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Fö rörd 

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har som uppgift att verka för en utveckling av 

habiliteringsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna utifrån de övergripande mål som 

beskrivs i hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om särskilt stöd och service till vissa 

funktionshindrade Föreningen har ambitionen att gemensamt utveckla en kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig verksamhet som är kostnadseffektiv och till nytta för personer som behöver 

habilitering. I en god kvalitet innefattas även att habiliteringen ska vara brukarfokuserad och ta 

tillvara brukarnas och de anhörigas egna erfarenheter och resurser. 

Inom ett flertal områden behöver metoder, arbetssätt och behandlingsresultat för personer med 

funktionsnedsättningar beskrivas och dokumenteras. För att öka kunskapen om vilka åtgärder 

som ska utvecklas och vilka som ska avvecklas krävs ett nationellt samarbete.  

2001 initierades därför ett projekt som fick namnet Evidens Baserad Habilitering (EBH). Syftet 

var att pröva en nationell arbetsmodell bestående av övergripande arbetsgrupper med uppgift att 

granska olika interventioners evidens. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt när det gäller 

att sammanställa tillgänglig forskning och har inneburit rekommendationer inom flera områden. 

Det är nu ett vedertaget arbetssätt inom föreningen.  

Området som granskats i denna rapport gäller Metoder för att förhindra utveckling av skolios hos 

barn/unga/vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar 

Arbetsgruppens uppgift har varit att: 

 granska och sammanställa den vetenskapliga evidens som finns för metoder som 

förhindrar skoliosutveckling hos barn och vuxna ur ovan nämnda grupp. 

  utifrån det aktuella bevisläget och kliniska erfarenheter arbeta fram 

behandlingsrekommendationer. 

Rapporten var färdig i april 2015 och från juni 2015 finns den presenterad på föreningens 

hemsida www.habiliteringschefer.se  

Arbetsgruppen har framförallt funnit studier som visar ett starkt vetenskapligt stöd för att 

ryggkirurgi minskar graden av skolios. Effekten av korsettbehandling är däremot svårtolkad. 

Strukturerade uppföljningsprogram i tvärprofessionella team typ CPUP, MMCUP och 

neuromuskulära vårdprogram rekommenderas för att i tid identifiera behov av åtgärder. 

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer ställer sig bakom de rekommendationer/synpunkter som 

arbetsgruppen lagt fram. Arbetsgruppens fynd visar på behovet av ytterligare uppföljningsstudier 

kring de vårdprogram som finns för dessa grupper.  

Ett stort tack till Elisabet Rodby Bousquet som med oförtröttlig entusiasm lett gruppen framåt 

och ett tack till gruppens övriga medlemmar för den energi och arbetsglädje ni lagt ner i denna 

rapport. 

Falun 2015-04-28 

Maja Gilbert 

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer 

http://www.habiliteringschefer.se/


3 

 

Innehåll 
 

INLEDNING .................................................................................................................................... 4 

SAMMANFATTNING ...................................................................................................................  5 

REVIDERING ................................................................................................................................  6 

REKOMMENDATIONER  ............................................................................................................. 7 

BAKGRUND ................................................................................................................................... 9 

SYFTE, METOD ........................................................................................................................... 13 

CEREBRAL PARES (CP) ............................................................................................................. 17 

Resultattabell CP  ................................................................................................................... 29 

RYGGMÄRGSBRÅCK (MMC) ................................................................................................... 33 

Resultattabell MMC ............................................................................................................. 444 

NEUROMUSKULÄRA DIAGNOSER ......................................................................................... 50 

DUCHENNES MUSKELDYSTROFI (DMD) .............................................................................. 50 

Resultattabell DMD .............................................................................................................. 544 

SPINAL MUSKELATROFI (SMA) ............................................................................................ 588 

Resultattabell SMA  ............................................................................................................. 622 

RETTS SYNDROM ..................................................................................................................... 655 

Resultattabell Retts ................................................................................................................. 69 

FÖRKORTNINGAR ...................................................................................................................... 70 

REFERENSER ............................................................................................................................... 71 

BILAGA 1 – SBUs mall ................................................................................................................ 82 

BILAGA 2 – LSRs mall ................................................................................................................. 83 

  

 

 

   

  



4 

 

Inledning 

Denna rapport har arbetats fram på uppdrag av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer och 

genomförts i samarbete med det nationella uppföljningsprogrammet och kvalitetsregistret vid 

cerebral pares (CPUP). Rapporten beskriver ett projekt inom ramen för Evidensbaserad 

habilitering (EBH) och riktar sig till yrkesverksamma inom barn- och vuxenhabiliteringen. 

En nationellt sammansatt, tvärprofessionell arbetsgrupp som arbetar med barn och vuxna har 

genomfört en sökning, granskning och sammanställning av evidens avseende ”Metoder för att 

förhindra utveckling av skolios hos, barn, unga och vuxna med neuromuskulära 

funktionsnedsättningar”. 

Följande personer har ingått i arbetsgruppen: 

Anna Littorin Zetterlund, sjukgymnast BUH Örebro              anna.littorin-zetterlund@regionorebrolan.se  

Annika Blomkvist, sjukgymnast Regionhab Göteborg           annika.blomkvist@vgregion.se 

Amelie Bergendahl Schroeder, sjukgymnast BUH Uppsala   amelie.bergendahl.schroeder@lul.se 

Cecilia Mårtensson, sjukgymnast BUH Stockholm                 cecilia.martensson@sll.se  

Gunilla Jodry, sjukgymnast VUH Skåne             gunilla.jodry@skane.se 

Johanna Weichbrodt, arbetsterapeut Regionhab Göteborg    johanna.weichbrodt@vgregion.se  

Måns Persson Bunke, barnortoped Lund                                mans.persson-bunke@skane.se 

Rolf Sandblom, sjukgymnast VUH Gävleborg                        rolf.sandblom@lg.se 

Elisabet Rodby Bousquet, sjukgymnast, med dr Västerås      elisabet.rodby.bousquet@ltv.se 

 

 

Vi har även haft stor hjälp av följande personer i olika faser av projektet: 

Maja Gilbert, verksamhetschef Dalarna (Föreningen Sveriges Habiliteringschefer) 

Gunnar Hägglund, barnortoped Lund (CPUP) 

 

Arbetet som påbörjades i mars 2013 och avslutades i april 2015 finansierades av respektive 

habilitering och CPUP. Gruppen träffades gemensamt vid åtta tillfällen. Fem av dessa möten var i 

form av 2-dagars internat, vilket upplevdes som mycket effektivt då vi kunde utnyttja fler 

arbetstimmar och minimera restiden. Utöver detta har mycket arbete skett enskilt och i mindre 

grupper.  

Det har varit ett spännande projekt där alla deltagare lagt ner ett stort engagemang, intresse 

och arbete. Vi hoppas och tror att denna kunskap kommer att användas tillfullo inom 

verksamheterna. 

  

mailto:anna.littorin-zetterlund@regionorebrolan.se
mailto:annika.blomkvist@vgregion.se
mailto:amelie.bergendahl.schroeder@lul.se
mailto:cecilia.martensson@sll.se
mailto:gunilla.jodry@skane.se
mailto:johanna.weichbrodt@vgregion.se
mailto:mans.persson-bunke@skane.se
mailto:rolf.sandblom@lg.se
mailto:elisabet.rodby.bousquet@ltv.se
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Sammanfattning 

Gruppens uppgift var att granska och sammanställa evidens för metoder som förhindrar 

skoliosutveckling hos barn och vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar. Utifrån det 

aktuella bevisläget och kliniska erfarenheter skulle gruppen därefter arbeta fram 

behandlingsrekommendationer. 

Neuromuskulära funktionsnedsättningar är ett begrepp som innefattar ett flertal diagnoser och 

åldersgrupper. Arbetsgruppen valde därför ett brett angreppssätt och gjorde en omfattande 

sökning. En del studiepopulationer och resultat var ofullständig beskrivna. Vissa 

behandlingsmetoder är inte längre aktuella och operationstekniker utvecklas ständigt. För 

långtidsresultat av olika behandlingsmetoder var vi ofta hänvisade till äldre metoder. 

Sökningen genererade framför allt studier kring kirurgiska insatser och endast ett fåtal 

omfattade korsettbehandling.  För vissa diagnosgrupper och behandlingsmetoder fanns så lite 

eller inget publicerat att det inte går att utfärda några evidensbaserade rekommendationer. Det 

betyder inte att metoderna saknar effekt men att det behövs mer forskning inom området för att ta 

reda på detta.  

Att utvärdera behandlingsinsatser där naturalförloppet innebär en successiv försämring är en 

utmaning. Det kan innebära att även en långsammare försämring är ett positivt resultat.  

Bevisläget ger sammantaget ett starkt vetenskapligt stöd för att ryggkirurgi minskar graden av 

skolios. Komplikationsfrekvensen varierar och infektioner är betydligt vanligare hos personer 

med ryggmärgsbråck. Livskvalitet, lungfunktion, sittande, arm-/handfunktion och ADL påverkas 

i olika utsträckning av ryggoperation och varierar stort mellan diagnosgrupper. I de flesta fall 

rekommenderas tidig operation och god preoperativ planering för bra resultat.  

Effekten av korsettbehandling på skoliosutvecklingen är svårtolkad men behandlingen ger en 

förbättrad funktion som sittförmåga och balans. Korsett verkar till viss del kunna bromsa upp 

progressionshastigheten om korsetten är individuellt utprovad och används i ett tidigt skede.  

Tvärprofessionella team och kontinuerlig uppföljning via nationella uppföljningsprogram som 

CPUP, MMCUP och neuromuskulära vårdprogram rekommenderas för att identifiera behov av 

åtgärder i tid och minska skoliosutvecklingen. 
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Revidering 

Arbetsgruppen förslår att rapporten revideras genom en kompletterande litteratursökning 

under 2018. De som på uppdrag av Föreningen Sveriges habiliteringschefer initierar detta arbete 

för varje grupp är: 

CP - Amelie Bergendahl Schroeder, sjukgymnast BUH Uppsala      amelie.bergendahl.schroeder@lul.se 

MMC - Annika Blomkvist, sjukgymnast Regionhab Göteborg          annika.blomkvist@vgregion.se 

NMD - Johanna Weichbrodt, arbetsterapeut Regionhab Göteborg   johanna.weichbrodt@vgregion.se   

mailto:amelie.bergendahl.schroeder@lul.se
mailto:annika.blomkvist@vgregion.se
mailto:johanna.weichbrodt@vgregion.se
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Rekömmendatiöner  

För personer med Cerebral pares (CP) 

Skolioskirurgi - Vid skolios med Cobbvinkel >40° före 15 års ålder eller progredierande 

skolios rekommenderas remiss till ryggkirurg för bedömning och eventuell operation. Tidig 

operation ger ett bättre funktionellt resultat. För- och nackdelar med operation bör övervägas och 

förankras preoperativt och komplikationsrisken beaktas. En noggrann preoperativ planering och 

förberedelse optimerar resultatet. Skolioskirurgi kan förbättra Cobbvinkel, livskvalitet, ADL, 

sittförmåga, utseende och underlätta omvårdnaden. 

Korsettbehandling - Korsett verkar kunna ha viss bromsande effekt på skoliosutvecklingen 

under förutsättning att den initiala korrigeringen i korsetten är god. Detta gäller framför allt när 

skoliosen sitter thorakolumbalt eller lumbalt och har en Cobbvinkel <40º. Korsettbehandling ger 

bättre sittfunktion, balans och position av huvud, nacke och bål, och verkar inte ha någon negativ 

inverkan på andningen. 

CPUP - Regelbunden uppföljning i CPUP med klinisk undersökning och röntgen bidrar till 

att minska förekomsten av skolios och andra felställningar hos personer med CP, och att i tid 

identifiera dem med progredierande skolios som är i behov av ryggkirurgi. 

 

För personer med ryggmärgsbråck (MMC) 

Etiologi - Det finns flera orsaker till att skolios uppkommer hos personer med MMC. Det kan 

vara en primär skolios orsakad av de medfödda missbildningarna i ryggen eller en sekundär 

skolios som på grund av t.ex. fjättrad märg eller muskelimbalans.  

Skolioskirurgi - Skolioskirurgi har positiv effekt på Cobbvinkel men komplikationer som 

infektion och nedsatt funktion förekommer ofta. Därför bör för- och nackdelar med operation 

noga övervägas och förankras preoperativt. Neurokirurgiska aspekter bör vägas in vid planering 

av skolioskirurgi. Utöver minskad Cobbvinkel och förbättrat sittande är det oklart om något 

förbättras, ingen studie påvisar ökad livskvalitet eller ADL-förmåga efter operation.  

Neurokirurgi - Lösning av fjättrad ryggmärg hos person med skolios <45° och med lumbal 

funktionsnivå förefaller kunna ha effekt om detta är orsaken till skoliosen. Skolios pga fjättrad 

ryggmärg uppkommer ofta snabbt. Neurokirurgisk bedömning kan identifiera eventuellt behov av 

neurokirurgi före skolioskirurgi hos patienter med symtom på fjättrad märg.  

Korsettbehandling - Förefaller kunna ha viss bromsande effekt på skoliosutvecklingen då 

Cobbvinkeln är <45°. Korsett kan användas för att förbättra sittandet och i väntan på kirurgi för 

att motverka fortsatt skoliosutveckling. 

MMCUP - Rekommenderas för att identifiera behov av åtgärder i tid.  
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För personer med Duchennes muskeldystrofi (DMD) 

Skolioskirurgi - Rekommenderas så tidigt som möjligt även vid små asymmetrier och 

Cobbvinklar ända ner till 15º. Operation ger bättre sittbalans, livskvalitet och bättre funktion i 

övre extremiteterna, underlättar omvårdnad samt ger en långsammare försämring av lungfunktion 

(vitalkapacitet). 

Neuromuskulära vårdprogram - Rekommenderas för att identifiera behov av åtgärder i tid.  

 

För personer med Spinal muskelatrofi (SMA) 

Skolioskirurgi - Rekommenderas tidigt. Resultatet blir bättre med långa stag och minskar 

risken för skoliosutveckling ovanför och nedanför stagen. Operation underlättar omvårdnad och 

ger bättre sittställning, livskvalitet och lungfunktion. 

Neuromuskulära vårdprogram - Rekommenderas för att identifiera behov av åtgärder i tid.  

 

För personer med Retts syndrom 

Skolioskirurgi - Rekommenderas vid skolios med Cobbvinkel >40º. Det är viktigt med 

regelbunden läkarbedömning för att avgöra när det är dags för en eventuell operation. Nutrition 

bör optimeras före och efter operation. Postoperativt krävs mycket omvårdnad, därför är det 

angeläget med preoperativ planering och att involvera nätverket runt personen. Efter den 

postoperativa perioden underlättas omvårdnaden. Det är viktigt att följa upp med bra 

positionering efter operation för att förhindra vidare skoliosutveckling över och under stagen. 

Korsettbehandling - Förhindrar ej skolios helt men kan bidra till att operationen kan skjutas 

upp. Det är viktigt att upptäcka skolios i tid så att man kan behandla på rätt sätt. I tidigt skede 

handlar det mycket om korsett samt en stabil och symmetrisk sittställning. 
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Bakgrund 

Neuromuskulära skolioser är vanligt förkommande och kan uppstå hos både barn, ungdomar 

och vuxna.(1) De omfattar en heterogen grupp av personer där naturalförloppet ibland innebär en 

successiv försämring.(2-5) För att kunna behandla skolios krävs en förståelse för naturalförloppet 

och konsekvenserna av att inte behandla.(4, 5) Det finns ett flertal olika orsaker till skolios och 

ett flertal naturalförlopp beroende på typ av ryggkurvatur. En obehandlad skolios kan leda till 

lungkomplikationer och orsaka förtidig död.  

Skolioser delas vanligtvis in i idiopatiska, kongenitala, neuromuskulära eller sekundära som 

orsakas av tex trauma eller tumörer.(4) Idiopatiska skolioser drabbar framför allt flickor i tonåren 

och har en prevalens på ca 1,5-2%.(4) De neuromuskulära skolioserna förekommer i olika 

utsträckning vid neuromuskulära funktionsnedsättningar t ex hos ca 25% vid Cerebral pares (CP), 

50% vid Ryggmärgsbråck (MMC), 90% vid Duchennes muskeldystrofi (DMD), 70% vid Spinal 

muskelatrofi (SMA) och hos ca 75% vid Retts syndrom.(1) 

I vanliga fall är ryggen rak när den ses bakifrån men vid skolios devierar ryggraden från 

mitten helt eller delvis. Definitionen av skolios är en lateral deviation av ryggraden som 

överstiger 10°.(6) Ofta åtföljs laterdeviationen av en rotation och kilformning av kotorna vilket i 

praktiken innebär att en strukturell skolios är en 3-dimensionell deformitet av ryggen.(6) Det 

finns även funktionell skolios som uppstår exempelvis vid benlängdsskillnad. Funktionella 

skolioser kan bli strukturella över tid om inte den primära orsaken åtgärdas.(7)  

En skolios kan bestå av en långsträckt kurva sk C-formad skolios eller av en primär och 

sekundär kurva sk S-formad skolios. Vid neuromuskulära skolioser är en långsträckt C-formad 

kurva vanligast(4, 6) och skoliosen involverar ofta en sidotippning av bäckenet vilket påverkar 

sittförmåga, bålbalans, huvudkontroll och ger upphov till en ojämn tryckfördelning.(4, 8) 

Skoliosens lokalisation benämns efter apex på kurvan(4) 

som:  

 

Cervikal C1-C6 

Cervikothorakal C7-T1 

Thorakal T2-T12 

Thorakolumbal T12-L1 

Lumbal L1-L4  

Lumbosakral L5-S1 

Skoliosgrad/kurvstorlek anges som grader i form av 

 Cobbvinkel som mäts utifrån röntgenbilder där ovansidan 

respektive undersidan av de mest vinklade kotorna används 

som referenspunkter, se illustration till höger. 

