänka benen mättes och med ryggtestet har vi mätt uthålligheten med hjälp av
tidtagningsur. Testpersonerna har utfört alla testerna och därefter fyllt i svarsformuläret. Alla
testerna har tagits på samma plats och enskilt. Hälsoenkäten fyllde var och en i själva vid
första besöket i behandlingsrummet. Därefter har resultatet sammanställts och förts in i
datorn.
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3.7 Datasökning
När vi sökte data från tidigare forskning letade vi på Internet i databaser som Science Direkt,
Pub Med. Vi har även sökt litteratur på Högskolans bibliotek i Halmstad. Våra sökord var
trunkstability, core, multifidus, back pain, transversus abdominis, exersice.

3.8 Dataanalys
Mätresultaten från testövningarna gav de kvantitativa data. Datan analyserades och grafer togs
fram genom Microsoft Excel. Hälsoenkäten analyserades och sammanställdes för var och en.
Avslutningsvis gjordes en jämförelse av hälsoenkäten, om det fanns någon upplevd skillnad
på ryggbesvären innan träningsperioden av våra övningar till efter träningsperiodens slut.

4. RESULTAT
4.1 Testresultat
I testresultatet ser vi resultatet av de tre testerna individuellt och varje test är avläst tre gånger.
Före träningsperioden, vid 5 veckor då träningsprogrammet ändrades något och en sista
avläsning efter träningsperioden på totalt 9 veckor.
4.1.1 Hållningsanalys
Alla testpersonerna har förbättrat sin hållning i jämförelse med det första testet. Mätningen
har skett före/efter tränings perioden, efter hur lod fallit utefter öra, höft och fotknöl enligt
mätmetoden.
Hållningsanalystestet visade generellt att alla mer eller mindre avvek från en god hållning från
början. De flesta hade en mycket dålig hållning när de kom men under träning och genom
mycket information som ständigt upprepades lyckades alla förbättra sin hållning synligt eller i
alla fall mentalt, en del riktigt bra medan andra lite mindre. Hållningsanalysen visade att tio
av tolv det vill säga 83 % av testpersoner visade en förbättring av sin hållning. Resultatet visar
också att medvetandet om vad en god bålstabilitet innebär, har lett till en stor förbättring av
hållningen. Två av tolv testpersoner det vill säga 17 % visar en oförändrad hållningsanalys.
De har dock fått en medvetenhet om hur det kan förbättra sin hållning genom att bygga upp en
god bålstabilitet.
4.1.2 Modifierat Rombergs balanstest
Alla tolv testpersonerna klarade alla fyra uppgifterna på tio sekunder, alltså ett godkänt
resultat. Rombergs test visade inte på några större förändringar för våra testpersoner. I uppgift
1 och 3 såg man ingen skillnad alls, medan i uppgift 2 och 4 när testpersonerna blundade såg
man mer svaj på testpersonerna. Eftersom testet mäts i sekunder som man står still på golvet
så klarade alla även denna test.
4.1.3 Elphinstons balanstest
Eftersom Rombergs test gav för litet eller inget utslag valde vi att använda oss av ytterligare
ett balanstest som komplement till Rombergs test. Vi valde Elphinstons balanstest som gav ett
betydligt bättre utslag.
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Figur 11: Visar Elphinstons balanstest på höger ben.
 Period 1 visar vilken balans som testpersonerna hade innan vår träning startade. Vi
ser att spridningen är stor, allt från 3 sekunder till 143 sekunder.
 Period 2 visar vilken förändring som skett efter 5 veckors träning. Vi ser att 5
testpersoner, 2, 3, 4, 5, 6 har presterat sämre vid mätningen efter period 2. Vilket kan
bero på faktorer som nervositet mm. Avslutningsvis visar
 period 3 vilket resultat som skett efter ytterligare 4 veckor det vill säga när
testpersonerna har tränat i totalt nio veckor. Här är det två testpersoner som
fortfarande har presterat sämre än period 1, men för Testperson 3 är resultatet bättre
än period 2, vilket är positivt ändå. Medan testperson 6 ligger sämre både period 2
och 3. Övriga tio har förbättrat sitt resultat med 1 sekund – 53 sekunder.
Vi väljer att redovisa resultatet i % därför att det ska vara lättare att jämföra mellan de tre
olika testen. Resultatet av balanstestet på vänster ben visade att 83 % hade förbättrat sig trots
att balansen var mycket spridd bland testpersonerna från början. 8 % visar på en mycket bra
balans från början men fördubblar ändå sitt resultat till sista mätningen. Medan 25 % låg
medelbra och övriga testpersoner, det vill säga 67 % låg betydligt lägre i både ursprunglig
balans och total förbättring. Se tabell 1, bilaga 5.
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Figur 12: Visar Elphinstons balanstest på höger ben.
 Period 1 visar vilken balans som testpersonerna hade innan vår träning startade.
Även här är spridningen stor som varierar mellan 5 sekunder till 77 sekunder.
 Period 2 visar vilken förändring som skett efter 5 veckors träning. Vi ser här att fyra
testpersoner, 3, 7, 11, 12 har fått ett sämre resultat. Avslutningsvis visar
 period 3 vilket resultat som skett efter ytterligare 4 veckor det vill säga när
testpersonerna har tränat i totalt nio veckor. Här är det tre testpersoner, 3, 7, 11 som
har presterat sämre än period 1 och testperson 1 har varken förbättrat eller försämrat
sig. Övriga 7 har förbättrat sitt resultat med 5 sekunder - 58 sekunder
Resultatet av balanstestet på höger ben visade att 66 % hade gjort en förbättring. Balansen var
mycket varierande hos testpersonerna. Testperson 2, och 12 visar på en balans på 40 % och
hade också en stor förbättring, testperson 10 visade den allra största förbättringen med hela 65
%. Majoriteten av testpersonerna 66 % hade förbättrat sig måttligt. Se tabell 2, bilaga 5.
4.1.4 Kendalls magtest
Resultatet av Kendalls magtest visar resultatet att alla testpersoner hade mycket svag
magmuskulatur från början och detta förändrades inte särskilt mycket under träningens gång
utan endast en mycket liten förbättring. Graderingen visar enligt nedan:
Grader
Steg
 76o-90o = Fair – till 0
 61o-75o = Fair
 46o-60o = Fair +
 31o-45o = Good –
 16o-30o = Good
 1o -15o = Good +
 0o
= normal
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Figur 13: Kendalls magtest
Period 1 visar på vilken nivå testpersonerna låg på innan träningen började. Testpersonerna
ligger mellan 80o (Fair-) och 60o (Fair +) vid starten.
Period 2 visar förändringen efter 5 veckors träning. Här ser vi att alla har förbättrat sig ett
steg förutom testperson 2 och 11 som ligger kvar i samma intervall.
Period 3 visar resultat efter ytterligare 4 veckors träning det vill säga efter totalt 9 veckors
träning. Här ser vi att alla har förbättrat sig totalt två steg förutom 2 och 11 som har
förbättrat sig ett steg. Nu ligger alla mellan 70o (Fair) och 50o (Fair+). Gradtalen har
förbättrats men man ligger fortfarande kvar i samma intervall nämligen Fair +.
Alla testpersonerna har börjat på den lägsta nivån fair- eller fair. Alla (100 %)har förbättrat
sig något under de 9 veckorna som träningen har pågått. Se tabell 3, bilaga 5
4.1.5 Biering Sörensens ryggtest
Resultatet av Biering Sörensens ryggtest visade att även ryggmuskulaturen var väldigt svag
hos testpersonerna. En normal tid kan sättas till ca tre minuter och då ser vi att ingen av
testpersonerna har nått dit från början men efter träningsperioden nådde två testpersoner dit.
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Figur 14: Visar Biering Sörensens ryggtest
 Period 1 före testperioden visar vilken styrka som testpersonerna har i sin
ryggmuskulatur m.m multifidus. Tiden ligger på 0,57 minuter till 2,22 minuter
 Period 2 efter första träningsperioden på fem veckor visar mycket olika resultat 5
testpersoner har försämrat sig 1, 3, 4, 6, 12 medan en ligger kvar på samma nivå och
resterande sex har förbättrat sig.
 Period 3 visar andra träningsperioden efter nio veckor. Resultatet visar att alla
testpersoner har förbättrat sin ryggmuskulatur efter utfört träningsprogram på mellan
0,03 till 1,09 minuter. Här ligger tiden betydligt bättre på mellan 1,58 till 3 minuter,
så testperson 3, 11 har nått upp till denna magiska 3 minuters gräns.
Den procentuella ökningen ligger mellan 1 % - 177 %. Diagrammet visar att ursprungs styrka
i ryggmuskulaturen är mycket dålig på 50 % av testpersonerna och lite bättre på resterande 50
%. Testperson 3 och 10 har förbättrat sig allra mest med 99 % respektive 177 %. Medan
testpersonerna 5, 6 och 8 har en förbättring under 10 %. Den största gruppen av testpersoner
1, 2, 4, 9, 11 och 12 ligger i intervallet 22 % - 45 %. Se tabell 4, bilaga 5
4.1.6 Hälsoenkäten
Hälsoenkäten visar upplevd förbättring före och efter träningsperioden.
Av våra tolv testpersoner anser åtta att de blivit bättre genom träning, det innebär 66 % medan
tre testpersoner fortfarande har ont i ryggen, detta motsvarar 25 %, och att en testperson
upplevde träningen som oförändrad jämfört med innan det vill säga 8 %.

