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MSK smerter og arbejde

Antal sygedage fordelt på forskellige kliniske tilstande 

Sygdomsbyrden i Danmark, 2015
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Patientuddannelse som del af interventionen

1. Care should be patient centered
• Context-specific
• Communication (in laymen terms)
• Shared decision-making 

2. Screen for serious pathology/red flags

3. Assess psychosocial factors

4. Avoid medical imaging unless:
• Serious pathology is suspected
• Unsatisfactory response to 

conservative care or unexplained 
progression of signs and symptoms.

• It is likely to change management

5. Thorough physical assessment as indicated by signs and symptoms 

6. Evaluate progress regularly e.g. by using outcome measures

7. Provide patients with education/information about their condition and 
management options

8. Provide management addressing physical activity and/or exercise

9. Apply manual therapy only as an adjunct to other evidence-based treatments

10. Unless specifically indicated (e.g. red flag condition), offer evidence-
informed non-surgical care prior to surgery.

11.Facilitate continuation or resumption of work



Hvad skal patienter uddannes til? 

Traeger et al., 2018



Uddannelse i sin simpleste form - budskab

An apple a day keeps the doctor away

= gør noget godt for dig selv og din helbred. Hvis du gør, så 
har du måske ikke behov for alt det avancerede  



Patientuddannelse for arbejdsrelaterede smerter

Virker det? 

Er nogle former for uddannelse
bedre end andre? 

Synes medarbejdere at det hjælper?

• Face-to-face
• En pjece
• Online uddannelsesforløb

Palsson et al., 2020



Hvad fandt vi?

Virker det?

Mindre sygefravær til trods for smerter

Blangsted et al., 2008; de Boer et al., 2007; Hazard et al., 2000; Rantonen et al., 2016, 2012

Økonomisk gevinst i at medarbejdere bliver på arbejde til
trods for smerter

Feuerstein et al., 2000; Rantonen et al., 2016; Slaughter et al., 2015



Gør uddannelsesformen en forskel?

+ =

Rantonen et al., 2016, 2014

En aktiv tilgang (fx træning) forbedrer effekten
Aghilinejad et al., 2014; Rantonen et al., 2012

En pjece ser ud til at have en gavnlig effekt
• Smerteintensitet
• Udgifter
• Sygefravær

Face-to-face uddannelse kan sikre en bedre retentention af informationen
Wanyonyi et al., 2015

+ +



Kvalitative fund  

Elektroniske platformer er til at foretrække
• Brugeren får indsigt i egen tilstand
• Råd og vejledning omkring hvordan adfærdsændringer (hjemme/på arbejde) kan hjælpe

Hutting et al., 2015

Uddannelsestiltag med et bredt fokus, der inkluderer både arbejde og fritid, understøtter
egenhåndtering og selvstændighed

Hutting et al., 2015; Slaughter et al., 2015; Wanyonyi et al., 2015



En lille indsats er måske ikke så lille…

Pjecer er en envejs kommunikation
• Ikke nødvendigvis specifikt for læserens problem 

…men stadigvæk bedre end ingen ting 

Fordele kan mærkes både på den korte og 
lange bane 

• Promoværing af adfærdsændring
• Modificering af tanker omkring egen helbred
• Ændret forhold til smerter på arbejde

Shorthouse et al., 2016

For arbejdsgivere og politikere
• Den mulige gevinst vil formentlig opveje de øgede

udgifter



Smerter fra bækken og lænd – fællestræk

Lændesmerter
Biomekaniske faktorer

• Rotationer
• Længerevarende foroverbøjning på 

arbejde
• Tunge løft
• Vibration

Psykometriske og sociale faktorer
and social factors

• Krævende arbejdsopgaver
• Lav autonomi/selvbestemmelse

Bækkensmerter

Sterud & Tynes., 2013; Tiemessen, Hulshof, & Frings-Dresen, 2008; Hoogendoorn et al., 2000 