 
Mätning av Cobbvinkel  
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En uttalad skolios påverkar inte bara ryggen utan har även stor inverkan på livskvalitet, 

lungfunktion, sittande, smärta, omvårdnadsbehov mm. Därför är många behandlingsinsatser vid 

skolios framför allt inriktade på att förbättra livskvalitet och funktion som tex. andning och 

sittförmåga.(6) 

Sannolikt påverkas neuromuskulär skoliosutveckling av kombinationen av bristande 

rörelseförmåga och nedsatt postural kontroll. Generellt kan man säga att ju svårare 

funktionsnedsättning desto större risk för skoliosutveckling. Effekten av tyngdkraften påverkar 

både uppkomst(9, 10) och progress av skolios.(2, 7) En skolios kan progrediera även i vuxen 

ålder(2, 7, 11, 12) och när kurvan överstiger 40-50 grader hos barn och vuxna kan försämringen 

gå snabbt pga att tyngdkraften då får en betydande inverkan på ryggraden och man kan tala om 

att ryggen kollapsar(7), se nedan. Av den orsaken är det viktigt att kontinuerligt följa personer 

med neuromuskulära skolioser och i största möjliga utsträckning sätta in åtgärder så tidigt som 

möjligt. 

  

 Ryggröntgen med ett års mellanrum vid progredierande skolios.  

      Bäckenet är sidotippat och vänster höft luxerad. 

  Orsakerna till skolios varierar bland individer och diagnosgrupper. I vissa studier har 

samband mellan selektiv dorsal rhizotomi och skoliosutveckling lyfts fram medan andra studier 

inte kan påvisa något samband.(13-16) Detsamma gäller baklofenpump där eventuella samband 

med skoliosutveckling är oklara.(17-20) De personer som får dessa typer av behandlingar har ofta 

uttalade funktionsnedsättningar och tonusproblematik vilket gör det svårt att avgöra hur 

naturalförloppet sett ut utan dessa behandlingar. Sammantaget finns det ingenting som entydigt 

pekar på att dessa insatser påverkar skoliosutvecklingen. 

Det finns ett samband mellan viloställning tidigt i livet och skoliosutveckling hos personer 

med svåra funktionsnedsättningar. Det är även klarlagt att asymmetriska kroppsställningar och 

oförmåga att ändra ställning har ett samband med skolios och andra felställningar.(21-24) Skolios 
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kan uppstå sekundärt till inskränkt rörlighet i höftlederna som orsakar bäckentippning.(25, 26) 

Därför påtalas vikten av att kontinuerligt följa grovmotorisk funktion, ledrörlighet, positionering, 

röntgen av rygg, bäcken och höft.(27)   

Cerebral pares (CP) är den vanligaste orsaken till motorisk funktionsnedsättning hos barn 

och ungdomar och det föds drygt 200 barn/år i Sverige som får diagnosen CP.(28) Diagnosen är 

ett samlingsnamn för icke-progressiva hjärnskador som inträffat före två års ålder.(29, 30) CP 

förekommer något oftare hos pojkar än hos flickor(30) och den förväntade överlevnaden är 

nästan densamma som för befolkningen i stort.(31) CP karaktäriseras framför allt av svårigheter 

med rörelser och postural förmåga dvs. att kunna stabilisera kroppen mot tyngdkraften.(29) 

Symtom och svårighetsgrad varierar och det är relativt vanligt med nedsatt syn, perception, 

kommunikation, kognition och utveckling av kontrakturer och felställningar över tid.(29) CP 

klassificeras utifrån neurologisk subtyp i spastisk unilateral, spastisk bilateral, dyskinetisk eller 

ataktisk CP.(32) Den grovmotoriska funktionen varierar stort inom gruppen och man använder 

därför Gross Motor Function Classification System (GMFCS) I-V för att beskriva 

funktionsnivån.(33, 34) GMFCS är en 5-gradig skala där personer i nivå I går tämligen 

obehindrat och har betydligt mindre risk att utveckla skolios medan personer i nivå V har kraftigt 

nedsatt postural förmåga med en betydande risk att utveckla skolios.(35) Förekomsten av skolios 

hos personer med CP är ca 25% men varierar kraftigt beroende på svårighetsgrad.(7, 35, 36) 

Skolios debuterar ofta före 10 års ålder och progredierar även efter avslutad tillväxt. En 

Cobbvinkel >40º vid 15 års ålder progredierar i 85% av fallen.(2)  

Ryggmärgsbråck eller myelomeningocele (MMC) är en missbildning i ryggraden till följd 

av en bristande slutning av en eller flera ryggkotor eller missbildning av ryggmärgen under de 

första graviditetsveckorna.(37) Slutningsdefekten kan omfatta kota, kota med bråckbildning av 

hjärnhinnor eller bråckbildning av både hjärnhinnor och ryggmärg. Det föds ca 10-15 barn/år 

med MMC i Sverige.(37) Ungefär tre av fyra personer med MMC når vuxen ålder.(37) Nivå och 

omfattning på ryggmärgsbråcket avgör omfattningen på funktionsbortfallet. MMC karaktäriseras 

av förlamning och känselnedsättning i nedre delarna av kroppen, instabil bål och påverkad 

sittfunktion. Det är även vanligt med nedsatt nervfunktion till urinblåsa och tarm, hydrocefalus 

och fjättrad ryggmärg.(37) Skolios förekommer hos ca 60%(1) och är vanligare vid högre 

neurologisk bortfallsnivå. Orsakerna till skolios varierar och kan antingen bero på de medfödda 

kotmissbildningarna eller utvecklas pga fjättrad märg eller muskulär obalans med svaghet eller 

spasticitet.(38)  

Duchennes Muskeldystrofi (DMD) är en progressiv neuromuskulär sjukdom som 

framförallt drabbar pojkar och varje år diagnosticeras ca 10 pojkar med DMD i Sverige.(39) 

DMD är en X-kromosombunden recessiv sjukdom som orsakas av brist på proteinet dystrofin 

vilket leder till en nedbrytning av muskelfibrer. Andningsmuskulaturen påverkas och i vuxen 

ålder är många beroende av andningsstöd.(39) Skolios förekommer hos ca 90% och beror till stor 

del på muskelsvaghet i bålmuskulaturen.(1, 36, 39) Skoliosen debuterar ofta i samband med 

förlust av gångförmågan i 10-12 års åldern och (4) progredierar ofta snabbt.  

Spinala muskelatrofier (SMA) är en av de vanligaste ärftliga neuromuskulära sjukdomarna 

och ärvs autosomalt recessivt.(40) SMA orsakas av en mutation i en gen kallad SMN1 (Survival 

Motor Neuron 1). Detta leder till att motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda märgen och 

ryggmärgen bryts ned vilket medför muskelatrofi och svaghet. SMA finns i tre former och varje 
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år föds 4-6 barn per år i Sverige med SMA I som är den svåraste och vanligaste formen. Dessa 

barn är uttalat muskelsvaga och avlider oftast före tre års ålder. SMA II och III finns hos 2-3 

nyfödda av vardera typen i Sverige.  Barn med SMA II lär sig sitta men oftast något senare än 

andra barn. Personer med SMA II och SMA III förväntas leva upp i vuxen ålder. Barn med SMA 

III lär sig gå, men gångförmågan upphör oftast i vuxen ålder. Sjukdomspåverkan blir större då de 

svaga musklerna ska stabilisera en växande kropp med längre hävarmar.(40) Skolios uppkommer 

tidigare ju svagare personen är och förekommer hos 60-100%.(3, 36, 41) 

Retts syndrom orsakas av en anläggningsrubbning i hjärnan som framför allt drabbar flickor. 

Den diagnosticeras genom kliniska fynd och genanalys.(42) I Sverige föds i genomsnitt 6 flickor 

per år som efter hand utvecklar syndromet, men diagnosen kan även förekomma hos enstaka 

pojkar. Orsaken är förändringar i en gen som styr bildningen av ett specifikt protein av betydelse 

för stora hjärnans uppbyggnad och funktion. Retts syndrom kan medföra problem med andning, 

cirkulation, nutrition, tonus, ataxi, handmotorik, talförmåga, apraxi och epilepsi.(42) Oftast är 

flickorna hypotona som små men kan sedan bli hypertona och spastiska när de växer. Störningar i 

det autonoma nervsystemet ger bristande kontroll av och samverkan mellan andning, blodtryck 

och puls. Graden av funktionsstörningar varierar kraftigt mellan olika personer med Retts 

syndrom.(42, 43) Skolios är den vanligaste ortopediska åkomman.(42) Den debuterar vanligtvis 

innan 8 års ålder och vid 13 års ålder har 75% av flickorna utvecklat en skolios.(44-47)  
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Syfte 

Syftet var att granska och sammanställa evidens för metoder som förhindrar skoliosutveckling 

hos barn och vuxna med neuromuskulära funktionsnedsättningar. Utifrån det aktuella bevisläget 

och kliniska erfarenheter skulle gruppen därefter arbeta fram behandlingsrekommendationer. 

 

 

 

Metöd 

Granskningen har genomförts utifrån SBUs handbok ”Utvärdering av metoder i hälso- och 

sjukvården; En handbok”(48) och vi har arbetat enligt denna schematiska modell. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Flödesschema över arbetsprocessen. 

Frågeställning och sökstrategi 

Frågeställning struktureras och formuleras (PICO) 

Inklusions- och exklusionskriterier fastställs 

Val av sökord, databaser och avgränsningar 

 

Val av litteratur 

Litteratursökning 

Grovsållning av abstrakt 

Beställning av artiklar i fulltext 

Bedömning av vilka artiklar som uppfyller kriterierna 

Granskning av studier 

Relevansbedömning (SBUs mall) 

Kvalitetsgranskning (LSRs mall) 

Sammanställning  

Evidensgradering (GRADE) 

Sammanställning av vetenskapligt underlag 

Utarbetande av behandlingsrekommendationer 
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Frågeställning 

För att strukturera frågeställningen arbetade vi utifrån en modell som heter PICO (Population, 

Intervention, Comparison, Outcome) där deltagare, intervention, jämförelse/kontroll och utfall 

specificerades enligt nedan. Vårt primära utfall var påverkan på skoliosen dvs. kliniskt eller 

röntgenologiskt verifierad lateral deviation av ryggraden på koppsstrukturnivå. Vi var även 

intresserade av hur olika skoliosbehandlingar påverkar dessa personers funktion, aktivitet, 

livskvalitet och övrig omvårdnad. 

 

Deltagare (P)  Intervention (I) Jämförelse (C) Utfall (O) 

Cerebral pares Allt som påverkar Normalförlopp Skolios, kliniskt verifierad 

Ryggmärgsbråck skoliosutveckling Annan behandling Cobbvinkel, rtgverifierad 

Duchenne  Tex kirurgi  Skoliosutveckling bl a 

Spinal muskelatrofi  korsettbehandling 
 

kopplad till: aktivitet, arm-,  

Retts syndrom  
 

handfunktion, sittförmåga, 

Alla åldrar  
 

huvudkontroll, delaktighet 

Skolios   livskvalitet, lungfunktion, 

Förvärvad hjärnskada   nutrition, smärta, trycksår, 

<=17 års ålder   rörlighet intilliggande leder 

 

Sökstrategi 

Sökning genomfördes i sex databaser: Cochrane, PEDro, OTSeeker, AMED, CINAHL och 

PubMed efter studier publicerade tom 2013-12-31 utan spärr bakåt i tiden. Sökningen 

begränsades till studier omfattande människor ”Humans” och publikationer på engelska. Vi 

använde MeSH-termer samt övriga kända benämningar på dessa diagnoser. Sökorden skulle 

finnas i titel eller abstrakt.  

 

Sökord: Scoliosis + Cerebral palsy//OR// CP 

Scoliosis + Brain injury   

Scoliosis + Spina bifida//OR//Myelomeningocele//OR//MMC//OR/ 

/Meningomyelocele 

Scoliosis + Rett syndrome//OR//Rett   

Scoliosis + Duchenne//OR//DMD//OR//Muscular atrophy//OR// Muscular 

dystrophy//OR//Spinal muscular atrophy//OR//Neuromuscular 

 

Arbetsgruppen delades in i tre mindre grupper med ansvar för olika diagnosområden; Anna, 

Annika (MMC och förvärvade hjärnskador), Amelie, Gunilla, Måns och Rolf (CP), Cecilia och 

Johanna (DMD, SMA och Retts syndrom). Vi hittade inga studier alls kring skolios och 

förvärvade hjärnskador. 
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Val av litteratur  

Abstraktgenomgång och gallring utfördes av två personer oberoende av varandra och icke 

relevanta abstrakt exkluderades. Därefter beställdes fulltextartiklar för granskning. Studier som 

omfattade mindre än fem deltagare samt review-artiklar exkluderades. Referenslistor i 

inkluderade studier samt review-artiklar granskades för eventuell komplettering av artiklar. 

Samtliga fulltextartiklar granskades gruppvis avseende relevans enligt SBUs mall (Bilaga 1).(48)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Flödesschema över urvalsprocessen. 

Granskning av studiernas bevisvärde och evidensstyrka 

Bevisvärdet avser den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och dess förmåga att 

besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt. Här har vi i likhet med flera tidigare EBH-grupper 

valt att utgå från Fysioterapeuternas (Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, LSRs) handbok 

”Att utveckla kliniska riktlinjer”.(49) Samtliga inkluderade studier kvalitetsgranskades och 

poängsattes enligt LSRs mall (Bilaga 2) som är specifikt framtagen för utvärdering av 

behandlingsmetoder. Följande gränsvärden användes för bevisvärde: 

Högt: >24 p 

Medelhögt: 20-24 p 

Måttligt: 12-19 p 

Lågt: <12p 

 

Artiklar funna i 

referenslistor 

Antal abstrakt vid sökning 

Artiklar beställda i fulltext 

Antal exkluderade abstrakt 
Ej relevant        

Dubbelträff       

 

Antal exkluderade artiklar 
Ej relevant population      

Ej relevant intervention  

Ej relevant utfall               

Dubbelpublikation            

Inkluderade artiklar 

Antal träffar i EBH-resurser 
Cochrane       

OTseeker       

PEDro             

 

Antal träffar i Databaser 
PubMed         

CINAHL           

AMED   
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Evidensstyrkan uttrycker det sammanlagda vetenskapliga underlaget för en slutsats. I denna 

rapport har det internationellt använda systemet GRADE (7,8) använts för evidensgradering.  

 

Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag 

Minst två studier med högt bevisvärde. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan 

evidensstyrkan bli lägre. 

 

Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

Minst en studie med högt bevisvärde och två studier med medelhögt bevisvärde. Om det finns 

studier som talar emot slutsatsen kan evidensstyrkan bli lägre. 

  

Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag 

Minst två studier med medelhögt bevisvärde. Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan 

evidensstyrkan bli lägre. 

 

Otillräckligt vetenskapligt underlag 

När det saknas studier som uppfyller kraven på bevisvärde, anges det vetenskapliga underlaget 

som otillräckligt för att dra slutsatser. 

 

Motsägande vetenskapligt underlag 

När det finns olika studier som har samma bevisvärde men vilkas resultat går isär, anges det 

vetenskapliga underlaget som motsägande och inga slutsatser kan dras.  