5. DISKUSSION
Forskning
Enligt flera forskningsrapporter har vårdpersonal fler sjukskrivningsdagar än andra grupper i
samhället (30 % fler), på grund av ländryggssmärtor (Pheasant & Stubbs, 1992). En studie av
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sjukgymnasterna Åsa Hultman och Birgitta Grahn i Växjö gjorde en kartläggning av
självrapporterade muskuloskeletala besvär hos vårdpersonal, det visade sig att de största
besvären kom från ländryggen. Undersköterskor hade mer problem än sjuksköterskor men
ländryggsproblemen var totalt mycket höga då 30 av 32 personer uppvisade smärta i
ländryggen. Det visade även vår hälsoenkät att vårdpersonal hade mycket problem med
smärtor i ländryggen.
Arbetsmiljöinstitutet skrev 1994 boken ”Frisk rygg i sjukvården” som är en kunskapsöversikt
över ryggskador. En av studierna visade att undersköterskor och sjukvårdsbiträde hade sex
gånger högre risk att drabbas av ryggskador på grund av överbelastning. I en annan studie
gjord 1985-86 bland hälso- och sjukvårdspersonal hade var sjunde ont i nedre delen av
ryggen. En tredje studie visade att efter fjorton dagars sjukskrivning återkom 67 % i arbete
och efter sex veckor hade 88 % återgått till arbete. Risken för återfall efter ländryggsproblem
visade sig var hög, 50 % hade blivit sjukskrivna igen inom en artonmånaders period för
återkommande ryggbesvär.
Leif Sieurin et al, menar att den grupp som har nacke ländryggsbesvär hade svårast att återgå i
full sysselsättning. Detta har konsekvenser för individen, då undersökningen visade totalt att
87 % fortfarande var sjukskrivna när de besvarade enkäten, 54 % av dessa var partiellt
(delvis) sjukskrivna och 33 % var helt sjukskrivna, av 161 personer var det endast 10 personer
kom åter i arbete enligt studien.
Inom vården är arbetssituationen mycket påfrestande med tunga lyft, statiskt arbete och
vridmoment genom olika ställningar vid vård av patienter Harber et al 1987). Det finns ett
samband mellan ländryggsbesvär och vård av patienter (Hignett 1994). Även andra aspekter
än de fysiska tycks spela roll för upplevd arbetsbörda. Det som spelar en ännu större roll var
fördelningen av lyften som gjordes under dagen inte antal lyft och vilken tidspress man jobbar
under. Om det fanns en god lyftfördelning som spänner över hela dagen istället för
koncentrerade lyft morgon och kväll, och en minskad tidspress i arbetssituationen då
upplevdes en minskad arbetsbörda för ryggen (Lindell et al 1990). Träning regelbundet varje
vecka minskade vårdpersonalens sjukskrivningsdagar med 32 %. I experimentgruppen hade
dessutom den subjektiva upplevelsen av ryggsmärtorna minskat med 80 %. Det har visat sig
att även livsstilen har en stor betydelse men den största påverkan på resultatet har den
regelbundna träningen (Kellet et al 1991). Vårdpersonal fick träna 20 minuter med
individuellt utformade program, dessutom fick de råd och information om eventuella
ryggproblem, av en utbildad personlig tränare. Träningsgruppen visade mindre smärta i
ländryggen än kontrollgruppen. De goda resultaten av träningen gav positiva effekter i ett
bredare perspektiv då de subjektivt upplevde en stor förbättring som gav en mindre
ryggsmärta (Gundewall et al 1993).
Våra frågeställningar var
-Vilka muskelgrupper är involverade i bålstabilisering?
-Hur samverkar dessa muskler?
-Kan vi genom att endast bygga upp bålens muskulatur minska på ländryggsproblem hos
vårdpersonal?
Fråga ett och två har vi svarat på men vi kan inte kan svara på den sista frågan i vårt syfte. Då
undersökningstiden var för kort för att kunna svara på ett så komplext problem som
ländryggsbesvär och sjukskrivningar är.
Referensram
Vår teori ram säger att ur friskvårdssynpunkt är det viktigt att ha en bra styrka i bålens
stödmuskulatur som ger stabilitet kring leder, buk och rygg. Bålstabilitet är bålens förmåga att
vara ett stöd för armar och ben när den utsätts för belastning och kraft. Detta gör att muskler
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och leder kan prestera i säkra kraftfulla och effektiva lägen. En god bålstabilitet är basen till
en rörelse. Vill man få fram en funktionell rörelse (en hel serie av rörelser) krävs det ett
samspel mellan det muskuloskeletala systemet och hela kroppens nervsystem. Integrerar man
bålstabilitetens principer innefattar detta, hållning, balans, rörlighet och symmetri detta ger
den funktionella rörelsen. Stabilitetsträning ihop med balansträning gör att kroppen inte
behöver kompensera för de olika rörelserna och detta minskar skaderisken. Vidare är det