To-tredje dele af gravide kvinder er sygemeldt i slutningen af
2. trimester  

Hyppigste årsag for sygemelding:
• Bækkensmerter og træthed
• Søvnproblemer

Biomekaniske faktorer
• Fysisk krævende arbejde øger risikoen for bækkensmerter under 

graviditet med 50% 
• Arbejdsopgaver/arbjedsstillinger

Psykometriske og sociale faktorer
• Øget psykisk belastning på gravide kvinder med bækkensmerter 
• Gravide kvinder med længere uddannelse bliver sjældnere sygemeldt 
• Lavere job tilfredsheds hos kvinder der bliver sygemeldt 

Dørheim et al., 2013

Malmqvist et al., 2015;  Juhl et al., 2005



Fokus må altid være på personen

Den valgte indsats må addressere: 
• Arbejds-relaterede faktorer

• Generiske og specifikke
• Den positive gevinst af aktiviteter udenfor arbejde

• Smertens etiologi
• Hvilken rolle emotionelle faktorer spiller 
• Egen håndtering af arbejdsbelastning

• Evnen til at vurdere hvor meget man kan klare
• Evnen til at sætte begrænsninger

Patientuddannelse må/skal integrere den moderne forståelse af MSK 
smerter

Hutting et al., 2015



Den biopsykosociale tilgang 

Biologi Psykologi 

Sociale faktorer



Bio-delen spiller en rolle



Bevægelighed afhænger af udgangsposition

Ledbevægelse i en given retning begrænses af udgangspositionen
• Selv om der ikke findes “den rigtige holdning” vil udgangspositionen påvirke resultatet



Et fleksions-moment øger intradiscal tryk

OBS – Betyder IKKE at foroverbøjning = skade



Vævets adaption til belastning

Adams et al., 2006

Creep er en tidsafhængig adaption til belastning
• Skyldes en omstrukturering af passive ledstrukturer

• (fx kollagen fibrer, proteoglykan, elastin)
• Omdistribuering af vand

Creep Histeresis

Gentagen belastning resulterer i mikrotrauma i vævet
Marras, 2000

Adams et al., 2006

Mismatch mellem den tid der går med vævets adaption til
belastning og den tid der går med at vende tilbage til start

• Kaldes ‘set’ 

Gentagen belastning (konstant / mange korte perioder) kan
resultere i at vævet når ikke tilbage til udgangspositionen

• Kan føre til vævsskade



Belastning på rygraden
Ryggen bliver udsat for hovedsagelig 3 forskellige typer af belastning:

• Direkte belastning (fx aksial kompression) 
• Indirekte belastning (fx med vægt foran kroppen som giver en vægtarm/torque)
• Shear (fx Sacral thrust testen på SI led)

Farfan, 1973

Direkte belastning Indirekte belastning (torque) Shear

Tyngdekraften spiller en rolle i oprejst
position

• Øger kompression

Modstand til belastningen
• 50% fra IVD, ipsilateral facet led og 

contralat facet led kapsel
• Størst belastning på de mest distale

strukturer

I ikke-vægtbærende begrænser fibrer
fra IVD 

Farfan et al., 1970; Krismer et al., 1996

Største delen af kompression stammer fra
muskelaktivitet

Dolan et al., 1994; Kingma et al., 2001

Med kompression stiger modstand til
torque med 50%

Farfan et al., 1970

Med kompression kommer den største
begrænsning fra facet led

Adams & Hutton, 1981

Moore et al., 2006



Tyngdekraften kan spille en rolle

Signifikant reduktion i diskhøjde L4L5 

Signifikant pladsreduktion i spinal kanalen
• Mest på L4L5 niveau

Med kompressionUden kompression

Saifuddin et al 2003



Hvad så med patienter?

• Signifikant reduktion i dural sac cross sectional area hos 67.5% af cases i 138 led segmenter (38.3%)
• I knap 1/10 af tilfælde sås udposning på diskus
• I 5% af tilfælde fandtes protrusioner/extrusioner

50% af kropsvægt



Et eksempel fra rugby

• Front-row rugby players exhibited significant radiographic evidence of C-spine degenerative changes compared 
to the non-rugby playing controls

• Despite these findings the rugby players did not exhibit increased symptoms.