Om det finns studier som talar emot slutsatsen kan evidensstyrkan bli lägre. 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

Resultat av granskning 

CEREBRAL PARES (CP) 

Amelie Bergendahl Schroeder, Gunilla Jodry, Måns Persson Bunke och Rolf Sandblom  

Bakgrund 

Cerebral pares (CP) förekommer hos drygt 25 barn per 10 000 födda per år och är den 

vanligaste orsaken till motorisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar.(28, 50) Diagnosen 

är ett samlingsnamn för tidiga hjärnskador som inträffat pre-, peri- eller postnatalt före två års 

ålder. CP karaktäriseras framför allt av svårigheter med rörelser och postural kontroll som 

begränsar aktivitetsförmågan. För att kunna utföra viljemässiga rörelser krävs förmåga att kunna 

stabilisera kroppen mot tyngdkraften.(21) Symtom och svårighetsgrad varierar och det är relativt 

vanligt med nedsatt syn, perception, kommunikation, kognition och utveckling av kontrakturer 

och felställningar över tid.(29)  

CP klassificeras utifrån neurologisk subtyp i spastisk unilateral, spastisk bilateral, dyskinetisk 

eller ataktisk CP.(24) Den grovmotoriska funktionen varierar stort inom gruppen och man 

använder därför Gross Motor Function Classification System (GMFCS) I-V för att beskriva 

funktionsnivån.(25, 26) GMFCS är en 5-gradig åldersanpassad skala där personer klassificerade i 

nivå I går tämligen obehindrat och har betydligt mindre risk att utveckla skolios medan personer i 

nivå V har kraftigt nedsatt postural förmåga med en betydande risk att utveckla skolios.(27)  

Förekomsten av skolios hos personer med CP är ca 25% men varierar kraftigt beroende på 

svårighetsgrad och förmågan till förflyttning.(7, 35, 36)  Prevalenser på 15-80% har angetts 

beroende på populationsurvalet i olika studier. I en svensk studie av en totalpopulation av barn 

med CP (35) uppgavs 17% ha mild skolios och ytterligare 11% ha måttlig till uttalad skolios. 

Denna skoliosförekomst på 28% är ungefär lika mycket som de 21% barn som hade en 

Cobbvinkel större än 10 grader när Balmer och MacEven röntgenundersökte 100 barn med CP i 

en studie 1970.(51)  

Varierad symtombild gör utvärdering av skoliosbehandling svår. Utvärderingen måste 

dessutom relateras till naturalförloppet utan behandling. Beroende på graden av spasticitet finns 

en ökad risk för tilltagande kontrakturutveckling. Asymmetrisk kroppsställning kan leda till en 

vävnadsanpassning och muskelobalans som ökar risken för kontrakturer och felställningar som 

t.ex höftluxation, skolios, windsweptdeformitet.(21-24) Detta leder i sin tur inte sällan till 

smärtproblem och försämrad funktion. Höftluxation kan medföra en felställning av bäckenet som 

i sin tur kan ge skolios men även det omvända kan inträffa.  

Naturalförloppet av skolios från barndom till vuxenålder har studerats av Saito et al.(2) Man 

följde 37 barn i genomsnitt 17 år och fann att skolios vanligen debuterade före 10 års ålder och 

progredierade även efter avslutad tillväxt. En Cobbvinkel >40º vid 15 års ålder progredierade i 

85% av fallen. Loeters et al(27) har utfört en systematisk review av riskfaktorer för progression 
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av skolios men konstaterade att det saknas bevis för vilka riskfaktorer som påverkar 

skoliosutvecklingen.  

Genom tidigt insatta åtgärder vill man försöka förhindra eller fördröja en operationskrävande 

skolios och tidigt identifiera en operationskrävande skolios innan kurvan blivit för stor. Stor 

skolios påverkar resultatet av den kirurgiska behandlingen negativt.(35, 51, 52) 

Det finns olika interventioner för att förebygga progress av skolios och motverka försämring 

av sittfunktion och ökande smärta. Positionering, sittanpassning, korsett eller kirurgisk 

behandling är exempel på olika interventioner. Val av åtgärd varierar stort i landet beroende på 

personlig erfarenhet och lokala traditioner. Resultaten och utvärdering av insatta åtgärder är 

beroende av målsättningen med behandlingen.  

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, AMED och CINAHL 

samt i EBH-resurserna Cochrane, OT seeker och PEDro. Alla studier publicerade tom 2013-12-

31 inkluderades. Ingen avgränsning har gjorts avseende tid bakåt i tiden. Sökningen har 

begränsats till studier omfattande människor ”Humans” och publikationer på engelska samt att 

sökorden skulle finnas i titel eller abstrakt. 

Sökorden var ”Scoliosis” AND ” Cerebral palsy” OR  ”CP”. Se flödesschema och översikt för 

urvalsprocessen nedan. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Flödesschema över sökning och urval av artiklar om CP 

Artiklar beställda i fulltext 

33 

Artikelabstrakt vid sökning 

209 

 

Exkluderade abstrakt 
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Exkluderade artiklar   

13 
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20  

Artiklar funna i 
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Ingående studier 

Av de totalt 20 inkluderade artiklarna var nio inriktade på kirurgiska ingrepp, fem på 

korsettbehandling samt sex på övriga interventioner.  Av dessa studier var 12 retrospektiva, 1 

prospektiv och 6 deskriptiva studier.  

 

Bevisvärde och poängsättning av de ingående studierna är sammanfattade i tabellöversikt (sid 30-

33). 

Studiepopulation 

Kirurgiska behandlingsmetoder 

Vi fann nio studier inkluderande sammanlagt 765 personer i åldrarna 5–33 år.   

Korsettbehandling 

Fem studier utvärderade korsettbehandling hos totalt 227 personer i åldrarna 1–33 år.  I en studie 

saknas uppgift om ålder. 

Övriga studier 

Momentan korrigering av skolios med 3-punktsstöd hos 16 personer i åldrarna 6-21 år. 

Höftpreventionsprogram t ex CPUP. Två studier innefattande 873 personer i åldrarna 4–18 år. 

Samband mellan skoliosutveckling och posturala asymmetrier undersöktes i två studier hos 

sammanlagt 993 personer i åldrarna 2–80 år. 

Jämförande studie av skoliosprogressen vid höftlateralisering mer än 60% versus ingen 

höftpåverkan hos 106 personer i studien i åldrarna 3–18 år.  

 

Intervention och resultat 

Kirurgiska behandlingsmetoder 

Inkluderade nio studier som var retrospektiva samt deskriptiva fallstudier. Kirurgisk behandling 

medför att skoliosgraden minskar enligt samtliga studier. Komplikationsfrekvensen är relativt 

hög och förekommer både under operation och postoperativt. Utfallsmåtten var Cobbvinkel, olika 

hälsorelaterade livskvalitetsbedömningar (HRQoL) och/eller komplikationsfrekvens. 

Bohtz et al,(53) 2011, 21 p medelhögt bevisvärde, har i en retrospektiv studie undersökt 

livskvaliten hos 50 personer med CP, 8-33 år, i GMFCS IV–V, som genomgått en spinal fusion 

och med en uppföljningstid på minst två år efter operation. Initial Cobbvinkel var 79º (50-120º), 

bäckentippning 18º (0-45º) och samtliga personer hade svårigheter att sitta i sin rullstol trots 

anpassningar. Frågeformuläret CPCHILD med en preoperativ medelpoäng på 61 användes för 

utvärdering av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) och även två tilläggsfrågor om operationen. 

Konklusion: Cobbvinkeln korrigerades till 28º (5-63º) dvs. en minskning med 64% och 
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bäckentippningen korrigerades till 7º (0-27º) en minskning med 58%. Dessa ökade sedan något 

vid uppföljningen. HRQoL ökade med efter operation, CPCHILD medelpoäng 54. En majoritet 

(92%) angav att de var nöjda med operationen.  Komplikationer förekom hos 8 av 50 personer, 

däribland implantatlossning och sårinfektion. Det fanns ingen korrelation mellan graden av 

skolioskorrektion, komplikationer samt HRQoL.    

Comstock et al,(54) 1998, 16 p måttligt bevisvärde, har i en deskriptiv fallstudie undersökt 79 av 

100 barn med spastisk bilateral CP som opererades med bakre och/eller främre fusion enligt 

Luque. Barnen var 6-24 år vid operation och hade en initial Cobbvinkel på 30-127º, 

medianuppföljningstiden var 4 år. Totalt 19 barn dog under uppföljningstiden, i 16 fall orsakat av 

andningsproblem.  

Konklusion: Cobbvinkel och bäckentippning reducerades momentant men skoliosen 

progredierade (10-45º) hos 33%. Hos 21% av barnen krävdes ytterligare en operation p g a 

kurvprogression. Komplikationer förekom hos 68% med bla stagbrott, infektioner, parapares, 

hjärtstopp, blödning. Uppföljning via intervju med HRQoL-formulär visade att 85% av 60 

föräldrar var nöjda efter operationen med bl a förbättringar inom sittfunktion, omvårdnad och 

smärta. På grund av hög komplikationsfrekvens förändrades operationstekniken till att alltid 

omfatta nivå Th2-bäckenet.  

Jones et al,(55) 2003, 15 p måttligt bevisvärde, har i en retrospektivstudie via frågeformulär 

studerat 17 föräldrars upplevelse av ryggfusion hos barn och ungdomar, 10–21 år, med spastisk 

bilateral CP. Initial Cobbvinkel var 82º (48-104º) och personerna genomgick bakre och/eller 

främre fusion. Uppföljningstid 6 och 12 månader. 

Konklusion: Cobbvinkeln uppges reducerad till 30º hos alla barn men inga exakta värden anges. 

Komplikationer förekom hos 10 av 17 barn, av dessa var 6 allvarliga och 4 krävde reoperation. 

Ryggoperationen påverkade inte grovmotorisk funktion, arm- handfunktion, förflyttning eller 

överflyttning varken vid 6 eller 12 månaders uppföljning. Vid 1-års uppföljningen var föräldrarna 

nöjda och de upplevde barnen som lite gladare, friskare och att de hade något mindre ont.  

Lonstein et al,(56) 2012, 19 p måttligt bevisvärde, har i en retrospektiv cohortanalys studerat 93 

personer med CP eller traumatisk hjärnskada i åldrarna 6–25 år opererade med bakre och/eller 

främre fusion. Initial Cobbvinkel var i medel 72º (12-140º) och bäckentippningen 15º (0-53º). 

Operationsindikationen var kurvprogression hos 90%, och en tredjedel hade försämrad sittbalans. 

Uppföljningstiden var 2-8 år och fyra personer dog under uppföljningstiden.  

Konklusion: Cobbvinkeln korrigerades till 33º (2-100º) postoperativt och ökade något till 36º (1-

147º) vid sista uppföljningen. Bäckentippningen korrigerades till 8º (0-42º) postoperativt och var 

9º (0-32º) vid sista uppföljningen. Det rapporterades 83 tidiga komplikationer hos 54 personer 

(58%) och 81 sena komplikationer hos 44 personer (47%). Dessa bestod framför allt av 

lungproblem, pseudoartros och problem från instrumentarium. Pseudartros upptäcks sent, ca 30 

månader postoperativt och kräver ofta reoperation. 
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McElroy et al, (57) 2012, 17 p måttligt bevisvärde, utförde en retrospektiv studie av 27 personer 

med CP i åldrarna 5–10 år som opererades med Growing Rods d v s expanderande stag. Initial 

Cobbvinkel var 85º (+20º) och bäckentippningen var 27º (+19º). Uppföljningstiden var 2–5 år.  

Konklusion: Cobbvinkeln reducerades med 35º (+23) och för de 15 barn med bäckentippning 

fann man att sacrumfixation ledde till minskad bäckentippning med 14º (+19). 

Komplikationsfrekvensen var hög med djupa sårinfektioner hos 30%, men även 

instrumenteringen gav komplikationer i form av stagbrott och lossning av fästen mm. 

Teli et al, (58) 2006, 20 poäng medelhögt bevisvärde, har i en retrospektiv studie analyserat 60 

personer med spastisk bilateral (46 personer) och unilateral CP (14 personer) i åldrarna 8–24 år. 

Jämförande studie där 26 personer opererades med bakre och främre fusion och 34 personer med 

enbart bakre fusion. Initial Cobbvinkel var 75º (+19º) och bäckentippningen var 16º (+12º). 

Uppföljningstiden var 2-13 år.  

Konklusion: Cobbvinkeln korrigerades postoperativt till 31º (+12º) 59% och bäckenet 

korrigerades till 9º (+8º) 45%. Dessa värden var i princip oförändrade vid uppföljning. Större 

komplikationer som djupa sårinfektioner, stagbrott och pseudartros förekom hos 13,5% och 

mindre komplikationer som ytliga infektioner hos 10%.  Nöjdhet, livskvalitet och funktion 

förbättrades och visade varaktigt bra värden under uppföljningstiden. Man såg även en förbättring 

av bål- och bäckenbalans vilket ledde till en bättre sittbalans och minskade trycksår.  

Tsirikos et al, (59) 2003, 19 p måttligt bevisvärde, har gjort en retrospektiv studie av 24 barn och 

ungdomar 10–19 år med spastisk bilateral CP med gångförmåga som opererades från T1-2 till 

sacrum med bakre fusion och bäckenfixation, 4 även med främre fusion. Samtliga hade en 

progressiv skolios med initial Cobbvinkel på 63º (9-99º) och alla utom två hade bäckenasymmetri 

på 12º (0-28º). Syftet var att utvärdera hur operationen påverkade gångförmågan. 

Uppföljningstiden var mellan 0,5–9 år.  

Konklusion: Cobbvinkeln korrigerades med 68% till i genomsnitt 20º och bäckenet korrigerades 

med 72% till i genomsnitt 3º. Gångförmåga och gångmönster var oförändrat efter operation. 

Andra faktorer som förbättrades var huvud- och bålkontroll, utseende, andning, sovställning, 

sittkomfort och reducerad smärta. Djupa sårinfektioner drabbade två personer, trycksår 3 

personer, och en inflammation med borttagande av stag när ryggen stabiliserats.   

Tsirikos et al, (60) 2004, 14 p måttligt bevisvärde, utförde en retrospektiv studie av 190 barn och 

ungdomar i åldrarna 10–17 år med spastisk bilateral CP som genomgått spinal fusion. 

Strukturerad telefonintervju med 190 vårdnadshavare och enkätsvar från 122 av barnens 

terapeuter och skolpersonal med syfte att jämföra HRQoL-svaren.  

Konklusion: Båda grupperna var generellt nöjda med korrektion av skoliosen och utseendet men 

även med förbättrad sitt- och liggställning, andning, ADL-funktion och omvårdnad. Även 

kognitiv förmåga, ätförmåga och handfunktion blev något bättre och 96% av vårdnadshavarna 

och 84% av personalen rekommenderar operationen.   
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Tsirikos et al, (61) 2008, 19 p måttligt bevisvärde, har i en retrospektiv studie analyserat 241 av 

287 barn i åldrarna 10–17 år där majoriteten opererats med bakre fusion C7-T3 till sacrum och en 

femtedel med kombinerad bakre och främre fusion. Initial Cobbvinkel var 76º och 

bäckentippning 17º. Uppföljningstiden var 8 år (+3).  

Konklusion: Man fann en god korrektion av Cobbvinkeln med 68% till 25º och av 

bäckentippning med 71% till 5º. Vårdnadshavare var nöjda i stor utsträckning (till 96%) framför 

allt med barnens sittkomfort och utseende efter operation. 94 personer drabbades av olika grad av 

komplikationer relaterade till den operativa behandlingen såväl intraoperativt som tidiga och sena 

postoperativa komplikationer av varierande svårighetsgrad.   

 

Korsettbehandling 

Bunell och MacEwen (62) 16 p, måttligt bevisvärde. Retrospektiv studie av 48 barn med 

genomsnittsålder 9 år och med CP (spastisk bilateral och dyskinetisk). Barnen använde en 

avgjuten korsett av thermoplast, Orthoplast i medeltal 26 månader. Denna skulle användas i 23 

timmar till avslutad skelettillväxt. Man gjorde uppföljningar med röntgen. Man röntgade initialt 

med korsett på. Därefter upprepade röntgenkontroller med en uppföljningstid från 9–60 månader, 

i genomsnitt 27 månader och där finns röntgenresultat för totalt 41 barn 

Konklusion: Korrigering av Cobbvinkel i korsett var 53% på thorakala kurvor och 44% på 

lumbala kurvor. Uppföljande röntgen utan korsett efter minst två år visade att korsettbehandling 

med individuellt avgjuten plastkorsett gav oförändrad Cobbvinkel +5 grader hos 35 av 41 

patienter, 3 förbättrades >5 grader och 3 progredierade >5 grader. Kurvor med apex över T8 eller 

kurvor med stort rotationsinslag svarar sämre på korsettbehandling. Mindre effekt kan förväntas 

efter skelettmognad, vid kurvor >50 grader, rigida kurvor eller skolioser associerade till 

bäckenasymmetri. Fyra barn hade svårt att tolerera korsetten och avbröt behandlingen, fem barn 

fick mindre trycksår och åtta hade mindre hudproblem. Två barn fick lunginflammation under 

behandlingstiden men oklart om detta hade samband med korsettbehandlingen.  

Leopando et al (63) 14 p, måttligt bevisvärde. Observationsstudie. 12 personer med bilateral 

spastisk CP i ålder 5–23 år, GMFCS IV – V. Alla hade en mjuk Bostonkorsett i syfte att 

stabilisera skolios >20 grader eller för att underlätta postural kontroll och stabilitet. Cobbvinkel 

och information om andningspåverkan registrerades inför studien. Andningsmekanismerna 

mättes i 3 olika positioner. Sittande med korsett, sittande utan korsett och magliggande utan 

korsett. Många parametrar registrerades däribland tidalvolym, syremättnad, andningsfrekvens. 