viktigt att börja träna m.transversus abdominis (den tvära bukmuskeln) och m.m.multifidus
(de djupa ryggmusklerna), därför att dessa muskler måste fungera om man ska kunna få
stabilitet i det djupa bålstabiliserings system i bäckenet och segmentellt i ryggraden eftersom
detta ska ge den naturliga rygg kurvaturen. Vi tränar för att bli starka, snabba eller uthålliga.
Våra studieresultat
Vi ville med våra studier visa hur viktigt det är med bålstabilitetsträning för att minska
sjukskrivningsdagarna som är en stor kostnad för både samhälle och individ och mycket
personligt lidande. Det är en fördel att träna funktionella övningar där man tränar hållning och
balans samt bygger upp bålens muskulatur, särskilt m.transversus abdominis och
m.m.multifidus, som är viktiga muskler att träna från början. Vi kan se att muskulaturen går
att bygga upp under en 9 v träningsperiod. Men att det neuromuskulära systemet behöver
längre tid på sig för att ge ett långsiktligt varaktigt och positivt resultat med en gradvis ökande
styrka. Vi hade behövt fortsätta med denna studie betydligt längre tid än våra nio veckor för
att få fram det resultat som vi ville ha. Flera av forskningsstudierna som är nämnda går att
relaterar till. Vi har både haft ett träningsprogram på ca 20 min med mycket information om
fixering av bålstabilitet och en god hållning. Information och medvetenhet är en mycket viktig
del i träningen. Resultatet visar en generell förbättring av testpersonernas ländryggsbesvär och
inte minst utifrån deras egen subjektiva upplevelse av ryggbesvären efter träningperioden.
Vad vi mer ser är att hållningen generellt var dålig från början. Om inte m.transversus
abdominis (mage) och m.m.multifidus (rygg) är tillräckligt starka säckar kroppen ihop och då
blir det en felställning av ryggen, som med tiden ger ryggproblem. Dessutom saknades
kunskap om HUR man fixerar och använder sin bålstabiliserande muskulatur. När det gäller
den slutliga funktionella kopplingen som vi gjort till en balansövning, ser vi att majoriteten av
våra testpersoner har fått en förbättrad balans. Detta kan bero på dels en neuromuskulär
adaption och dels på inlärning av hur man fixerar och använder sin bålmuskulatur men även
att det har blivit en liten styrkeökning i mage och ryggmuskulatur. Detta är så viktigt eftersom
vårdpersonal har ett mycket krävande jobb som ger problem i bland annat ländryggen. Vi
försökte att påvisa att vårdpersonal med hjälp av uthållighets styrketräning i nedre
bålmuskulaturen skulle minska sina ländryggproblem. Vi hade dock en alldeles för kort
träningsperiod, samtidigt som testgruppen inte var tillräcklig homogen. De varierande
resultaten kan bero på flera olika saker till exempel förkylning, sjukdom ökande ryggbesvär
under tiden som gjorde att någon fick avbryta, men även tidsbrist och ibland uppskjutande av
träningen som har inneburit att testerna har senarelagts. Vi har trots detta sett ett stort intresse
och engagemang av våra testpersoner. Försökspersonerna har blivit inspirerade och fått en
målmedvetenhet i sin bålstabilitet, detta kan vi utläsa av den slutliga hållningsanalysen där
alla har förbättrat sig, några lite medan andra har förbättrat sig mer. Testpersonerna blir
avslutningsvis intervjuade om hur de själva har upplevt sin progress av träningen. Se bilaga 9
Sjukskrivningar på grund av belastning och förslitning på nacke, rygg och axlar är hög. Ofta
handlar det om långtidssjukskrivningar där återfall är mycket hög. Därför menar vi att
arbetsgivaren skulle tjäna på att avsätta ex 2 timmar i veckan till styrketräning för personalen.
I gengäld skulle arbetsgivaren få en effektivare personal med mer energi och ökad lust,
samtidigt som en massa pengar och lidande sparas.
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5.1 Framtida studier
En yrkesgrupp liknande vården kräver en lång studietid, och det har vi inte haft. Framtida
studier skulle vara av stor vikt för vårdpersonal där de får chans att bygga upp sin
bålmuskulatur särskilt m.transversus abdominis och m.m.multifidus. Det är viktigt att fortsätta
träna under lång tid och regelbundet, där man hela tiden mäter styrkan och ökar
svårighetsgraden efter hand, det vill säga öka kroppens utmaning. Detta tror vi på sikt kan
leda till minskade ländryggsbesvär för vårdpersonal som i sin tur leder till mindre
sjukskrivningsdagar. Detta skulle kunna spara mycket pengar och mycket lidande, därför tror
vi att kommun och landsting i första hand men även andra företag skulle vinna mycket på att
anmoda träning under arbetstid.