4000–8000 N
Martin & Beckham, 2020



Degenerative ændringer forekommer

Patologiske ændringer forekommer naturlig hos personer uden smerter

Brinjikji et al., 2015a 0 10 20 30 40 50 60 70

Annular fissure
High-intensity zone

Central spinal canal stenosis
Disc bulge

Disc degeneration
Disc extrusion

Disc protrusion
Modic changes

Modic 1 changes
Spondylolisthesis

Spondylolisis

Pathological findings

Symptomatic Asymptomatic

Prevalence (%)
Brinjikji et al., 2015b

...men forekommer hyppigere hos dem der har ondt



Et eksempel fra hverdagen

• Alle deltagere ændrede deres siddestilling når de blev bedt om at finde en “normal” siddestilling

• Vanlig siddestilling var forskellig mellem køn
• Kvinders forestilling om optimal siddestilling var mere ind i ekstension end hos mænd

N = 93



Holdning og smerter

Det ser ikke ud til at være et linært forhold mellem ryggens
kurvatur og smerter fra hoved, nakke eller ryg

• Hos unge
• Hos voksne
• Hos de ældre



Men alligevel….

Christensen et al., In prep

• At sidde slumped uden støtte under armene gav
• mest smerter
• øget smertefølsomhed på nakken

• Blandede fund på EMG  



Skade/degeneration er sjældent nok

‘Mine rygsmerter er ikke til at holde ud – hvornår
stopper det?’

‘Jeg kan ikke gå på arbejde – jeg kan ikke engang tage
strømper på’

‘Jeg når aldrig at blive færdig med projektet’

‘Jeg svigter alle’



• Fysioteraepeuter er bevidste om vigtigteden af kognitive, psykologiske og sociale faktorer i forbindelse med 
rygsmerter….til en vis grad 

• Fysioterapeuter ofte føler at når patienten ikke reagerer som forventet til den valgte intervention, så er det fordi 
patienten fejler noget (dvs interventionen var rigtig…patienten fatter den bare ikke)

• Hvorfor skal vi screene for disse faktorer når vi ikke er kvalificerede til at håndtere dem? 



Vi må tage højde for symptomernes kompleksitet 

Fysiske faktorer – provokerende og lindrende
faktorer

• Sidde, stå, løfte......

Tankemønstre relateret til tilstanden
• Tanker relateret til den underliggende årsag
• Forventninger omkring prognose 
• Egen kontrol over smerten

Kognitive og emotionelle faktorer
• Koping strategier
• Smerte-relateret stress/angst
• Undgåelsesadfærd
• Beskyttende bevægelser og vaner (fx altid løfte med ret ryg)
• Livstil

Fokus bør være på funktionelle aktiviteter der er 
relevante for smertetilstanden

• Siddestilling
• Er det muligt at modificere smerten ved at ændre siddestilling?  

• Løfteteknik
• Kan vi ændre teknikken så det gør mindre ondt?  

• Stående
• Kan vi stå anderledes således at det gør mindre ondt? 

Den subjektive undersøgelse Den objektive undersøgelse



Undersøgelse af psyko-delen
Der findes en række spørgeskemaer som har til formål at afdække emotionelle og 
kognitive faktorer

• Validerede til en række sygdomstilstande
• Findes i mange udgaver (sprog, lange/korte mm)

• Kan tage lang tid at udfylde
• Kan tage lang tid at regne ud hvor patienten ligger
• Normal variabilitet

Spørgeskema

Pain Catastrophizing Scale (PCS)

Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK)

Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire (ÖMPQ)

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

Depression, Anxiety and Stress Questionnaire (DASS)

Back Pain Attitudes Questionnaire (Back-PAQ)

Avoidance-Endurance Questionnaire (AEQ)

Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ)



Hvad er vi mest interesserede i at måle?