Konklusion: Hos unga personer med grav CP som använder mjuk Bostonkorsett förbättras 

sittandet och ingen negativ inverkan ses på andningsmekanismer eller gasutbyte. I de uppmätta 

parametrarna märktes inga signifikanta skillnader vare sig personen hade korsetten på eller av 

eller låg på mage. Sittande utan korsett gav ett ökat andningsarbete. 
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Miller et al (64) 22 p, medelhögt bevisvärde. Retrospektiv kohortstudie omfattande 43 barn med 

spastisk bilateral CP som opererades för spinal fusion vid ca 65º Cobb-vinkel. Effekten av 

Wilmington Thorakolumbosakralortos (TLSO-korsett) dokumenterades från 30º Cobbvinkel fram 

till operation. Ålder vid operation jämfördes hos barn som behandlats med eller utan korsett 

innan operation. Samtliga hade omoget skelett vid diagnos. 21 personer hade behandlats med 

korsett 23 h per dygn i (22-173) månader innan operation medan 22 personer inte hade 

korsettbehandlats.  

Konklusion: Barn som korsettbehandlats innan operation är inte äldre vid operation än de som 

inte korsettbehandlats. Det är ingen skillnad mellan grupperna och detta kunde inte heller 

förväntas eftersom urvalet bestod av barn vars skolios progredierat fram till operation. De som 

korsettbehandlats och inte remitterats för operation finns inte med i studien vilket innebär ett 

selektivt urval där eventuell positiv behandlingseffekt inte kan utläsas. Kurvprogression verkar 

hänga samman med tillväxtfasen under tonåren. Rotation av apexkotan på >2 innebär en dubbelt 

så snabb progress som rotation <2.  

Olafsson et al (65) 19 p. måttligt bevisvärde. Fallstudie av 38 barn i åldrarna 4-17 år med CP 

(spastisk bilateral, dyskinetisk))eller MMC som behandlades med prefabricerad Bostonkorsett. 

Endast ett av barnen var gångare och en tredjedel hade höftluxation. Initial Cobbvinkel var 47º 

grader (23-95º).   

Konklusion: Cobbvinkeln korrigerades 60% i korsetten till 22° (0-52°). Vid uppföljningen hade 

19 personer avbrutit behandlingen och ett barn avlidit. Hos hälften (9 av 18) hade behandlingen 

en bromsande effekt d v s skoliosen progredierade mindre än 10º under behandlingstiden och hos 

hälften (9 av 18) progredierade skoliosen mer än 10°.  Bäst resultat vid Cobbvinkel <40° med 

god initial korrigering i korsetten (74%) och vid thorakolumbala eller lumbala krökar.  

Terjesen et al(66) 21 p, medelhögt bevisvärde. Retrospektiv studie av 86 personer (55 kvinnor, 

31 män) med bilateral spastisk CP i GMFCS IV – V, ålder 5–33 år som korsettbehandlades med 

avgjuten TLSO. Initial Cobbvinkel var 68º (25–131º) och behandlingstid per dag varierade från 

<6 till >10 timmar. De delades in i två grupper: yngre än15 år (55 personer) och äldre än15 år (31 

personer). Cobbvinkeln i korsetten var i genomsnitt 44º och medelkorrektionen i korsetten var 

25º (3-60º). Uppföljningstid var 6 år (2–14 år). 

Konklusion: Vid uppföljning hade 13 personer avlidit och genomsnittlig Cobbvinkel var 93° (40-

145°) utan korsett vilket innebär medelprogression på 4° per år. 22 av 72 personer (30%) hade 

vid uppföljningen en progress på mindre än 1° per år. God initial korrigering i korsetten 

predicerade en skoliosprogress på mindre än 1° per år hos alla åldersgrupper. Det var generellt en 

lägre progresshastighet hos personer över 15 år. Vårdnadshavare och personal var nöjda med 

korsetten som gav bättre sittande, funktion.  
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Övriga interventioner 

Holmes et al (67) 16 p. Måttligt bevisvärde. Prospektiv studie med matchande par. 16 personer 

med bilateral spastisk CP och en med Duchenne, icke gångare med sittanpassning i rullstolen. 

Ålder 6–21 år. Personens spinalutskott markerades liksom även SIPS bilateralt. En specialstol 

med genomskinlig rygg och med möjlighet att applicera lateralt stöd på olika tryckpunkter 

användes. Olika plattplaceringar användes.  

Konklusion: Sittsystem med 3-punkts lateralstöd vid bål och bäcken kan ge en momentan 

korrigering av skoliosen på 35 grader till skillnad från två bålstöd på samma höjd som ger sämre 

korrigering och högre tryck på den konkava sidan av bålen. Däremot inte fastlagt om detta 

påverkar skoliosutvecklingen över tid. 

Persson Bunke et al (26), 2006, 20 p medelhögt bevisvärde, har i en tvärsnittsstudie av 207 barn 

i åldern 10–16 år med CP GMFCS I–V studerat förekomsten av windswept deformitet och dess 

relation till skolios och höftluxation hos barn som ingått i uppföljningsprogrammet CPUP och i 

en kontrollgrupp.  

Konklusion: Windswept utvecklades hos 7% av barnen som deltog i CPUP samt hos 12% av 

barnen som inte deltog i höftpreventionsprogrammet, denna reduktion är inte statistiskt 

signifikant. Tre av barnen blev windswepta pga den förebyggande höftoperationen. Strukturerad 

uppföljning via CPUP ser ut att reducera skolios som kommer sekundärt till felställning i höften. 

Persson Bunke et al (35), 2012, 16 p måttligt bevisvärde. Epidemiologisk tvärsnittsstudie 

studerar 666 barn och ungdomar i åldrarna 4–18 år som följs inom uppföljningsprogrammet 

CPUP.  Man studerade prevalens av skolios och fann att 17% bedöms ha mild skolios vid klinisk 

undersökning och totalt 11% bedöms ha måttlig eller uttalad skolios.  

Konklusion: Risken att utveckla skolios ökade med GMFCS-nivå och ålder. CP subtyp är inte i 

sig själv en risk för skoliosutveckling.  Barn med GMFCS I–II har inte ökad risk jämfört med 

normalpopulation med friska barn att drabbas av skolios. Däremot har personer med GMFCS  

IV–V en 50% risk att drabbas av en måttlig skolios i 18 års ålder.  

Porter et al (23) 15 p. Måttligt bevisvärde. Tvärsnittsstudie av 747 personer med bilateral 

spastisk CP i åldern 6–80 år samtliga i GMFCS V. Personerna bedömdes utifrån förekomst av 

skolios och riktning på huvudkröken och övriga kurvaturer. Nivån för krökens spets (apex), 

bäckensnedhet, windswept-riktning, höftstatus och, senaste röntgen undersöktes.  

Konklusion: Studien visar att det finns ett samband mellan riktning på skoliosen och riktningen 

på windswept genom att konvexiteten på skoliosen är kontralateral i förhållande till 

windsweptställningen. Det finns också en tendens att windswept oftare syns till höger och att 

höften oftare är subluxerad på vänster sida. 

Porter et al (10) 13 p. Måttligt bevisvärde. Retrospektiv cohortstudie av 246 personer i åldrarna 

1-19 år med bilateral spastisk CP i GMFCS V med bedömning utifrån skoliosriktning, 

bäckensnedhet, windswept, höftstatus. Förälder/vårdare intervjuades om barnet position tidigt i 

livet vad gäller matningsposition, bärposition och liggställning.  



25 

 

Konklusion: Studien visade att det fanns ett samband mellan asymmetrisk liggande position tidigt 

i livet och de posturala mönster som ses senare i livet. Man ska vara speciellt uppmärksam på 

barn som ligger ensidigt med huvudet roterat åt ett håll i magläge eller de som ligger konstant på 

samma sida eftersom det för dessa finns ett signifikant samband med bäckensnedhet, windswept 

och höftluxation. 

Senaran et al (68), 2006, 23 p medelhögt bevisvärde. Studie av 106 barn 3-18 år med bilateral 

spastisk CP där man följde skoliosutvecklingen och utvecklingen av bäckenasymmetri i två 

grupper. 1. Personer som hade en ensidig höftledslateralisering med Reimers index (RI) på minst 

60% och skolios (23 st) varav 74% även hade en bäckentippning, 2. Personer med enbart skolios 

(83 st) varav 63% hade en bäckentippning. Barnen hade en medelålder på 10,5 år vid initial 

röntgen och uppföljningstiden var i genomsnitt 3,5-4 år. Initial Cobbvinkel var 31º (0-77º) hos  

de 23 barnen i grupp 1 och 32º (0-85º) hos barnen i grupp 2. 

Konklusion: Vid uppföljning var Cobbvinkeln 71º (38-113º) hos barnen i grupp 1 och 70º (23-

117º) hos barnen i grupp 2. Ensidig höftledslateralisering på minst 60º orsakar en ökning av 

bäckentippning men påverkar inte hastigheten av skoliosprogressionen som ökade i medeltal 12-

13º per år. Alla barn med bäckentippning hade den största skolioskurvan på den sida där bäckenet 

var lägst. (Förklaring: Höftluxation där höften är ur led motsvarar Reimers index (RI) på 100%).  

Evidens 

Bygger på det sammavägda bevisvärdet enligt GRADE 

Kirurgisk behandling: Nio artiklar varav två med medelhögt och sju med måttligt bevisvärde. 

Evidensstyrka 3 vilket innebär begränsat vetenskapligt underlag för att kirurgisk behandling kan 

minska skolios.  

Korsettbehandling: Tre artiklar med måttligt bevisvärde och två artiklar med medelhögt 

bevisvärde. Evidensstyrka 3 vilket innebär begränsat vetenskapligt underlag för att 

korsettbehandling kan minska skolios.  

Övriga interventioner: Resterande sex artiklar berör varierande frågeställningar vilket gör att det 

endast blir enstaka studier som försöker ge svar på de olika frågeställningarna. Detta ger ett 

otillräckligt underlag för att kunna gradera evidensstyrkan.  

Diskussion 

Denna litteraturöversikt, med syftet att försöka sammanställa metoder som förhindrar 

utveckling av skolios hos barn och ungdomar med CP, har visat ett begränsat vetenskapligt 

underlag. Det beror till stor del på avsaknad av prospektiva randomiserade studier och att det är 

retrospektiva studier med äldre operationsmetoder eller bristande metodologisk kvalitet som 

ligger till grund.  
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Ryggkirurgi kan minska skoliosen mätt med Cobbvinkel. Ryggkirurgin styrs än så länge mer 

av lokala traditioner och personliga val än av ett starkt vetenskapligt underlag. Uppföljning och 

resultat av de nyare metoder som börjat användas inväntas. Flera studier visar att föräldrar och 

vårdpersonal generellt är nöjda med resultaten av ryggoperation. Dessa resultat baseras på olika 

enkätundersökningar av låg vetenskaplig kvalitet. Svårigheten är att barnen och ungdomarna pga 

sin funktionsnedsättning har svårt att själva uttrycka vad de tycker. Larson et al i Linköping(69) 

visar i en studie bestående av spinalt fusionerade med paralytisk skolios förbättringar inom 

områdena sittbalans, tryckfördelning och mängden tryckbetingade sår. Behovet av liggande vila 

minskade och behovet av bålstöd på rullstolen minskade. Även om inte förbättrat sittande var det 

primära skälet till operation så visar studien att det finns en stor nöjdhet hos patienten/anhöriga 

med hur sittandet ser ut postoperativt. Ofta finns en viss kvarstående bäckentippning efter 

skoliosoperationen som kan ge upphov till trycksår då brukaren efter operationen ofta får bättre 

sittbalans och sitter uppe längre stunder. 

 Syftet med ett operativt ingrepp måste klart framgå och vägas mot riskerna med kirurgisk 

behandling. Utfalls- och effektmått av kirurgisk behandling visar, förutom själva kurvans 

geometri, relativt många komplikationer. Rapporteringen och graden av komplikationer skiftar. 

Reames et al (70) har studerat komplikationsfrekvensen i en retrospektiv studie. Man fann 18% 

(835 av 4657) komplikationer associerade till kirurgisk behandling av neuromuskulär skolios 

jämfört med 6% komplikationer hos barn <18 år opererade för sk adolescent idiopatisk skolios 

(AIS). Vanligast var djupa infektioner (3,8%), mekaniskt implantat relaterade (2,1%) samt ytliga 

infektioner (1,7%) och lungkomplikationer (1,9%). Neuromuskulär skolioskirurgi hade fler 

komplikationer än operation vid andra diagnoser.  Studien är retrospektiv och jämför ej i detalj 

utfall av olika metoder men konstaterar att enbart cerklage eller främre instrumentering med 

enbart skruvar, samt större osteotomier gav fler komplikationer.  

Målsättningen med en operativ behandling måste tydligt framgå. En skolios med Cobbvinkel 

>40 grader före 15 års ålder ökar vanligtvis om den inte behandlas. Debutålder för skolios är 

vanligen runt 10 års ålder. Remiss till ryggkirurg för ställningstagande till eventuell operation 

rekommenderas för personer med en ökande skolios. En indikation för operation är en 

Cobbvinkel på >45-50º och en progredierande skolios. Skoliosen stabiliseras inte när individen är 

färdigvuxen utan kan fortsätta progrediera även i vuxen ålder. Därför opereras personer med både 

idiopatiska och neuromuskulära skolioser beroende på skoliosens storlek. AIS förekommer hos 2-

3% av befolkningen. Av dessa blir det vanligen aktuellt med korsettbehandling hos 8-9% och 

operation hos ca 1% (9).   

Hos barn och ungdomar med CP är skoliosförekomsten större, ca 25%, och risken att drabbas 

av en ökande skolios är relaterad till grovmotorisk funktion (GMFCS) och ålder.(35, 51) En 

ökande skolios kan leda till nedsatt fysisk funktion, försämrad livskvalitet, trycksår, smärta och 

försämrad sittfunktion. Det är viktigt att identifiera en operationskrävande skolios i tid eftersom 

resultaten av kirurgisk behandling är beroende på storleken på skoliosen.(35, 51, 52) Vid AIS har 

man funnit att personer identifierade genom screening har lägre risk att behöva operation.(71) 

Vidare har man visat att uppföljningsprogram för barn och ungdomar med CP (CPUP), vars syfte 

är att förhindra höftluxation, skolios och kontrakturer, är effektivt.(72, 73) I CPUP ingår 

regelbunden rygguppföljning med klinisk screening för skolios och ryggröntgen i syfte att minska 

uppkomst av operationskrävande skolios och att upptäcka operationskrävande skolios i tid. 