6 SLUTSATS
Slutsatsen av vår studie visar att det går att stärka bålens nedre muskulatur (m.transversus
abdominis (den tvära bukmuskeln) och i ryggen m.m.multifidus (de djupa ryggmusklerna)
på ett 9 veckors träningsprogram, detta kan vi även se i ett flertal andra studier.
Forskningen ovan visar att vårdpersonal har 30 % fler sjukskrivningsdagar på grund av
ländryggsproblem, än andra grupper i samhället. Undersköterskor och sjukvårdsbiträden har
sex gånger högre risk att drabbas av ryggskador på grund av överbelastning inom vårdyrket.
Det är var sjunde person inom vården. Även risken för återfall efter ländryggsproblem är hög
då ca hälften får återkommande ryggbesvär.
För vårdpersonal är det både tunga lyft, statiskt arbete och vridmoment som är de kritiska
momenten. Men det är inte bara själva lyften som orsakar problemen utan även fördelningen
av lyften. När personalen fick fördela lyften under hela dagen istället för koncentrerat morgon
och kväll minskade upplevelsen av smärta i ländryggen. När man dessutom minskade
tidspressen för personalen i dessa kritiska moment upplevdes en minskade arbetsbördan för
ryggen ytterligare. Vårdpersonal som fick regelbunden träning med individuellt utformade
program, och dessutom råd och information om ländryggsproblem, upplevde mindre smärta i
ländryggen. Kan man få personalen att ändra sin livsstil genom att börja träna kan
sjukskrivningsdagarna komma att minska med ca 30 % enligt studierna. Här kan kommunen
och företagen göra mycket för sina anställda. Inom vården finns mycket att förändra för att
vårdpersonal ska orka vårda i framtiden, istället för att själva bli vårdade.