Spørgeskema Hvad måler det?

Pain Catastrophizing Scale Katastrofetanker

Tampa Scale of Kinesiophobia Bevægeangst

Örebro Musculoskeletal Pain Questionnaire Screeningsredskab (gule flag)

Pittsburgh Sleep Quality Index Søvnkvalitet

Depression, Anxiety and Stress Questionnaire (DASS) Depression, angst og stress

Back Pain Attitudes Questionnaire Holdninger til rygsmerter

Avoidance-Endurance Questionnaire Kognitiv/affektiv adfærd i forhold til smerter

Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Smerte-relateret undgåelsesadfærd



Kan vi lade os inspirere af validerede spørgeskemaer?

Pain Catastrophizing Scale
Det bekymrer mig hele tiden, om smerterne vil forsvinde.

Jeg føler, at jeg ikke kan mere.

Det er frygtelig, og jeg tænker, at det aldrig bliver bedre.

Det er forfærdeligt, og jeg føler mig overvældet af smerterne.

Jeg føler, at jeg ikke kan holde det ud længere.

Jeg bliver bange for at smerterne vil blive værre.

Jeg tænker hele tiden på andre smertefulde oplevelser.

Jeg ønsker desperat, at smerten vil forsvinde.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på mine smerter.

Jeg bliver ved med at tænke på hvor ondt det gør.

Jeg bliver ved med at tænke på, hvor meget jeg ønsker, at smerten skal holde op.

Der er intet jeg kan gøre for at mindske intensiteten af mine smerter.

Jeg tænker på om der kunne ske noget alvorligt.

I’m afraid that I might injury myself if I exercise 

If I were to try to overcome it, my pain would increase

My body is telling me I have something dangerously wrong

My pain would probably be relieved if I were to exercise

People aren’t taking my medical condition seriously enough

My accident has put my body at risk for the rest of my life

Pain always means I have injured my body 

Just because something aggravates my pain does not mean it is dangerous

I am afraid that I might injure myself accidentally

Simply being careful that I do not make any unnecessary movements is the safest thing I can do to prevent my 
pain from worsening

I wouldn’t have this much pain if there weren’t something potentially dangerous going on in my body

Although my condition is painful, I would be better off if I were physically active

Pain lets me know when to stop exercising so that I don’t injure myself

It’s really not safe for a person with a condition like mine to be physically active

I can’t do all the things normal people do because it’s too easy for me to get injured

Even though something is causing me a lot of pain, I don’t think it’s actually dangerous

No one should have to exercise when he/she is inpain

Tampa Scale of Kinesiophobia



Mulige spørgsmål? 

Bekrymrer du dig meget over din tilstand? 

Tror du at smerten vil blive værre end den er nu?

Når du har ondt, er der noget du kan gøre for at lette den? 

Føler du at smerten stopper dig fra at gøre det du har lyst til?  

Bevægeangst

Katastrofetænkning

Hvad tror du vil ske hvis du prøver fx at løfte noget tungt eller
træne? 

Tror du at der er noget skadet ind i din [INDSÆT KROPSDEL]?

Tror du at de smerter du oplever ved træning er et tegn på en skade? 

Søvn
Forstyrrer dine smerter din søvn? 

Bliver du vækket af smerter? 
• Hvor ofte per nat? 
• Falder du hurtig i søvn igen? 

Bliver du vækket af noget andet? 
• Stress
• Angst

Kan du nemt falde i søvn? 
• Hvad er det der holder dig vågen? 

Smerter? 



Når vi står i vejen for bedring....

….ok…?



• No good quality evidence to support recommendation of posture-correcting shirts as a management strategy
for musculoskeletal pain.

• Promotion of this product may reinforce the inaccurate and unhelpful message that poor posture leads to pain.
• The efficacy of such garments should be tested in clinical populations and not only in pain-free individuals

Korrigerer vi i virkeligheden noget?