Andelen personer med skolios är högre i den kontrollgrupp som är födda 1990-1991 och som inte 
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deltagit i höftpreventionsprogrammet jämfört med personer födda 1994-1999 och som deltar i 

höftpreventionsprogrammet. Bland personer födda 1992-1993 är dock skoliosförekomsten högre 

än bland dem födda 1994-1999, trots att de alla deltar i höftpreventionsprogrammet vilket gör att 

det enbart ej är själva höftuppföljningen som kan förklara det utan att det även skulle kunna 

förklaras av bättre positionering, kontrakturprofylax och spasticitetsreducerande behandling.(74) 

Uppföljningsprogram och tidig intervention vid försämrat rörelseomfång i nedre 

extremiteterna ser ut att kunna minska förekomsten av den skolios som kommer från bäckenet, 

höft och knä men ej den som debuterar i ryggen.(26) Strukturerade uppföljningsprogram i syfte 

att motverka kontrakturer, deformiteter och höftluxation hos barn med CP är ett viktigt sätt för att 

motverka skoliosuppkomst och dess konsekvenser vid progression som tex bäckensnedhet och 

windswept. Att identifiera riskfaktorer för en växande skolios är viktigt. GMFCS nivå i relation 

till ålder samt eventuell förekomst av höftluxation har i denna studie visat sig vara de viktigaste 

riskfaktorerna för skoliosutveckling(35, 72). Loeters et al.(27) konstaterar i en systematisk 

litteraturgenomgång att det saknas evidens för vilka riskfaktorerna är men man finner en viss 

relation mellan skolios och hur allvarlig och uttalad CP personen har samt eventuell förekomst av 

höftluxation. De rekommenderar att man på ett strukturerat sätt följer personer med CP kliniskt 

avseende deras grovmotorisk funktion (GMFCS-nivå), neurologisk subtyp, positionering och 

röntgenologiskt med höft- och ryggröntgen. Ju större grad av grovmotorisk funktionsnedsättning 

desto högre risk utveckla skolios bekräftas av vissa studier men ej alla. Barn med allvarligt 

begränsad rörelseförmåga har nedsatt postural förmåga vilket sannolikt är orsaken till 

skoliosutveckling hos barn med neuromuskulära tillstånd.(75) Posturala asymmetrier 

förekommer vid alla GMFCS nivåer men är vanligare ju lägre grovmotorisk funktionsnivå man 

har.(24) Utvecklingen sker långsamt och successivt från låg ålder upp till vuxen ålder och det är 

därför viktigt att identifiera dessa i tid, med långvarig uppföljning i vuxenålder, för att kunna 

sätta in preventiv behandling och förebygga kontrakturer och felställningar.(76) Bra kliniska 

bedömningsinstrument för att identifiera posturala asymmetrier är därför viktigt. Posture and 

Postural Ability Scale (PPAS)(77) har visat sig ha hög interbedömar reliabilitet och validitet för 

personer med CP och borde kunna användas för detta ändamål.(77) 

Effekten av korsettbehandling har ett otillräckligt vetenskapligt underlag och baseras på ett 

fåtal studier. Resultaten av dessa skall tolkas i relation till neutralförloppet av skolios vid CP. En 

studie från 1977 (62) visar att korsettbehandling kan reducera skoliosprogressen under en 

genomsnittlig uppföljningstid på 2 år, men längre uppföljningstider vore önskvärda. Två nyare 

studier (65, 66) visar att korsettbehandling kan ge en långsammare progress hos vissa individer 

beroende på ålder, lokalisation och korrigeringsgrad i korsetten. Korsettbehandling verkar kunna 

ge en långsammare progress av skoliosen hos personer under 15 år, vid lumbala krökar och om 

den initiala korrigeringen i korsetten är god. Den fjärde studien(64) baseras på ett urval av 

personer som remitterats för skoliosoperation. Denna studie visar att de som korsettbehandlats 

innan operation inte är äldre vid operation än de som inte korsettbehandlats. De som 

korsettbehandlats och eventuellt haft god effekt av behandlingen och därför inte remitterats för 

operation finns inte med i studien. En korrigerande korsett kan upplevas hård och obehaglig och 

ge upphov till trycksår vilket skapar dålig kompliance. Det kan vara en bidragande orsak till det 

misslyckade utfallet av korsettbehandling i en del fall. Fördelarna med korsettbehandling hos 

barn med CP verkar i första hand vara relaterade till förbättrad funktion som balans och stabilitet 

vilket ger sekundära vinster som förbättrad kontroll och position av huvud, nacke och bål. Såväl 

Terjesen(66) som Verkerdy(78) visade att med lite mjukare korsetter fick man bättre följsamhet 
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och man fann förbättrad kontroll av huvud och bål. Sittbalans och stabilitet förbättrades vilket 

gav omvårdnadsvinster. Leopando et al(63) har visat att lungfunktionen inte försämrades vid 

korsettbehandling vilket man tidigare trott och använt som argument för att ej använda korsett. 

Terjesen(66) visade att även om kurvan progredierar med korsettbehandling verkar man kunna 

minska hastigheten med vilket det sker hos vissa som har en flexiblare skolios med initial god 

korrektion i korsetten. 

Behandlingsrekommendationer  

- Skolios med Cobbvinkel > 40° före 15 års ålder progredierar nästan alltid och bör 

remitteras till ryggkirurg för ställningstagande för operation tidigt vilket ger ett bättre 

funktionellt resultat. 

- För och nackdelar med operation skall noga övervägas och förankras preoperativt och 

komplikationsfrekvensen bör beaktas. Noggrann preoperativ planering och förberedelse 

krävs. 

- Korsettbehandling ger positiv effekt på sittfunktion, balans och position av huvud, nacke 

och bål.  

- Korsettbehandling förefaller kunna ha en viss effekt på skoliosprogressen vid Cobbvinkel 

<40° med initial god korrektion i korsetten och vid thorakolumbala och lumbala krökar. 

- Deltagande i CPUP minskar risken för höftluxation och kontrakturer vilket verkar minska 

förekomsten av skolios och windswept deformitet. 
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Resultattabell CP - Kirurgi 

Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall 
Intervention 

Kirurgi 
Uppföljningstid Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

 

Bohtz  

2011 

(53) 

 

Retrospektiv 

Cerebral pares, 

GMFCS IV-V 

Cobbvinkel  

79° (50-120°) 

50 8-33 0 
Op bakre 

fusion 
2 år 

Cobbvinkel 28° (5-63°) 

Bäckenkorrigering 

HRQoL/ Livskvaliten 

ökade. Ingen korrelation 

mellan skolios-

korrektion, HRQoL och 

komplikationer  

8/50 

Implantatloss-

ning, sårinfektion  

Medelhögt  

(21 p) 

 

Comstock  

1998 

(54) 

 

Deskriptiv 

fallstudie 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral 

Cobbvinkel  

(30-127°) 

79 6-24 19 

Op bakre och/ 

eller främre 

fusion  

2-14 år 

Cobbvinkel minskade 

men progredierade hos 

33%, 

Bäckenkorrigering, 

85%var nöjda efter 

operation med HRQoL 

och  kurvatur  

56/79  

Stagbrott, 

parapares, 

infektioner 

Måttligt  

(16 p) 

Jones 

2003 

(55) 

Retrospektiv 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral 

Cobbvinkel  

82° (48-104°) 

20 10-21 3 

Op bakre och/ 

eller främre 

fusion 

6 mån och 1 år 

Cobbvinkel minskade 

till 30°  

Fusion påverkade inte 

grovmotorik, förflytt-

ning, arm-handfunktion. 

Gladare, friskare, 

mindre ont efter 1 år 

10/17 

6 allvarliga,  

4 krävde reop 

Måttligt  

(15 p) 

 

Lonstein 

2012 

(56) 

Retrospektiv  

Cerebral pares 

Traumatisk 

hjärnskada 

Cobbvinkel  

72° (12-140°) 

93 

varav

74 

med 

cp 

6-25 4 

Op bakre och/ 

eller främre 

fusion 

2-8 år  

Cobbvinkel  

33° (2-100°) 

Bäckenkorrigering 

Komplikationer  

Op med Luque 

Galveston bra. 

58% tidiga 

 

47% sena  

Måttligt  

(19 p) 

 

McElroy 

2012 

(57) 

Retrospektiv 

Cerebral pares 

Cobbvinkel 

85°(+20°) 

27 5-10 0 

Op, Growing 

Rods 

(expanderande

stag) 

2-5 år 

Cobbvinkeln minskades 

med 35° +23. 

Bäckenställningen 

förbättrades av 

sacrumfixation. 

30% fick djupa 

sårinfektioner. 

Måttligt  

(17 p) 
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Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall 
Intervention  

Kirurgi 
Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

 

Teli 

2006 

(58) 

 

 

Retrospektiv 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral 

och unilateral. 

Cobbvinkel 

75°(+19°) 

60 8-24 0 

Op bakre eller 

bakre+främre 

fusion 

2-13 år 

Cobbvinkel 31°(+12°), 

Bäckenkorrigering, 

Ökad nöjdhet, HRQoL 

och funktion, bättre 

sittbalans 

13,5% svåra 

komplikationer 

 

11% mindre 

komplikationer 

Medelhögt  

(20 p) 

 

 

Tsirikos 

2003 

(59) 

 

 

Retrospektiv 

Cerebral pares, 

Spastisk bilateral 

(gångförmåga) 

Cobbvinkel 

63°(9-99°) 

24 10-19 0 

Op bakre med 

bäckenfixation 

eller 

bakre+främre 

fusion med 

bäckenfixation 

0,5–9 år 

 

Cobbvinkel korr 68% 

Bäckenkorringering 

Bibehållen 

gångförmåga, bättre 

huvud-bålkontroll, 

andning, sovställning, 

sittkomfort, mindre ont 

 

8,3 % med djupa 

sårinfektioner 

Måttligt  

(19 p) 

 

Tsirikos 

2004 

(60) 

 

Retrospektiv 
Cerebral pares, 

spastisk bilateral 
190 10-17 0 

Op samt 

jämföra HRQL-

svaren mellan 

vårdnadshavare 

och terapeuter/ 

lärare. 

0 

Nöjdhet, HRQL/  

96% av 

vårdnadshavarna  

och 84% av personalen 

rekommenderar 

operation. 

Förbättrad andning, 

ADL, sitt-liggställning, 

omvårdnad 

0 
Måttligt  

(14 p) 

 

Tsirikos, 

2008 

(61) 

 

Retrospektiv 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral 

Cobbvinkel 76° 

287 10-17 46 

Op bakre fusion 

till sacrum eller 

bakre+ främre 

till sacrum 

samt HRQL 

8 år (+3 år) 

 

Cobbvinkel 25° 

Bäckenkorrigering 

96% nöjdhet hos 

vårdnadshavare ffa 

sittkomfort och 

utseende efter op 

 

94/241 

32% multipla 

komplikationer 

Måttligt  

(19 p) 
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Resultattabell CP - Korsettbehandling  

Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall 
Intervention  

Korsett 
Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

Bunell 

1977 

(62) 

 

Retrospektiv 

 

Cerebral pares 

Spastisk bilateral, 

dyskinetisk 

48  9 4 

Avgjuten korsett 

thermoplast  

Korrigering i 

korsett 

58% thorakalt 

44% lumbalt 

9-60 månader 

Cobbvinkel  

35 av 41 oförändrad +5° 

3 av 41 förbättrad >5° 

3 av 41 försämrad >5° 

5 trycksår, 8 

hud och 2 

pneumonier 

Måttligt  

(16 p) 

 

Leopando 

1999 

(63) 

Observations 

studie 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral 

GMFCS IV-V 

Cobbvinkel >20° 

(ej lungsjukdom) 

12 5-23 0 

Soft Boston 

korsett 

Mätning av 

lungfunktion i 

tre positioner 

0 

Sittandet förbättras, 

lungfunktionen 

påverkas inte negativt 

av korsettanvändning. 

Ökad andningspåverkan 

i sittande utan korsett 

0 
Måttligt  

(14 p) 

 

Miller 

1996 

(64) 

Retrospektiv 

cohortstudie 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral 

som op fusion vid 

Cobbvinkel 65° 

43  -- -- 

TLSO korsett 

(Wilmington) 

23h/dygn eller 

ingen korsett 

innan operation. 

67 månader 

(2-14 år) 

Ålder vid operation. 

Ingen skillnad i ålder 

vid operation. 

Cobbvinkel ingen effekt 

på kurvstorleken eller 

progressen. 

0 
Medelhögt  

(22 p) 

 

Olafsson 

1999 

(65) 

Fallstudie 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral, 

dyskinesi eller 

MMC 

Cobbvinkel  

47° (23-95°) 

 38 4-17 1 

Prefabricerad 

Bostonkorsett 

 

Korrigering i 

korsett 60% 

1-5,5 år 

19 avbröt beh 

Cobbvinkel 

9 av 18 oförändrad <10° 

9 av 18 försämrad >10° 

Bäst resultat Cobb <40° 

 
Måttligt  

(19 p) 

 

 

Terjesen 

2000 

(66) 

 

Retrospektiv 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral 

GMFCS IV-V 

Cobbvinkel  

68° (25-131°) 

86 5-33 29 

Avgjuten  

TLSO Korsett  

 

Korrigering i 

korsett 38% 

25° (3-60°) 

2-14 år 

Cobb-vinkel efter 6 år 

93° (40-145°) 

medelprogress 4°/år 

22 av 72 oförändrat <1° 

God initial korrigering i 

korsett predicerar 

mindre progress.  

Nöjda med korsett, 

bättre sittande, funktion 

Hudirritationer, 

respiratoriska,  

gastrointestinala 

problem 

Medelhögt 

(21 p) 
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Resultattabell CP - Övriga interventioner 

Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall 
Intervention  

Övrigt 
Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

Holmes 

2003 

(67) 

Prospektiv 

med 

matchande 

par 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral 

(ej gångare) 

16 6-21 0 

Biomekaniskt 

lateralt 3-

punktsstöd i 

sittande. 

0 

Momentan korrigering 

av skolios med 3-

punktsstöd. 

0 
Måttligt  

(16 p) 

Person-

Bunke  

2006 

(26) 

Tvärsnitts-

studie 

Cerebral pares, 

GMFCS I-V 
207 11-16 0 CPUP 

10-års 

uppföljning 

CPUP Lägre andel barn 

med uttalad windswept 

hip deformitet, skolios 

och höftluxation.   

 

0 
Medelhögt 

 (20 p) 

Persson-

Bunke  

2012 

(35) 

 

Tvärsnitts-

studie 

Cerebral pares, 

GMFCS I-V 

 

666 4-18 0 CPUP 

Kontinuerlig 

uppföljning 

med röntgen 

och klinisk 

undersökning  

Skoliosprevalens 

7% Cobbvinkel >20°, 

klinisk undersökning 

17% mild, 11% måttlig 

och uttalad skolios 

Risken ökar med 

GMFCS-nivå  och ålder 

 

0 
Måttligt  

(16 p) 

Porter 

2007 

(23) 

Tvärsnitts-

studie 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral, 

GMFCS V 

747 6-80 0 

Samband 

mellan 

asymmetrier 

höft-bäcken-

skolios. 

0 

Samband mellan 

skoliosens konvexitet-

bäcken-höft. Möjligt 

samband med posturala 

asymmetrier. 

 

0 
Måttligt  

(15 p) 

Porter 

2008  

(10) 

Retrospektiv 

kohortstudie 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral, 

GMFCS V 

246 2-19 0 

Intervju av 

vårdnadshavare 

om barnens 

position tidigt i 

livet. 

0 

Samband finns mellan 

asymmetrisk position 

under småbarnsåren och 

felställningar i vuxen 

ålder. 

 

 
Måttligt  

(13 p) 

Senaran 

2006 

(68) 

Kohortstudie 

Cerebral pares, 

spastisk bilateral 

Cobbvinkel >30° 

Två grupper 

RI >60% 

RI normal 

106 3-18 0 Röntgen 2-11 år 

Skoliosprogress 12-13° 

per år i båda grupperna. 

Ensidig höftlateraliser-

ing på RI >60% 

påverkar inte progress 

jämfört med mindre 

lateralisering 

 

0 
Medelhögt  

(23 p) 
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RYGGMÄRGSBRÅCK (MMC) 

Anna Littorin Zetterlund och Annika Blomkvist  

Bakgrund 

Ryggmärgsbråck (Myelomeningocele=MMC) är en anläggningsrubbning som beror på en 

bristande slutning av en eller flera ryggkotor under de första graviditetsveckorna. Symtomen 

varierar beroende på bråckets nivå och dess påverkan på ryggmärg, nervrötter och hjärna. Det 

medför olika grader av motorisk och kognitiv påverkan samt medicinska funktionsnedsättningar. 

Personer med MMC har ofta omfattande behov av medicinska och habiliterande insatser som 

kvarstår hela livet.(37)  

I Sverige föds det cirka 10-15 barn med MMC per år eller 1-2  per 10 000 födda och 2013 

fanns det 821 personer med MMC mellan 0-27 år. (37) Det är en minskande patientgrupp och 

med förbättrad prenatal diagnostik avbryts graviditeten numera hos 30-60%.(79) Överlevnaden 

har ökat med bättre omhändertagande men vi vet inte i dagsläget hur överlevnaden är.(37) 

Internationellt varierar prevalensen mellan 0,7 - 11,5  per 10 000 födda barn.(80)  

Ryggdeformiteter såsom skolios, kyfos och lordos är vanliga hos personer med MMC. 

Skolios förekommer hos 49-89% beroende på ålder, lesionsnivå samt hur man valt att definiera 

skolios.(38, 81, 82) Risken att utveckla skolios ökar med högre neurologisk bortfallsnivå och 

nästan alla personer med thorakal eller höglumbal bortfallsnivå utvecklar skolios. De flesta som 

utvecklar skolios är inte gångare.(82-85) 

Naturalförloppet vid skolios beskrivs av flera författare.(81, 82, 84, 85) Enligt Muller(84) är 

progressen snabbast i tidiga tonåren och minskar vid tillväxtslut. Progressen är beroende av 

kurvstorleken och om barnen är gångare. Schurtleff(85) fann att lesionsnivå och motorisk nivå 

har betydelse för skoliosutvecklingen. Vid höglumbala och thorakala lesionsnivåer progredierar 

skoliosen även hos unga vuxna. Även Samuelsson(81) beskriver att skoliosen ökar med ålder och 

är mer uttalad vid högre lesionsnivåer. Enligt Trivedi(82) uppkommer inga nya skolioser efter 15 

års ålder. Skoliosutvecklingen prediceras framför allt av nedersta intakta lamina båge (LILA) 

samt förflyttningsförmåga men är även relaterad till motorisk funktionsnivå.  