7 KRITISK GRANSKNING
Testpersonerna lockades med en hållningsanalys och tjugominuters massage för att ställa upp
i projektet, detta var en morot för att gå in i testet och slutföra programmet. Hur mycket detta
lockade och hur mycket träningen lockade vet vi inte. Dock hände det mycket efter nio veckor
då sommarsäsongen tog slut och folk började andra arbeten och skolor m på andra orter. Vi
kortade därför ner träningstiden till nio veckor från tänkta tretton veckor. Våra testpersoner
blev inte den homogena grupp vi hade hoppats på, utan det var stor spridning på både ålder
och problem, detta försvårade det ytterligare att få fram hållbara resultat.
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Bilaga 1

Vill du få en GRATIS hållningsanalys av en
personlig tränare?

Då ska du medverka i vår C-uppsats, vi är två studenter som läser biomedicin med
inriktning på fysisk träning.
Vi behöver minst 10 personer som tränar 2 ggr/vecka i 8-10 veckor. Du kan fortsätta
med ditt egna träningsprogram men vi kommer att lägga till en eller två övningar. Vi
behöver komma igång senast vecka 5.
Vi kommer att göra tester, både rörlighetstester och styrketester på dig, detta tar ca 1
timme.
Du kommer att få svara på en hälsoenkät ca 10 minuter.
Känner du dig intresserad hör av dig till Susanne eller Eva så kommer du att få mer
information.

Tack för visat intresse.
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Bilaga 2

Information till dig som medverkar i denna undersökning
Vi är två studenter som läser biomedicin med inriktning fysisk träning på högskolan i
Halmstad. Vi gör vårt examensarbete under våren 2008 och har fått vår licens som personliga
tränare.
Syftet med studien är att undersöka om den fysiska uthålligheten och styrkan i bålen tränas
tillräckligt. Vi kommer att ge några enkla övningar att träna bål muskulaturen funktionellt och
aerobt. Vi kommer att ta reda på nuvarande fysiska tillstånd i bålen genom att utföra tester
före och efter träningsperioden. Ni kommer att få svara på frågor om allmäntillstånd och
levnadsvanor. Ni kommer att fortsätta att träna 2 ggr/vecka som tidigare. Under de följande
12 veckorna tillkommer några övningar, därefter görs en utvärdering av träningseffekten.
För att delta i studien krävs det att du är fullt frisk. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du har rätt
att avbryta träningen när som helst. Du är medveten om riskerna för skada i rörelseapparaten
och ansvarar själv för att meddela ledarna om skador eller smärta uppstår. Alla resultaten
kommer att behandlas konfidentiellt.
Tack för din medverkan

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker etiskt att delta i studien.
Jag har läst den skriftliga informationen
Jag har fått möjlighet att ställa frågor
Jag är medveten om min rättighet att när som helst avbryta min medverkan
Jag ska meddela ledaren om sjukdom eller skada förekommer
Jag samtycker till att delta i studien

____________________
Datum

________________
Datum

________________
Datum

____________________
Deltagarunderskrift

________________
Projektansvarig I

________________
Projektansvarig II

____________________
Namnförtydligande

________________
Namnförtydligande

_________________
Namnförtydligande
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Bilaga 3

Träningsprogram period 1

Figur A

Figur B

Balansträning:
Armarna rakt utåt
Sträck ut det ben du har i luften så långt framför kroppen du kan. För det bakåt så långt du
kan. Rep: 12ggr
Set: 3 ggr
Vila: 1 min mellan varje set
(Går detta bra, kan du testa att blunda samtidigt)

Magmuskelträning:
Ligg på rygg med benen i 90o mot en vägg (liggande stol)
Armarna utmed sidan
Tryck in hakan ner mot bröstet, lyft huvudet mot benen
Lyft skuldrorna så de släpper kontakten med golvet
Rep: 12, Set: 3, Vila: 1 min mellan varje set
Samma som ovan
Istället för att lyfta överkroppen rakt fram, gå åt vänster sida med
raka armar.
Tänk höger axel mot vänster knä
Rep: 12
Set: 3, Vila: 1 min mellan varje set
Samma som ovan åt höger
Tänk vänster axel mot höger knä
Rep: 12
Set: 3
Vila: 1 min mellan varje set