Sammenlignet med kontrol personer så har personer med rygsmerter: 
• Mindre variation i deres bevægelser

Falla et al 2014; 2017
• Bruger mere tid i samme position når de er på arbejde

Wong et al 2009
• Har øget aktivitet i deres bugmuskler

Lima et al 2018; Sheeran et al 2012



Vælg dine ord med omhu
I samfundet tror de fleste på en direkte sammenhæng mellem smerter og en biomedisinsk lidelse/fejl

Darlow et al., 2014

Der er meget der tyder på at det er vores skyld – 9/10 personer med rygsmerter har fået at vide fra en
sundhedsperson at det er noget galt med deres ryg

Setchell et al., 2017

Darlow et al., 2013

“I injured my back, and I think they described it as...a slipped disc.... Something she’d also 
said to me, “Unfortunately, because you’ve done this, you have a very high chance of doing 
it again.” Now, I connect any pain that I feel round there to that”

“Do all those things that the physio told me to do. Or not to do.... She’s told me more what 
nots [sic] to do, than what to do. So I think those what nots [sic] to do are more important”

I was worried that...I would do things [at work] that would further damage my back.... [The 
doctor] basically said that I shouldn’t do any bending or lifting. Which is a lot of the job



Misforståelser
Tiger Woods skadet på PGA touren

www.sbnation.com/golf/2014 - accessed 25. April 2022



”My sacrum went out, it pinched the nerve and hence the spasms. Once the
bone was put back in, it was all good. The spasms went away and I started
to get some range of motion. I’m not in any pain. That is the good part.”

Tiger Woods, August 2014 

Kan SI – leddet hoppe ind og ud af position?

REUTERS/Mike Blake., 2009



Hvorfor er dette problematisk? 

Når vi associerer smerter med fx svaghed, instabilitet og/eller degenerative 
forandringer så risikerer vi at skabe frygt for bevægelse/belastning

Darlow et al 2016; Bunzli et al 2015; Sloan et al 2010

Vi (sundhedspersoner) er i en nøgleposition til at facilitere
en proces i retning af bedring:

• Vi kender kroppens anatomi
• Vi forstår menneskekroppens funktion

• Bevægelser
• Smerte ting
• Interaktioner (smerter x bevægelser/funktion x kognitive faktore x 

sociale forhold)

= vi har troværdighed



Arbejde som del af genoptræning

Opfordringer vedrørende vanlig aktivitet bør indeholde råd om fortsættelse med
daglige huslige gøremål (f.eks. madlavning og rengøring), deltagelse i sociale
aktiviteter samt fritidsaktiviteter og vanlig motion. Opfordringerne bør ligeledes
indeholde råd vedrørende patientens arbejde, f.eks. muligheder for
midlertidige ændringer i arbejdsfunktioner eller arbejdstid. Rådene bør være
baseret på dialog med og tilrettet den enkelte patient, og der bør være fokus på
at bevare patientens tilknytning til arbejdspladsen.

Vi skal opfordre til fysisk akivitet (herunder arbejde) i det omfang som kan lade sig gøre
• Ikke på grund af påviselig effekt på smerter / funktionsevne

• Sekundære gevinster

Hvis tilstedeværelse på arbejdspladsen bruges aktivt som en del af genoptræningsindsatsen ser 
ud til at have en bedre effekt end anden aktiv tilgang



Take home message

1. Forklar hvordan smertesystemet fungerer, adapteret til den individuelle præsentation (indenfor en
bio-psyko-social forståelsesramme)

2. Addresser uhensigtsmæssige tanker omkring patientens helbred på en konstruktiv måde

3. Informer patienten om [INDSÆT KROPSDEL] strukturel integritet

4. Design, sammen med patienten et forløb der er i overensstemmelse med punkter 1-3.

To do i morgen...og resten af ugen



Take home message – den simple version

”If it’s not true, don’t say it; 
If it’s not right, don’t do it”

Marcus Aurelius (AD 121 – 180) 



Tak for opmærksomheden

42