 Orsaken till skolios kan vara medfödda kotmissbildningar (kongenitala) eller muskulär 

obalans.(38) Det kan finnas ett samband mellan fjättrad ryggmärg och skoliosutveckling framför 

allt hos personer med hög lumbal lesion och kurvor mindre än 45°.(86) Av skolioserna är 7-20% 

kongenitala och övriga utvecklas över tid(81, 87) och kommer i den fortsatta texten att benämnas 

som sekundära.  Båda typerna kan finnas samtidigt hos en patient.(87) En sekundär skolios är 

ofta C-formad med eller utan bäckensnedhet. Kröken kan vara kombinerad med kyfos. Det kan 

finnas ett samband mellan sekundär skolios och bäckensnedhet (87) eller höftluxation(88). 

Skolios pga fjättrad ryggmärg uppkommer ofta i samband med tillväxt. Tillväxt av ryggen 

leder till utsträckning av ryggmärgen vilket kan leda till skolios, kyfos och/eller lordos. Detta 

påverkar den posturala kontrollen. Andra symtom kan vara: svårare med lägesförändringar, 

smärta, förändrad blåsfunktion och motorik. Skoliosen ökar ofta snabbt.(88)  
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Övriga ryggdeformiteter såsom kyfos och lordos ingår inte i denna rapport men ingår i den 

komplexa bild av deformiteter som många av dessa patienter har.  

I Sverige är alla barn som är födda 2007 och senare erbjudna att delta i 

uppföljningsprogrammet för MMC (MMCUP).(37) Detta är ett nationellt kvalitetsregister och 

uppföljningsprogram där man har utarbetat evidensbaserade riktlinjer för medicinsk, kirurgisk, 

sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk uppföljning. Två gånger per år bedöms barnen av 

sjukgymnast där bedömning av ryggen ingår. Vid ryggfelställning ska tvärfacklig utredning 

göras. Vid progredierande skolios ska ryggen följas med röntgen var sjätte månad och samråd 

med regionalt MMC-team ska ske inför beslut om behandling.(38) Olika interventioner görs för 

att underlätta för personer med skolios samt att förebygga och behandla skolios hos personer med 

MMC. Det kan vara korsett, sittanpassningar samt ortopedkirurgiska eller neurokirurgiska 

ingrepp. Val av behandlingsmetod varierar inom landet. 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, AMED och CINAHL 

samt i EBH-resurserna Cochrane, OTseeker och PEDro efter alla studier pulicerade tom 2013-12-

31. Ingen avgränsning har gjorts avseende tid bakåt i tiden. Sökningen har begränsats till studier 

omfattande människor ”Humans” och publikationer på engelska. De sökord som användes 

var:Scoliosis + Spina bifida//OR//Myelomeningocele//OR//Meningomyelocele.  

Äldre operationstekniker som ej används i dagsläget uteslöts efter samråd med ortopeder. I 

vissa fall inkluderades äldre tekniker men då för att de undersökt andningsfunktion eller motorisk 

funktion. 
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Antal träffar Databaser 
PubMed         212 

CINAHL          20 

AMED              6 

Artikelabstrakt vid 

sökning 

238 

Artiklar beställda i fulltext 

65 

Exkluderade abstrakt 175 
Ej relevant       165 

Dubbelträff      10 

Exkluderade artiklar    45 
Ej relevant population       9  

Ej relevant intervention   31 

Ej relevant utfall               5 

Dubbelpublikation            0 

Inkluderade artiklar 

20 

Artiklar funna i 

referenslistor 

2 

Ortopedisk kirurgi 

11 

Korsett 

3 

Antal träffar EBH-resurser 
Cochrane        0 

OTseeker        0 

PEDro            0 

Neurokirurgi 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Flödesschema över sökning och urval av artiklar om MMC 

 

Ingående studier 

Av de totalt 20 inkluderade studierna var 11 inriktade på ortopedkirurgiska ingrepp (89-99), 6 

på neurokirurgi (100-105) och 3 på korsettbehandling (65, 106, 107). Samtliga studier var 

kvantitativa och 5 av dessa var prospektiva, 14 retrospektiva och 1 longitudinell. Vi fann 6 

studier med medelhögt bevisvärde och 14 med måttligt bevisvärde.  
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Studiepopulation 

Korsett 

Tre studier med sammanlagt 63 deltagare, 4-19 år. Det var 21 deltagare per studie och i två av 

dessa användes samma population men olika utfallsmått. 

 

Neurokirurgi 

Sex studier med totalt 402 deltagare, 0-36 år. Studierna hade mellan 17-262 deltagare.  

 

Ortopedi 

Elva studier med totalt 202 deltagare, 5-19 år. Studierna hade mellan 13-54 deltagare.  

Intervention och resultat  

Korsettbehandling 

Tre studier inkluderades varav två med medelhögt bevisvärde och en med måttligt bevisvärde. 

Två var prospektiva och en retrospektiv. 

Typ av korsett. I två studier användes individuellt avgjutna korsetter som tränats in 

inneliggande på klinik i 10 dagar.(106, 107) I den tredje studien användes prefabricerad 

Bostonkorsett som anpassades individuellt.(65) Komplikationer var trycksår och förhöjt 

blåstryck. Det fanns en högre frekvens av trycksår hos dem som använde en prefabricerad 

korsett(65) jämfört med dem som använde individuellt avgjuten korsett(83, 106).  

Cobbvinkel och korsettens påverkan på skoliosen undersöktes i två studier. (65, 106) I 

Müllers studie (106) (medelhögt bevisvärde) avstannade en progredierande skoliosutveckling på 

5° per år vid korsettanvändning på kurvor som var <45° vid behandlingsstart. Cobbvinkeln 

minskade signifikant från 36° till 28° utan korsett efter i genomsnitt 2,5 års korsettbehandling och 

ytterligare minst 2 års uppföljningstid.(106). Av de barn med en initial Cobbvinkel på 64°och 

progressionshastighet på 17° per år opererades 5 av 7 pga progress trots en korrektion av Cobb-

vinkel till 27° i korsetten. I Olafssons studie (65) (måttligt bevisvärde) minskade progressen av 

skoliosen hos 4 av 20 (20%) med initial Cobbvinkel på 35-81°, 10 försökspersoner avbröt 

behandlingen och 6 personer fortsatte att progrediera i korsetten.   

Funktion, korsettens påverkan på funktion undersöktes i den andra studien av Müller (107) 

(medelhögt bevisvärde). Man såg ingen signifikant skillnad i ADL-förmåga, motorisk 

funktionsnivå eller ledrörlighet. Funktionellt motverkar korsett tippning av bäckenet vilket gör att 

en flexionskontraktur i höfterna blir uppenbar.(107) Samtliga 20 barn använde rullstol vid 

förflyttning utomhus. Några av de barn som innan korsettbehandlingen gångtränade med ortoser 

inomhus några gånger veckan och inte upprätthöll denna träning under korsettbehandling fick en 

försämrad gång vid uppföljning ett år efter avslutad korsettbehandling. En successiv försämring 

av gångförmågan hos icke funktionella gångare är vanligt vid MMC och bör enligt författaren 

inte påverka ställningstagande till korsettbehandling.(107)  
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Konklusion: 

Individuellt avgjuten korsett förefaller ge färre trycksår än prefabricerad korsett. Enligt Muller 

-94 (106) kan korsett användas med framgång på kurvor som är mindre än 45°. Enligt Olafsson  

-99 (65) var korsettbehandling vid MMC framgångsrik hos 20% med bäst  resultat vid  korta 

lumbala kurvor.  Långa hypotona thoracolumbala kurvor är svåra att korsettbehandla. 

 Neurokirurgi 

Sex studier inkluderades.(100-105) Alla studier var retrospektiva och hade måttligt 

bevisvärde. Fem av studierna (100-104) undersökte inverkan på skoliosutvecklingen vid lösning 

av fjättrad märg (TCR). En av studierna undersökte olika neurokirurgiska ingrepps påverkan på 

skolios vid syringomyeli.(105) Bowman(100) beskriver inte exklusionskriterier men 

inklusionskriteriet var snabbt ökande skolios och 11 av 46 hade bara skolios som symtom på 

fjättrad märg. I Maclones studie (101) finns inga försökspersoner med medfödda 

kotmissbildningar. Pierz(102) exkluderar kongenital skolios och medfödda ryggdeformiteter. 

Reigel(103) beskriver inte vilka som exkluderats. I Sarwarks studie (104) ingår bara patienter 

med lesionsnivå L3 och lägre. Personer med shuntdysfunktion är exkluderade och uppgifter 

saknas om kongenitala skolioser.  

TCR (tethered cord release) – lösning av fjättrad märg. Bowman(100), Mc Lone (101) 

och Sarwark(104) visar att personer med skolios <45-50° stabiliserades eller förbättrades efter 

TCR. Mc Lone ser dock i sin långtidsuppföljning att 37% av dessa patienter senare progredierade 

avseende skoliosen. Pierz (102) visade att ju högre bråcknivå personen har desto mindre chans är 

det att TCR ska ha effekt på skoliosen. Enligt Riegel (103) påverkas inte thorakala nivåer av TCR 

men lumbala och sakrala nivåer stabiliseras eller förbättras avseende skoliosen. I dessa 5 studier 

redovisas att neurokirurgi med lösning av fjättrad märg TCR har en positiv påverkan på 

skoliosutvecklingen hos patienter med mindre krökar än 45-50
o
.(100-104) Hos patienter med 

thorakala bråck kunde TCR inte påverka skoliosutvecklingen.(102, 103) 

Övrig neurokirurgi. Özerdemoglu (105) inkluderade olika typer av neurokirurgiska 

interventioner hos patienter med syringomyeli och skolios. Ingen förbättring av skoliosen efter 

intervention och 16 av 26 behövde genomgå fusionerande kirurgi. Författaren drar slutsatsen att 

det finns en risk för neurologisk försämring vid skolioskirurgi utan föregående behandling av 

syringomyeli. 

Komplikationer beskrivs i 3 studier (100-102) och består av läckage av cerebrospinalvätska, 

infektion, nedsatt muskelstyrka, försämrad motorisk funktion. I den enda studien(102) där man 

kan utläsa komplikationer för enbart spinal dysraphism drabbades 28% av komplikationer. 

Konklusion: 

 

    I flera av de inkluderade artiklarna har man sett att vid skolioskrökar understigande 

Cobbvinkel på 45-50° har skoliosen stabiliserats eller minskat efter TCR.(100-102, 104) I några 

studier har man sett att ju högre neurologisk nivå desto mindre chans att skoliosutvecklingen 

påverkas av TCR.(102, 103) Med TCR finns en tendens att man kan påverka mindre krökar men 

det går sannolikt inte att påverka skoliosutvecklingen för patienter med thorakal funktionsnivå. 
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Skolioskirurgi 

Elva studier inkluderades varav 4 med medelhögt bevisvärde och 7 med måttligt bevisvärde. 

Sju var retrospektiva, tre prospektiva och en longitudinell.  

Studierna sträcker sig många år bakåt i tiden och innehåller varierande operationsmetoder och 

till viss del även metoder som inte längre används. Inom samma studie kunde olika metoder 

förekomma. De flesta artiklar som beskriver äldre operationstekniker som ej används i dagsläget 

uteslöts efter samråd med ortopeder. Några valde vi ändå att på grund av att de undersökte 

funktionella utfallsmått såsom andningsfunktion eller motorisk funktion.  

Bara i en studie (94) beskrivs att medfödda spinala deformiteter var exkluderade.  

Komplikationer beskrivs i nio studier (90, 92, 94-98, 108). Det förekom sårinfektioner, 

stagbrott, pseudoartos, hjärtstillestånd, psykotisk reaktion, muskelnekros, trycksår, djup infektion, 

muskelsvaghet samt komplikationer med instrument och implantat. I en studie (92) uppges 33% 

av försökspersonerna ha drabbats av multipla komplikationer.  

Cobbvinkeln förbättrades efter kirurgi i samtliga studier. Operationsmetoderna varierade och 

även inom samma studie kunde olika metoder förekomma. 

Bäckenkorrigering i samband med skolioskirurgi undersöktes i fyra av studierna (92, 94, 98, 

99) Miladi (92) (måttligt bevisvärde) undersökte en operationsteknik med fixering av bäckenet 

mot sacrum i samband med bakre skolioskirurgi och fann en förbättring vad gäller 

bäckentippning i både sagitalplan och frontalplan. I Wilds studie(98) (medelhögt bevisvärde) 

korrigerades bäckenet utan fixering av sacrum i samband med bakre och främre kirurgi. Parsch 

(94) (medelhögt bevisvärde) jämförde olika operationsmetoder och primärt sågs en förbättring av 

skoliosen på 55-59%. Även bäckentippning och bålbalans förbättrades. Komplikationer och 

korrektionsförlust vid långtidsuppföljningen var signifikant högre hos patienter med thorakal nivå 

som opererats med enbart bakre fusion jämfört med patienter med lumbal nivå. Man såg ingen 

skillnad om bakre fusion kombinerats med fixation av sacrum eller ej. Författaren förespråkar 

kombinerad främre och bakre fusion för patienter med MMC.  

I en studie av Quellet (99) (måttligt bevisvärde) där alla patienter var rullstolsburna användes 

tryckregistrering i sittande och förekomst av trycksår som utfallsmått före och efter 

skolioskirurgi. Skoliosvinkeln förbättrades signifikant men det gav bara små skillnader i 

tryckmätningen i sittande förutom en tendens till jämnare tryckfördelning i sidled. 

Kurvkorrektionen resulterade endast i små förändringar av tryckfördelning och korrelerade ej 

med förekomst av trycksår. Trycksår förekom även postoperativt men kunde komma på nya 

ställen och hos andra patienter. Enligt författaren är det därför viktigt att vara observant på 

trycksår postoperativt och att patienten successivt vänjer sig vid den nya belastningen så att 

huden anpassar sig.  

Motorisk funktion var primärt utfallsmått i två studier (93, 96) med 24 patienter i åldrarna 3-

16 år. I en prospektiv studie av Muller (93) (medelhögt bevisvärde) med motorisk funktion som 

utfallsmått efter kirurgi fann man att förflyttningsförmåga, grovmotorisk funktion och 

ledrörlighet försämrades men ADL-förmågan bibehölls. Schoenmakers (96) (medelhögt 
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bevisvärde) visade i sin studie att 3 av de 4 patienter som hade någon typ av gångförmåga 

preoperativt förlorade sin gångförmåga. Funktionsförmåga mätt med PEDI visade efter 6 

månader en tendens till försämring vad gäller personlig vård och rörelseförmåga.  Efter 12 

månader hade man återfått samma funktion som preoperativt. Efter 18 månader fanns det en liten 

förbättring vad gäller personlig vård samt hjälpbehovet för personlig vård. Rörelseförmågan var 

mycket lite förändrad jämfört med preoperativt. Författarna anser att det tar ca 18 månader innan 

man kan förvänta sig att se positiva resultat på funktion efter skolioskirurgi. 

Andningsfunktion med spirometri före och efter skolioskirurgi undersöktes i två 

retrospektiva studier (90, 108) med totalt 23 patienter, 5-17 år, med måttligt bevisvärde. Båda 

studierna visar viss förbättring av andningsfunktion.  Störst förbättring sågs hos patienter med 

grav skolios.(90) Båda studierna är små och olika operationsmetoder har använts. 

Främre fusion. I Sponsellers studie (97) (måttligt bevisvärde) utfördes främre fusion på 14 

patienter och författarens slutsats är att det kan vara ett alternativ för utvalda patienter som har 

thorakolumbala kurvor mindre än 75° och kompensatorisk kurva mindre än 40°och varken kyfos 

eller syrinx. Patienter med en sekundär kurva >40° eller kyfos >30° var exkluderade ur studien. 

Hopf (91) (måttligt bevisvärde) beskriver en främre operationsmetod i en longitudinell studie där 

16 patienter med MMC ingick.  Postoperativt sågs en korrektion på 54%. Man kan dock inte 

utläsa kurvornas nivå eller patienternas lesionsnivå.  

TCR i samband med skoliosoperation (fusion) undersöktes i en retrospektiv studie med 17 

patienter av Samdani (95) (måttligt bevisvärde). Det framkom inga nytillkomna tecken på fjättrad 

märg för patienter utan tidigare symtom av fjättrad märg. Författarnas slutsats är att det eventuellt 

inte är nödvändigt med TCR inför fusionsskolioskirurgi. 

Konklusion:  

Skolioskirurgi minskar Cobbvinkeln i samtliga studier. Flera författare har undersökt om 

bäckenfixation är nödvändigt eller ej för att uppnå korrektion men resultaten går isär. 

Komplikationer beskrivs i 8 av 11 studier. De uppgår som högst till 80% i Schoenmakers studie. 

Gångförmågan minskade i de två studier där detta undersöktes. I Müllers studie såg man även en 

försämrad motorisk funktion samt ökande höftkontrakturer. 
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Evidens  

Bygger på det sammanvägda bevisvärdet enligt GRADE  

Korsettbehandling 

Två studier med medelhögt bevisvärde men olika utfallsmått och en studie med måttligt 

bevisvärde. Studierna ger sammantaget ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att beskriva att 

korsett har effekt vid behandling av skolios vid MMC. 