Ryggresning: Hitta en bra balans på bollen, res upp överkroppen, sträck ut benen, håll in
hakan och låt huvudet bli en förlängning på ryggraden, du ska vara rak från häl till huvud, gå
sedan ner över bollen igen. Rep: 12, Set 3, vila 1 min mellan set
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Bilaga 4

Träningsprogram period 2

Figur A

Figur B

Figur C

Figur D

Magmuskelträning:
Ligg på rygg med benen i 90o mot en vägg (liggande stol)
Böjda armbågar och händerna bakom öronen
Tryck in hakan ner mot bröstet, lyft huvudet mot benen
Lyft skuldrorna så de släpper kontakten med golvet
Rep: 12
Set: 3, Vila: 1 min mellan varje set
Samma som ovan
Istället för att lyfta överkroppen rakt fram, gå åt vänster sida Böjda armbågar och händerna
bakom öronen
Tänk höger axel mot vänster knä
Rep: 12
Set: 3
Vila: 1 min mellan varje set
Samma som ovan åt höger
Tänk vänster axel mot höger knä
Rep: 12
Set: 3
Vila: 1 min mellan varje set
Träningsperiod 2

Ryggresning: Hitta en bra balans på bollen, res upp överkroppen, sträck ut benen, håll in
hakan och låt huvudet bli en förlängning på ryggraden, du ska vara rak från häl till huvud, gå
sedan ner över bollen igen. Händerna hålls nu mot axlarna. Rep: 12, Set 4, vila 1 min mellan
set
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Bilaga 5

Tabeller till tester
Balanstest vänster ben
testperson 1
testperson 2
testperson 3
testperson 4
testperson 5
testperson 6
testperson 7
testperson 8

period 1 period 2 period 3
3
4
4
87
64
143
27
11
22
7
6
8
15
14
25
11
9
8
11
56
50
9
13
28

testperson 9

14

21

22

testperson 10

15

37

46

testperson 11

9

12

62

testperson 12

12

18

23

Tabell 1: Balanstest vänster ben, resultat se figur 7

Balanstest höger ben
testperson 1
testperson 2
testperson 3
testperson 4
testperson 5
testperson 6
testperson 7
testperson 8
testperson 9
testperson 10
testperson 11
testperson 12

period 1 period 2 period 3
5
6
5
39
57
77
30
4
20
30
35
36
20
18
25
2
13
14
9
7
8
27
54
43
15
17
23
10
10
68
19
9
14
40
37
55

Tabell 2: Balanstest höger ben, resultat se figur 8

Susanne Nilsson & Eva Nilsson

29

Bålstabilitet
Kendalls magtest
Kendalls magtest visade att magmuskulaturen hos våra testpersoner är en mycket svag länk
när det gäller bålstabiliteten.
Försöksperson 1
Försöksperson 2
Försöksperson 3
Försöksperson 4
Försöksperson 5
Försöksperson 6
Försöksperson 7
Försöksperson 8
Försöksperson 9
Försöksperson 10
Försöksperson 11
Försöksperson 12

Period 1 Period 2 Period 3
75
65
60
75
75
70
65
60
55
70
65
60
80
75
70
65
60
55
60
55
50
75
70
65
75
70
65
65
60
60
70
70
65
60
55
50

Tabell 3: Resultat av Kendalls magtest se figur 9

Biering Sörensens ryggtest
Ryggövning räknat i minuter

period 1 period 2
testperson
1
testperson
2
testperson
3
testperson
4
testperson
5
testperson
6
testperson
7
testperson
8
testperson
9
testperson
10
testperson
11
testperson
12

period 3

1,55

1,41

1,9

2,22

2,49

3

1,1

0,54

2,19

2,13

2

2,9

2,04

2,39

2,21

2,17

0,56

2,2

1,1

1,4

1,6

1,5

1,52

1,8

1,52

2,38

1,9

0,57

1,54

1,58

2,5

2,5

3

1,22

0,48

1,6

Tabell 4: Resultat av Biering Sörensens magtest se figur10
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Bilaga 6

Hälsoenkät
Allmänna frågor:
Namn?__________________________________

Längd_______

Ålder?________________

Vikt________

Hur ofta motionerar/tränar du i dagsläget, hur långa är dina
pass?___________________________________________
Hur upplever du ditt allmäntillstånd idag, din hälsa (ex mycket bra, bra, medel, mindre bra,
dåligt.
annat)?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur upplever du allmänt, att din fysiska hälsa är idag dvs musklernas
kondition/ork/styrka/uthållighet mm (mycket god, god, medel, svag eller
annat)?______________________________
Hur upplever du din nattsömn, hur många timmar sömn/natt, (god, medelgod, otillräcklig,
annat)?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur bedömer du dina kostvanor, (regelbundenhet, nyttighet, vätskeintag)?________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Känner du dig stressad ( jobbet, fritiden, annat)?____________________________________
___________________________________________________________________________
Röker du, hur många cigaretter/dag?_____________________________________________
___________________________________________________________________________

