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Spiller manuel terapi en rolle 
i behandlingen af LBP?

• Forskel mellem specifik eller non-specifik LBP? 

• er 90% virkelig non-specifikke - og hvad siger det om behovet for manuel 
terapi? 

• Forskel mellem akut, subakut eller kronisk LBP? 

• kan manuel terapi reducere antallet af kronikkere?

Specifik LBP: 
Spondylolistese

Jørgensen R et. al. (2013) ‘Fagligt Katalog for spondylolistese’

Ingen effekt af manuel terapi?



Kronisk NSLBP?
• SMT er lige så effektivt som andre terapier i 

relation til smertereduktion og funktionsforbedring 
ved CNSLBP 

• Ingen kendte bivirkninger 

• Men høj risiko for bias, svært at kontrollere for 
placebo 

N=6.070, stor varierans i studiernes kvalitet

Rubinstein SM, van Middelkoop M, Assendelft WJJ, de Boer MR, van Tulder MW (2011) 

Akut NSLBP?

• SMT er ikke mere effektiv end placebo ved akut 
og subakut NSLBP 

• Ingen kendte bivirkninger 

!

N=2.674, generelt ringe kvalitet i studierne

Rubinstein SM, van Middelkoop M, Assendelft WJJ, de Boer MR, van Tulder MW (2012) 

Massage…
• Massage til akut, subakut og kroniske LBP kan 

være effektivt  

• …især når kombineret med træning og uddannelse 

• Ingen kendte bivirkninger 

• 5/13 studier havde lav risiko for bias 

!

N=1.596, varierende kvalitet

Furlan AD, Imamura M, Dryden T, Irvin E (2008)

For mange eller for ens teorier?

Karayannis	  et	  al.	  (2012)	  13	  BMC	  Muskuloskeletal	  Disorders



Men…
• vi gør stadig folk raske og tilfredse med de 

teknikker vi har lært af Maitland, McKenzie, Butler 
o.a.  

• der er ikke evidens imod disse teknikker, og de har 
ingen kendte bivirkninger 

• forskning kan ikke fremhæve andet, der virker 
bedre 

• nyt er ikke nødvendigvis bedre

En pointe med et historisk perspektiv
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“…you don’t need a lot of research to understand 
that if you cannot treat spinal dysfunctions 

 you cannot help a lot of people..”

Spinal Manipulation Made Easy  
af Maitland/Kirkpatrick 

Kapitel 1, side 1

Treat you own back  
af Robin McKenzie 

Side  36



NOIJAM 
af David Butler 

‘The Rollercoaster of Professional Life’

“I believe that pain is one of the most 
difficult challenges in medicine. I also 
believe that physiotherapy has lacked the 
respect it deserves for it’s efforts in trying 
to tackle this vast and complicated area.”

Topical Issues in Pain 1  
af Louis Gifford 

Forord

»…for der er stor forskel på at behandle 
noget, der sker i centralnervesystemet 

eller ude i knæet eller albuen,« 
understreger Thomas Graven-Nielsen.

Videnskab.dk  
af Thomas Hoffmann 
29. december 2009

• Manuel terapi kan ikke længere ses som den 
(eneste) aktive komponent i behandlingen 
• hvilken rolle skal manuelle terapier spille? 

• Smerte er ikke (altid) relateret til vævsskade, og 
smerte kan være et problem i sig selv 
• hvad kan manuelle terapier bidrage med? 

• Vi kan ikke (længere) være tilfredse med at finde 
årsagen uden også at løse problemet men vi har 
ingen teorier om hvordan vi løser kroniske smerter 
• hvad er en acceptabel NNT for manuel terapi (givet at NNH er meget høj)?



Patient tiltag
• Kommunikation så vi kan forstå patienterne og 

formidle vores viden til dem 

• ‘Coaching’ så vi kan hjælpe patienterne med at nå 
fra ‘facit’ til målopfyldelse 

• Bedre og hyppigere effektmåling af praksis

Strategi tiltag
• Forskning i mekanismer og perception 

• Nye teorier, der samler vores viden på området

God fornøjelse  
med oplæggene! 

Husk at holde øje med muligheder 
for at ændre din praksis…