Neurokirurgi 

Sex studier med måttligt bevisvärde vilket sammantaget ger ett otillräckligt vetenskapligt 

underlag för att lösning av fjättrad märg kan påverka skolios vid MMC.  

Skolioskirurgi  

Fyra studier med medelhögt bevisvärde och sju studier med måttligt bevisvärde ger sammantaget 

ett begränsat vetenskapligt underlag för att skolioskirurgi kan minska skolios vid MMC.  

Diskussion 

För denna patientgrupp är det viktigt med regelbundna uppföljningar för att upptäcka skolios 

tidigt. Barn med MMC kan ha primära/kongenitala eller sekundära orsaker till skolios. 

Behandlingsmetoder och resultat kan variera beroende på etiologi, lesionsnivå och på vilken nivå 

skoliosen sitter. Kongenitala skolioser är svårare att korsettbehandla medan sekundära skolioser 

kan behandlas med korsett/kirurgi. Skolioser som beror på fjättrad märg kan behöva 

neurokirurgisk behandling. De kan vara svåra att korsettbehandla och det kan vara riskabelt med 

skolioskirurgi utan att lösning av den fjättrade märgen.  I en del av de inkluderade studierna har 

kongenitala skolioser exkluderats men det är in te alltid beskrivet. 

Livskvalitet förbättras inte av fusionerande ryggkirurgi hos personer med MMC enligt en 

review av Mercado (109). Resultaten överensstämmer med en tidigare studie av Wai 2005 (110). 

Inte heller Khoshbin 2014 (111) fann någon skillnad vad gäller livskvalitet eller motorisk 

funktion vid långtidsuppföljning på 14 år där man jämförde opererade personer med ej opererade. 

I en prospektiv studie av Sibinski från 2013(112) framkommer att större skolioser påverkade 

livskvaliteten negativt men man fann inget samband mellan spinal deformitet, självkänsla, 

motivation och fysisk funktion. Ingen av patienterna i den studien var opererade.  

Korsettbehandling 

Korsett används för att förbättra bålbalans och även i syfte att minska progress av skolios. 

Flera författare anser att korsett kan fördröja utvecklingen av skolios och tillåta tillväxt innan 

eventuell fusionerande kirurgi.(87) Enligt Danielsson och Saraste kan dock korsett inte behandla 

skolios som beror på medfödda missbildningar.(38) I Sverige används både korrigerande korsett 

och stödjande korsett för barn och ungdomar med MMC och skolios. Korrigerande korsett 

används för behandling av skoliosen och ska användas minst 20 timmar/dygn. Stödjande korsett 

används dagtid i syfte att förbättra bålbalans och sittande. (38) 
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Endast två studier har undersökt korsettens påverkan på skoliosutvecklingen. I Müllers studie 

(106) använde man sig av individuellt avgjuten korsett och i Olafssons studie prefabricerad 

korsett som anpassades individuellt. Muller påvisade att korsettbehandling kan förhindra fortsatt 

skoliosutveckling när Cobbvinkeln är mindre än 45° medan det är sämre resultat för kurvor som 

överstiger 45°. Dessa resultat kan delvis förklara fynden i Olafssons studie (65) där 

korsettbehandling förhindrade progress hos endast 20% av försökspersonerna som hade en 

Cobbvinkel på 38-81°. I den studien uppges att 12 av 20 patienter hade fjättrad ryggmärg men 

ingenting om att de behandlats för det. Om ryggraden sträcks ut i korsetten kan symtom av 

fjättringen öka och det skulle kunna vara en anledning att hälften avbröt sin behandling.  

Den tredje studien (107) undersökte hur korsetten påverkade funktion. Det visade sig att 

gångförmågan försämrades något hos dem som inte fortsatte träna gångfunktion under 

korsettbehandlingen. Man bör dock vara medveten om att detta även kan ingå i naturalförloppet 

hos personer med MMC. Funktionellt motverkar korsett tippning av bäckenet vilket gör att en 

flexionskontraktur i höfterna blir mer uppenbar.(107) 

I samband med korsettanvändning bör man vara vaksam på trycksår samt påverkan på 

urinblåsan.  Individuellt avgjutna korsetter ger dock mindre trycksår än prefabricerade korsetter. 

(106). I Västra Götalandsregionen gör man rutinmässigt cystometri efter 3 månaders 

korsettbehandling.  

Med endast två studier som undersöker korsettbehandling med något varierande resultat finns 

inte tillräcklig evidens för att denna behandlingsmetod kan förebygga eller behandla skolios.  

För att få korsettbehandling att fungera krävs, enligt vår erfarenhet, motiverade patienter, en 

välfungerande vårdkedja med erfarna ortopedingenjörer samt successiv inprovning där 

ortopedingenjörer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är delaktiga.  

Ytterligare en aspekt på korsettanvändning är att patient och omgivning kan få en upplevelse 

av hur funktionen påverkas av en stelare rygg inför eventuell skoliosoperation. 

 Neurokirurgi 

Lösning av fjättrad märg (TCR) förefaller kunna ha effekt på skoliosutvecklingen hos barn 

med hög lumbal bråcknivå och vid Cobbvinkel <45
o
 men inte vid bråck på thorakal nivå.(86)   

Endast en studie (105) undersökte om det finns samband mellan syringomyeli och skolios 

men man kunde inte påvisa något samband. Vi har inte funnit evidens för att neurokirurgiska 

åtgärder riktade mot Chiari II missbidning eller syringomyeli har någon effekt på skolios.  

Skolios pga fjättrad ryggmärg kommer oftast snabbt. Regelbundna uppföljningar och team där 

neurokirurg ingår behövs inför planering av skolioskirurgi. Det är viktigt att följa barnen med 

regelbundna status, för att se snabba förändringar som kan vara tecken på fjättrad ryggmärg. 

Detta talar för vikten av standardiserad uppföljning som vid MMCUP.  
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Skolioskirurgi 

Kirurgiska tekniker har utvecklats över tid och i de inkluderade artiklarna varierar de 

kirurgiska metoderna. Samtliga inkluderade studier visar att skolioskirurgi förbättrar skoliosen på 

kroppsstrukturnivå dvs. Cobbvinkeln. Det vetenskapliga underlaget är dock begränsat pga små 

studier. Vi har också en begränsad kunskap om naturalförloppet vid MMC för obehandlade 

krökar vid vuxen ålder.  

Vi har inte funnit stöd för att skolioskirurgi förbättrar aktivitets- eller delaktighetsnivå hos 

personer med MMC. Tvärtom redovisas försämrad förflyttningsförmåga efter skolioskirurgi både 

vad gäller gång och sittande förflyttning.  Detta resultat behöver dock ställas i relation till 

naturalförloppet där ungdomar med MMC ofta försämras vad gäller gångförmåga i tidiga 

tonåren.(93, 96, 98). Även Wright beskriver att gångförmågan försämras och betonar att det 

förväntade utfallet av operation ska vägas mot den höga komplikationsrisken hos patienter med 

MMC.(113) Ett förbättrat sittande verkar vara den enda funktionella vinst man kan förvänta sig 

vid skolioskirurgi. (86, 113)  

Neuromuskulära skolioser och i synnerhet MMC har en högre komplikationsrisk vid kirurgi 

än idiopatiska skolioser.(97, 114). Infektioner, pseudartros, stagbrott och andra komplikationer 

rapporteras hos 30-90% (87, 97, 114) och multipla komplikationer uppges förekomma hos en 

tredjedel. (92) Enbart infektion i samband med skolioskirurgi rapporteras hos mellan 8-24%. 

(115) Urologiska problem som förändrad blåsfunktion och svårigheter med RIK (Ren intermittent 

kateterisering) förekommer hos 38% efter skolioskirurgi.(116). Speciellt flickor med MMC kan 

få svårigheter att utföra RIK efter skolioskirurgi.(116)  

Även operationsteknik kan ha betydelse för komplikationsfrekvensen. Både Geiger (114) och 

Parsch (94) anser att komplikationerna blir färre med kombinerad främre och bakre kirurgi. 

Enligt Geiger (114) var pseudoartros och sårinfektioner vanligare hos patienter där sacrum var 

inkluderat. I de granskade artiklarna förespråkas en kombination av bakre och främre kirurgi av 

flera författare. Detta beskrivs också i en evidensbaserad litteraturstudie av Wright. (113)  

Det är vanligt att lösning av fjättrad märg görs innan skolioskirurgi (tetherd cord release 

TCR). Detta görs för att minska risken för nytillkomna neurologiska symtom när man rätar ut 

ryggen.(38) I denna litteraturgenomgång finns bara en studie som undersöker TCR innan 

skoliosoperation och enligt författaren är det möjligt att man inte behöver utföra TCR hos de 

personer som inte uppvisar kliniska symptom på fjättrad ryggmärg.  

I en studie av Patel (117) undersöktes sambandet mellan skolios och andningsfunktion. Man 

fann en restriktiv nedsättning av lungfunktionen hos alla försökspersonerna men graden av 

skolios korrelerade endast svagt till förändring av andningsfunktion. I denna granskning ingår 

endast två studier som undersöker andningsfunktion efter skolioskirurgi. Dessa visar en viss 

förbättring av andningsfunktion efter operation framför allt hos dem med mer uttalad skolios. Det 

går dock inte med stöd av detta begränsade vetenskapliga underlag att fastställa att 

andningsfunktionen förbättras av skolioskirurgi vid MMC.  
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I likhet med vad denna litteraturgenomgång visat skriver Dias, i Pediatric topics Spine, att: 

barn med MMC och skolios ska opereras om målet är att förbättra sittbalans. De ska inte opereras 

om syftet är att förbättra förflyttning eller motoriska färdigheter. De ska inte opereras om syftet är 

att förbättra ADL. 

Teambedömning behövs före kirurgi för att minska risken för komplikationer. Enligt 

granskade artiklar är det viktigt att veta passivt rörelseomfång och funktionsförmåga preoperativt 

för att ha rimliga förväntningar och kunna sätta in eventuella åtgärder. Inskränkt rörlighet i nacke 

eller höfter blir oftast mer påtaglig när ryggen blir opererad. Neurokirurgisk bedömning är viktig 

för eventuell neurokirurgi före skolioskirurgi hos patienter med symtom på fjättrad ryggmärg. 

Fixation av bäckenet kan försämra förflyttningsförmågan. Trots god effekt på Cobbvinkel finns 

det många oklarheter kvar att studera. 

Många frågetecken finns kvar och mer forskning behövs. De flesta artiklar handlar om 

skolioskirurgi och det finns få artiklar om korsettbehandling. Vi har inte heller funnit studier som 

analyserat andra interventioner som eventuellt kan påverka skoliosutvecklingen som t.ex. 

kontrakturprofylax, stående, gångträning, liggställning och sittställning.  

Behandlingsrekommendationer 

- Regelbunden uppföljning behövs för att i tidigt skede upptäcka skoliosprogress och 

symptom på fjättrad märg, försämrad funktion, trycksår mm. (MMCUP) 

- Vid ryggdeformiteter ska teambedömning göras för utredning och val av 

behandlingsmetod. 

- Skolioskirurgi förbättrar Cobbvinkeln. För och nackdelar med skoliosoperation skall noga 

övervägas och förankras preoperativt. Noggrann preoperativ planering och förberedelse 

krävs samt uppföljning i efterförloppet. 

 

- Korsett kan användas för att förbättra bålbalans i sittande och eventuellt minska 

skoliosutvecklingen vid icke-kongenitala skolioser <45
o
.  

 

- För vissa patienter med skolios <45
o
 pga fjättrad märg och med lumbal lesionsnivå kan 

lösning av fjättrad ryggmärg eventuellt ha effekt på skoliosutvecklingen. 
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Resultattabell MMC - Korsettbehandling 

Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

 

 

Müller 

1992 

(107) 

 

 

 

Prospektiv 
MMC 

Cobbvinkel 43° 
21 

10 år 

(5-14) 

8 varav 

4 op 

Individuellt 

avgjuten korsett 

(Boston-typ) 

23tim/dygn 

Behandlingstid= 

2,7 år (0,6-8,7) 

3,6 år 

inkluderar tid  

före, 

under och  

1 år efter 

behandling 

ADL och motorisk 

förmåga påverkades 

inte. Ingen signifikant 

förändring av passiv 

ledrörlighet i höft och 

knäextension. 

Inga Medelhögt 

Müller 

1994 

(106) 

Prospektiv 

MMC 

Cobbvinkel 24-86° 

 

Grupp A n=14 

Cobbvinkel <45°  

 

Grupp B n=7 

Cobbvinkel >45° 

21 
4-14 

år  

8 st vid 

2 års 

uppföljn 

varav 2  

fortfaran

de under 

behandl. 

Individuellt 

avgjuten korsett 

(Boston-typ) 

23tim/dygn  

 

Behandlingstid  

Grupp A 2,5 år 

(1-7 år) 

Grupp B 2 pat 3 

år 

6,5 år  

(2-11) 

 

2 år efter 

avslutad 

behandling 

Cobbvinkel 

Grupp A: 6° mindre 

kurva än vid beh start 

1 skoliosopererades 

Grupp B: 5 st 

skoliosopererades  

2 st minskad kurva 

med 27% korrektion 

jmfr med 

behandlingsstart 

Grupp A: 2 pat 

förhöjt blåstryck  

 

Grupp B: 1 pat 

trycksår  

 

Medelhögt 

 

 

Olafsson 

1999 

(65) 

 

 

 

 

Retrospektiv 

 

MMC +  

andra diagnoser 

 

Cobbvinkel  

51°(35-81°) 

Bäckentippning 

10°(0-36°) 

90 

varav 

21 

MMC 

6 år 

(1,4-

13,5) 

 

1 

 

Prefabricerad 

Bostonkorsett 

Behandlingstid  

3, 6 år -3,8 år  

3 år efter 

avslutad 

behandling 

Cobbvinkel 

4 av 20 prog <10° 

6 av 20 progr >10° 

10 av 20 avbröt 

behandlingen 

Trycksår 7 pat Måttligt 
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Resultattabell MMC - Neurokirurgi 

Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

Bowman 

2009 

(100) 

Retrospektiv 

MMC 502 st 

114 pat op TCR 

 

Varav 46 med 

MMC+Skolios 

och TCR 

 

46  

7 år 

(7 mån -

22 år) 

10   TCR 

12 år  

(1 mån–23 

år) 

Cobbvinkel 

8/36 förbättrades 

4/36 stabiliserades 

24/36 progredierade 

 

Skolios <46° stabila el 

förbättrades 

 

4% CFS läckage 

3,5% nedsatt 

muskelstyrka 

7% infektion 

Måttligt 

Mc Lone 

1990 

(101) 

Retrospektiv 

MMC + TCR  

91 st 

 

Varav 30 med 

MMC+Skolios 

och TCR 

 

30  
6 år 

(2-18) 
- TCR 2-7 år 

Cobbvinkel 

Efter 1 år, 2 grupper 

<50° skolios pre op   

8 förbättrades  

15 stabiliserades 

>50° skolios pre op 

5 av 6 progredierade 

1 stabiliserades med korsett 

 

Långtidsuppföljning: 

<50° skolios pre op =24 pat 

21% förbättrade 

42% stabila 

37% progredierade 

2/91 Försämrad 

styrka nedre 

extremitet 

Måttligt 

Pierz 

2000 

(102) 

Retrospektiv 

Spinal dysraphism 

Skolios > 10° 

TCR 

18 av 21 MMC 

18   
8,5 år 

(2,7-15) 
- TCR 

5 år (2-10 

år) 

Cobbvinkel  

43% stabila el bättre 

 

Thoracal nivå  

eller >40° skolios  

100% progredierade 

 

Lumbal nivå  

58% progredierade 

 

Sacral nivå  

33% progredierade 

8 kompl. på 6 

patienter 

 

Försämrad 

motorisk 

funktion, 

anafylaktisk 

reaktion,  

CFS läckage, 

sårinfektion 

Måttligt 
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Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

Reigel 

1994 

(103) 

Retrospektiv 

262 MMC + TCR 

 

Varav 74 utan 

symtom på TC 

262 

med 

TC  

 

9 år 46  TCR 20 år 

Cobbvinkel 

Lumbala och sacrala nivåer 

stabiliserades eller 

förbättrades efter TCR 

Vid thoracala nivåer 

minskade ej 

skoliosutvecklingen 

 

Inte beskrivet Måttligt 

Sarwark 

1996 

(104) 

Retrospektiv 

30 med  MMC 

motorisk nivå L3 

och lägre + TCR 

 

17 pat med 20 

TCR pga skolios 

 

17 pat 

med 

20 op 

TCR  

7 år  

(1-15) 
0 TCR  

Korttid 1 år 

Långtid  

3-10 år 

Cobbvinkel 

Korttid  

<45˚ preop =17 pat  

14 st stabiliserades eller 

förbättrades,   

3 st progredierade 

>45˚ preop =3 pat,  

1 förbättrades  

2 försämrades 

Långtidsuppföljning 

<45˚ pre op 9st stabila eller 

förbättrade  

5st progredierade 

>45˚som ovan 

 