Känner du dig nedstämd, (aldrig, ibland, ofta)?____________________________________
Har du några tidigare fysiska skador, var?__________________________________________
___________________________________________________________________________
Har du någon diagnostiserad sjukdom, vilken?______________________________________
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Tar du receptbelagda mediciner, vilka?____________________________________________

Specialfrågor fylls i vid värk:
Upplever du smärta eller värk någonstans i kroppen,
var?_________________________________
___________________________________________________________________________
Hur länge har du haft dina besvär?_______________________________________________
Har du varit tvungen att vara sjukskriven för dina besvär någon gång? Hur länge?_________
___________________________________________________________________________
Har man gjort någon åtgärd åt dina besvär någon gång, vad, när, hur?____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Hur uppstår dina besvär, i vilka situationer? (efter du utfört något arbete eller finns alltid
oavsett om du utfört ett arbete eller ej)?____________________________________________
___________________________________________________________________________
Finns det något sätt som lindrar dina besvär?_______________________________________
___________________________________________________________________________
Finns det något som förvärrar dina besvär?_________________________________________
___________________________________________________________________________
Tror du att träning kan hjälpa dig på något sätt,
vilket?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Rita in dina besvär nedanför på smärtgubben. Numrera från ett till tre var besvären sitter och
hur stora besvären är. 1=röd, 2=Blå, 3=grå
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Sammafattning av hälsoenkäten
Testperson 1
Kvinna 54 år väger 60 kg har ett BMI på 31,2. I dagsläget varierar träningen pga att
allmäntillståndet är mindre bra. Variationen kan vara mellan korta promenader till
vattengymnastik, från noll till sju dagar i veckan. Hon upplever sin nattsömn som otillräcklig
medan kostvanorna är regelbundna och nyttiga. Hon upplever ingen stress varken på arbetet
eller på fritiden. Hon röker 3 cigaretter om dagen, känner sig nedstämd ibland. Hon upplever
smärta i rygg och handleder, har haft sina besvär i trettio år. Har varit sjukskriven i perioder
och gått på sjukgymnastik. Hon tror att styrketräning och promenader kan stärka och ge henne
ett hälsosammare liv.
Testperson 2
Kvinna på 19 år väger 49 kg har ett BMI på 20,5. Tränar cirka en gång i veckan 45 min. Hon
upplever både sitt allmäntillstånd som fysiska hälsa som god. Hon har en god nattsömn 9-10
tim. Hon bedömer sina kostvanor som medelgoda, små äter dock lite ibland. Känner sig
stressad ibland på arbetet. Röker cirka 5 cigaretter per dag. Känner sig nedstämd ibland. Har
inga tidigare fysiska skador. Har ibland tillfälliga problem med ryggen, har inte varit
sjukskriven pga ryggbesvär. Tunga lyft ökar hennes ryggbesvär. Hon vet inte om träningen
kan hjälpa henne.
Testperson 3
Kvinna 53 år väger 52 kg har ett BMI på 24,6. Tränar i dagsläget inte så mycket men
promenerar ibland. Upplever sitt allmäntillstånd som medel liksom den fysiska hälsan.
Nattsömnen är medelgod hon sover sex timmar per natt. Kan vakna av domningar i händerna.
Kostvanor är ganska bra, dricker mycket vatten. Känner sig inte speciellt stressad. Röker cirka
10 cigaretter per dag. Känner sig nedstämd ibland. Upplever smärta i rygg och nacke till och
från, har ej behövt vara sjukskriven. Besvären ökar vid lyft och hon tror att träning kan lindra
besvären.
Testperson 4
Kvinna 35 år väger 67 kg har ett BMI på 36,8 Tränar i dagsläget ingenting och upplever sitt
allmäntillstånd som medel. Den fysiska hälsan bedöms som medelgod. Nattsömnen är
otillräcklig 5-6 timmar per natt. Kostvanorna är oregelbundna småäter gärna. Känner sig
stressad på arbetet och på fritiden. Känner sig nedstämd ibland och har problem med axlar
och rygg, har inte behövt vara sjukskriven för detta.
Testperson 5
Kvinna 30 år väger 64,5 kg och har ett BMI på 34,2 Tränar i dagsläget 1-2 ggr per vecka, ca
1.15 tim/gång. Upplever både sitt allmäntillstånd och sin fysiska hälsa som god.. Nattsömnen
blir oftast störd men sömnen ligger mellan 6-10 timmar. Försöker äta nyttigt under veckan
men äter sämre på helgen. Känner sig stressad hemma ibland då hon vill hinna med mycket.
Upplever smärta i rygg och nacke, som ibland kan ge henne huvudvärk. Stress förvärrar
besvären, så hon tror att träning kan minska stressmomenten.
Testperson 6
Kvinna 49 år och väger 58 kg har ett BMI på 23,4. Upplever sitt allmäntillstånd som bra. Den
fysiska hälsan som medelgod. . Hon upplever sin nattsömn som bra men sover för få timmar.
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Kostvanorna är regelbundna känner sig stressad ibland på arbetet. Upplever smärta i nacke,
rygg och axlar. Har inte varit sjukskriven för detta men gått hos sjukgymnast för problemen.
Testperson 7
Kvinna 23 år och väger 66 kg har ett BMI på 25,7. Hon rider dagligen. Upplever sitt
allmäntillstånd och den fysiska hälsan som god. Nattsömnen upplevs som god sover 7-9
timmar per natt. Kostvanor bedöms som nyttiga. Känner sig inte stressad. Har besvär från
nacke, axlar och rygg.
Testperson 8
Kvinna 21 år och väger 52 kg och har ett BMI på 19,4 Upplever sitt allmäntillstånd som bra
och den fysiska hälsan som medelgod. Nattsömnen är oftast god. Sover mellan 6- 8 timmar
per natt. Kostvanorna är goda. Känner sig stressad ibland på arbetet. Känner sig lite
deprimerad emellanåt. Har lite problem i rygg och nacke.
Testperson 9
Kvinna 24 år och väger 64 kg och har ett BMI 21,5 Upplever sitt allmäntillstånd som bra så
även den fysiska hälsan. Nattsömnen upplevs som god sover 7-9 timmar per natt. kostvanorna
är regelbundna och nyttiga. Känner sig stressad ibland på arbetet. Har problem i axlar, nacke
och rygg. Har ej varit sjukskriven för detta men stress förvärrar problemen.
Testperson 10
Kvinna 50 år väger 66 kg och har ett BMI på 27,9 Upplever sitt allmäntillstånd som medel bra
och den fysiska hälsan som medelgod. Även sömnen bedöms som medelgod 5-7 timmar per
natt. Kostvanorna är oregelbundna p g a skiftarbete. Känner sig stressad ibland både på
arbetet och på fritiden. Röker ibland men inte varje dag. Känner sig nedstämd ibland. Har
problem med axlarna, nacke och rygg.
Testperson 11
Kvinna 32 år väger 54 kg och har ett BMI på 22,3 Upplever sitt allmäntillstånd som bra och
sin fysiska hälsa som god. Nattsömnen är medelgod 6-8 timmar. Kostvanorna är goda. Känner
sig stressad på sitt arbete ibland. Besvär axlar, nacke och rygg ibland.
Testperson 12
Kvinna 44 år väger 75 kg och har ett BMI på 25,8 Upplever sitt allmäntillstånd som bra och
den fysiska hälsan som medelgod. Nattsömnen är otillräcklig 5-6 timmar per natt.
Kostvanorna är relativt goda, känner sig stressad och nedstämd ibland. Har problem i axlar
och rygg som ökar vid tunga monotona lyft.
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Hållningsanalys
Testperson 1: Ingen förbättring av hållningen, men en ökad medvetenhet för användningen av
bålstabiliteten i stå still och i gång..
Testperson 2: Har fått en bättre hållning.
Testperson 3: En bättre hållning och ökad medvetenhet av bålstabilitetens betydelse.
Testperson 4: Något bättre hållning och ökad medvetenhet för bålstabiliteten.
Testperson 5: Hade en bra hållning från början men har lärt sig att hitta sina muskler och
använda dessa rätt.
Testperson 6: Har en bättre hållning och använder sig bra av bålstabilitetsövningarna.
Testperson 7: Har fått en något bättre hållning.
Testperson 8: Har blivit bättre i sin hållning och tänker mycket på sin bålstabilitet.
Testperson 9: Hade en dålig hållning från början och har gjort en stor förändring till en god
hållning.
Testperson 10: Har gjort en förbättring i sin hållning och utövar även bålstabilitet på sitt
arbete.
Testperson 11: Bättre hållning och en ökad medvetenhet om viten av bålstabilitet.
Testperson 12: Försöker att efter bästa förmåga inta en god hållning men ryggbesvären är
påtaliga.
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Sammanfattning av testpersonerna efter träningsperioden
Förbättring/försämring
Testperson 1: Hon anser att hon inte blivit bättre eftersom ryggbesvären kvarstår.
Testperson 2: Har blivit bättre efter träningsperioden och har blivit stimulerad till fortsatt
träning på gym.
Testperson 3: Är tveksam men anser att en liten förbättring skett.
Testperson 4: Har fortsatt ont i sin rygg.
Testperson 5. Tycker att ryggbesvären har försvunnit.
Testperson 6: En liten förbättring efter träning.
Testperson 7: Har fått en marginell förbättring.
Testperson 8: Tycker sig ha blivit hjälpt.
Testperson 9: Har blivit bättre i ryggen genom träning och en god hållning.
Testperson 10: Har fortfarande besvär i ryggen till och ifrån.
Testperson 11: Har blivit bättre.
Testperson 12: Har fortfarande ont i ryggen.
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