Inte beskrivet Måttligt 

Özerdemog

lu 

2003 

(105) 

Retrospektiv 

105 med 

Skolios > 10° 

Syringomyeli 

26 

MMC 

3 mån- 

37 år 
Saknas 

Olika 

neurokirurgiska 

ingrepp för 

syringomyeli 

 

8 subocccipital  

kraniectomi 

(SOC) 

7 TCR 

3 shuntning 

3 övriga  

ingrepp 

 

4 år  

(2-8 år) 

Cobb 

Ingen förbättring av 

skoliosen   

Inte beskrivet i 

samband med 

utförd 

neurokirurgi 

 

Måttligt 
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Resultattabell MMC - Skolioskirurgi 

Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

Banta 

1983 

(108) 

Retrospektiv 

MMC T12 - L4 

Cobbvinkel 

72° (45-100°) 

13 
11,5 år 

(7-14) 
3   

Skolioskirurgi 

Främre och/eller 

bakre fusion 

+ spirometri 

10 månader  

(2-20 mån) 

FVC, FEV1, FRC, PF, 

MMF, TLC, RV 

 

Cobbvinkel (n=13)  

Postop  45° (13-70°) 

 

Högre expiratoriskt 

flöde och förbättrad 

uthållighet 

 

2 pseudoartros 

1 sårinfektion 

1 psykotisk 

reaktion 

Måttligt 

Carstens 

1991 

(90) 

Retrospektiv 

MMC + skolios 

Cobbvinkel 

99° (51-130°) 

13 
12 år 

(5-17) 
1  

Skolioskirurgi 

blandade metoder 

+ spirometri 

13 månader 

 (7-22) 

Cobbvinkel 

Postop 50° (30-68°) 

 

VC ökade från medel 

60,9% till 66% 

 

FEV1 från 59% till 

64,3%  

 

1 stagbrott Måttligt 

Hopf 

1997 

(91) 

Longitudinell 

50 med skolios 

Varav 16 MMC 

Cobbvinkel  

89° (52-132°) 

 

16  
15 år 

(7-40) 
Anges ej  

Främre 

skolioskirurgi  

27 månader 

(12-41) 

Korrektion 

Cobbvinkel 54% 

Post op 41° (12-84) 

Ingen beskriven 

vid MMC 
Måttligt 

Miladi 

1997 

(92) 

Retrospektiv 

154 med 

neuromuskulär 

skolios varav  

21 MMC 

21  13,5 år Anges ej 

Bakre fusion samt 

fixation mellan 

ilium och sacrum   

5 år  

(2-15 år) 

Korrektion  

Cobbvinkel 69%  

Bäckentippning  

Frontalplan  69 % 

Sagital framåt - 26° 

Sagital bakåt + 22° 

 

Långtidsuppföljning 

Korrektionsförlust 

Cobbvinkel -14%  

 

Viss 

korrektionsförlust 

även för bäckenet 

 

25 st hos 7 pat 

MMC 7 st 

 

Sårinfenktion, 

trycksår,  

djup infektion, 

pseudoartos, 

skruvförskjutning  

Måttligt 
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Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

Müller  

1992 

(93) 

Prospektiv 

MMC 

Cobbvinkel 

82° (50-120°) 

14 
12 år 

(9-16)  
0 

8 st främre + 

bakre fusion  

5 st främre  

1 st bakre fusion 

3,4 år  

(1-8 år) 

Minskad motorisk 

funktion och 

förflyttningsförmåga,  

oförändrad ADL,  

ökad 

höftflexkontraktur  

 

Cobbvinkel 36°(11-

83°) 

Inte beskrivet Medelhögt 

Parsch 

2001 

(94) 

Retrospektiv 

MMC  

 

Cobbvinkel 

Grupp I 

79° (58-92°) 

Grupp II 

97°(85-128°) 

Grupp III 

92°(79-110°) 

54 
13 år 

(9-19) 
0 

3 op-metoder 

jämfördes 

 

Grupp I n =20 

bakre fusion 

Grupp II n=12 

osteodiskectomi + 

bakre fusion 

Grupp III n=22 

ventral 

derotations 

spondylodesis + 

bakre fusion 

3,4 år  

(13 mån-9 

år) 

Cobb korrektion 

Grp I: 57% 

Uppf förlust 9%   

Grp II: 55%  

Uppf förlust 10%  

Grp III 59%, 

Uppf förlust 7%  

 

Samtliga postop 

korrektion 55-59% 

Större korrektions-

förlust vid thoracal än 

lumbal nivå 

 

Totalt 30%  

vilket resulterade i 

en lägre grad av 

korrektion. 

Minskad risk vid 

kombinerad 

främre och bakre 

fusion 

Vanligare bland 

pat med thorakal 

än lumbal nivå.  

 

Medelhögt 

Samdani 

2010 

(95) 

Retrospektiv 

 

MMC nivå T + L 

Skoliosopererad 

Utan kliniska 

symptom på 

fjättrad märg  

Cobbvinkel 82° 

 

17 
12 år 

(10-17) 
0 

Fusionerande 

skolioskirurgi 

3,3 år  

(2-4 år) 

Skoliosop utan 

föregående TCR gav 

inga nya neurologiska 

fynd. 

Cobbvinkel 35° 

1övergående 

svaghet, 

4 sår 

Måttligt 

Schoenmak

ers 

2005 

(96) 

Prospektiv 

MMC 

motorisk nivå  

T - S1 

skolios 

 

Cobbvinkel 54° 

10 

 

9,3 år 

(SD 2,4) 
0 

Främre och eller 

bakre fusion 

18 månader  

 

Hoffer  

3 av 4 förlorade 

gångförmågan 

PEDI - Initialt 

försämring.  

18 mån post op 

förbättrat personlig 

vård, rörelseförmåga, 

minskat hjälpbehov. 

Cobbvinkel  32° 

 

Komplikationer 

80% 

 

Osteosyntesmater. 

Osteomyelit, 

Kurvprogression 

ovan/nedan fusion 

Medelhögt 
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Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer Bevisvärde 

Sponseller 

1999 

(97)  

Retrospektiv 

MMC T10-L4 

 

Cobbvinkel 

64°(51-85°) 

14 
12 år 

(7-16)  
0 Främre fusion 

40 mån  

(36-48) 

Cobbvinkel 

Post op korrigering 

postop 38° (60%) 

långtid 36° (57%) 

 

Resultat 

5 pat bra  

4 pat medel 

5 pat dåligt 

Stora individuella 

variationer  

Pseudoartros, 

muskelsvaghet, 

sårinfektion 

 

Kurvprogress 

ovan/nedan fusion 

Måttligt 

Wild 

2001 

(98) 

Prospektiv 

MMC 

 

Cobbvinkel 

81°(55-110°)  

 

11 

13 år 

(9-15) 

 

 

0 

Främre och bakre 

fusion utan 

fixation av sacrum 

4 år 

(3,6-7,4) 

Cobbvinkel  

postop 31°(8-70°) 

långtid 35°(12-80°) 

 

Bäckentippning 

korrigerades utan 

fixation av sacrum 

 

1 hjärtstillestånd  

3 sårinfektioner   

 

Medelhögt 

Ouellet 

2009 

(99) 

Retrospektiv 

MMC 

Ryggdeformitet 

 

Cobbvinkel  

50° (3–95°)  

Bäckentippning 

20°(9–35°)  

19 
14 år 

(7-19) 
0 

Främre och bakre 

fusion 
>2 år 

Korrektion av 

Cobbvinkel 52% till 

24°(0–49°)  

Bäcken med 89% till  

2°(0-5°) 

 

Ingen postop skillnad 

avseende trycksår 

eller tryckmätning. 

 

Inga rapporterade Måttligt 



                                        

NEUROMUSKULÄRA DIAGNOSER 

Cecilia Mårtensson och Johanna Weichbrodt 

Neuromuskulära sjukdomar (Neuromuscular disorders, NMD) omfattar flera olika 

diagnosgrupper som muskeldystrofier, Spinal muskelatrofi, Dystrofia myotonica, neuropatier, 

myopatier och Arthrogryposis multiplex congenita.  emensamt för dessa sjukdomar är att de på 

olika sätt drabbar muskelfibern eller den perifera motoriska enheten som består av framhornscell, 

perifer nerv och nerv-muskelövergång. Sjukdomarna är ofta ärftliga men uppkommer även som 

nymutationer.  

Av de neuromuskulära sjukdomarna har vi i denna evidensrapport valt att titta på Duchennes 

Muskeldystrofi (DMD) och på Spinal muskelatrofi (SMA). Dessa diagnoser skiljer sig åt men 

skolios är vanligt förekommande i båda grupperna.(39, 40, 118) Erfarenheten från 

skoliosbehandling av dessa diagnoser kan även ligga till grund för behandling av andra 

neuromuskulära diagnoser där skolios förekommer. Referensprogram för behandling av personer 

med DMD och SMA har utarbetats av det skandinaviska nätverket för neuromuskulära 

sjukdomar.(118) Neuromuskulära vårdprogram finns vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, 

Stockholm och vid Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, 

Göteborg.(119)  

 

DUCHENNES MUSKELDYSTROFI (DMD) 

Bakgrund 

DMD är en progressiv neuromuskulär sjukdom som orsakas av brist på proteinet 

dystrofin.(39) Denna brist leder till att muskelfibrerna bryts ner successivt och ersätts av bindväv 

och fett. DMD är en X-kromosombunden recessiv sjukdom där framförallt pojkar insjuknar. 

Diagnosen ställs oftast innan 5 års ålder, varje år får cirka 10 pojkar diagnosen DMD i Sverige. 

Trots omfattande kunskaper om de bakomliggande orsakerna till DMD finns ännu ingen botande 

behandling. Behandling med kortison fördröjer nedbrytningen av muskelfibrerna något. De första 

tecknen på sjukdomen visar sig när pojkarna är i treårsåldern. De får då svårigheter att springa 

och att resa sig upp från golvet. När pojkarna är 10-12 år är muskelsvagheten så uttalad att 

gångförmågan är osäker och upphör därefter. Ju äldre pojkarna blir desto mer påverkas även 

andningsmuskulaturen och i vuxen ålder är de flesta beroende av andningsstöd.(39) 

Eftersom muskelsvagheten även drabbar bålens muskulatur så utvecklar de flesta pojkar med 

DMD skolios.(39) I litteraturen beskrivs att skoliosutvecklingen startar när pojkarna har förlorat 

gångförmågan och sitter i rullstol.(120) Efter att ha följt dessa pojkar under lång tid på 

Regionhabiliteringen i Göteborg där pojkarna följs i ett strukturerat vårdprogram(119) med årliga 

uppföljningar observerades att många av pojkarna fick en begynnande asymmetri i bäcken och 

ryggkotpelaren redan innan gångslut. Detta på grund av att de ofta har ett ”ståben” som de 

belastar mer i stående. Om detta ses rekommenderas i vårdprogrammet(119) att en strukturerad 
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Antal träffar Databaser 
PubMed        368 

CINAHL          44 

AMED            11 

Artikelabstrakt vid 

sökning 

424 

Artiklar beställda i fulltext 

50 

Exkluderade abstrakt 374 
Ej relevant       332 

Dubbelträff      42 

Exkluderade artiklar  34 
Ej relevant        34 

 

Inkluderade artiklar 

16 

Artiklar funna i 

referenslistor 

0 

Antal träffar EBH-resurser 
Cochrane        1 

OTseeker        1 

PEDro           0 

ståträning med jämn belastning påbörjas redan innan gångslut för att fördröja 

skoliosutvecklingen. Efter att gångförmågan har upphört och pojkarna blir sittande progredierar 

skoliosen ofta snabbt. Skoliosutveckling påverkar andning, matsmältning, sittställning, 

omvårdnad och ger så småningom upphov till smärta och minskad livskvalitet.(121) 

Under många år behandlades pojkar med DMD och skolios med korsett. Då denna behandling 

inte används idag har vi valt att inte granska dessa artiklar som skrevs på 1970- och 80-talen. En 

av orsakerna till att korsettbehandling ej används så förekommande idag beror på att det är ett 

dilemma att korsettbehandla när även andningsmuskulaturen är påverkad av sjukdomen. 

Erfarenheter från Regionhabiliteringens vårdprogram visade att korsetten inte klarade av att 

förhindra skoliosen utan bromsade endast upp den snabba progressen vilket gjorde att operation 

då blev aktuellt i ett senare skede av sjukdomen. Detta ledde till att andningen blivit så påverkad 

att det medförde en större påfrestning och i vissa fall omöjliggjorde operation. 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, AMED och CINAHL 

samt i EBH-resurserna Cochrane, OTseeker och PEDro efter alla studier publicerade tom 2013-

12-31. Ingen avgränsning har gjorts avseende tid bakåt i tiden. Sökningen har begränsats till 

studier omfattande människor ”Humans” och publikationer på engelska. Rewiew-artiklar uteslöts. 

Sökorden som användes var; Scoliosis + Duchenne muscular dystrophy//and treatment.  

Figur 5 Flödesschema över sökning och urval av artiklar om DMD. 
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Ingående studier 

Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 16 artiklar,(122-137) dessa var alla inriktade på 

kirurgiska ingrepp. De 16 artiklarna var alla kvantitativa studier; 9 stycken var retrospektiva(122, 

123, 125, 128-130, 132, 133, 137) och 7 stycken var prospektiva.(124, 126, 127, 131, 134-136)  

Studiepopulation 

Sammanlagt ingick 610 pojkar med DMD i de 16 studierna, här inkluderades både opererade 

och icke opererade pojkar. Grupperna i de inkluderade studierna varierade mellan 10-123 pojkar i 

åldrarna 7-21 år. 

Intervention och resultat 

Samtliga 16 studier utvärderade operation som behandlingsmetod och resultatet redovisades 

som skillnader i Cobbvinkel. I de opererade grupperna deltog 467 pojkar. Preoperativt varierade 

Cobbvinkeln mellan 5-130° och postoperativt mellan 0-74°. Efter uppföljningstiden som 

varierade mellan 6 månader-10 år uppmättes Cobbvinkeln till 0-60°. Detta kan jämföras med de 

tre studier(122, 126, 128) som även redovisade 143 icke opererade pojkar där Cobbvinkeln 

varierade mellan 8-110° vid första mätningen och därefter ökade till 10-128° under 

uppföljningstiden.(122, 126, 128)  

Flera artiklar(122, 124, 127, 128, 134, 137) diskuterar vitalkapacitet som utfallsmått, det finns 

dock ingen samstämmighet kring dessa resultat. Några artiklar(126, 137) beskriver en 

långsammare försämringstakt för FEV vid operation medan andra(122) redovisar oförändrade 

resultat. Däremot beskriver två studier(124, 135) att pojkarna redovisar bättre upplevd andning. 

Sju studier(125, 127, 129, 130, 132, 134, 135) redovisar förbättrad sittbalans och sittkomfort, 

vilket flera beskriver även påverkade arm- och handfunktionen positivt. Fyra studier(124, 125, 

130, 134) beskriver förbättrad livskvalitet som tex bättre självbild, förbättrat utseende och även 

att omvårdnaden underlättas. Sammanfattningsvis uppvisar de studier där pojkarna opererats 

tidigt bättre resultat.(133)  

Evidens 

Vi fann fem artiklar med högt bevisvärde,(122, 123, 126, 131, 137) tio artiklar med 

medelhögt bevisvärde (124, 125, 127, 129, 130, 132-136) och en artikel med måttligt 

bevisvärde.(128) Sammantaget ger det sammanvägda bevisvärdet enligt GRADE evidensstyrka 1 

- starkt vetenskapligt underlag för ryggkirurgi hos personer med DMD. 

Diskussion 

Det är alltid ett dilemma att utvärdera behandlingsinsatser vid progressiva sjukdomar där 

naturalförloppet innebär att patienten successivt försämras. Vid sökande av evidens bör läsaren ta 

hänsyn till denna aspekt. Det är därför viktigt att ha god kunskap om naturalförloppet, i detta fall 
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DMD. Hypotetiskt sett kan ett resultat där deltagaren fortsätter försämras ändå vara ett bra 

resultat om detta resulterat i att försämringstakten bromsats upp. Ett tydligt exempel på detta är 

den Cochrane-rapport(121) som publicerades 2013 där bristen på RCT-studier, den skiftande 

kvalitén i studierna och olikheterna i studiernas upplägg gjorde att man inte fann någon stark 

evidens för skolioskirurgi vid DMD. De inkluderade 47 studierna visade varierande resultat och 

konklusioner. Många av studierna visade ändå ökad livskvalitet och förbättrat sittande, bättre 

funktion i övre extremitet och förenklad vård. Det fanns ingen signifikans för förbättrad 

lungfunktion eller överlevnad.(119) Många av de artiklar som fanns med i Cochrane-rapporten 

har även vi granskat i vår utvärdering och resultatet är samstämmigt. Efter ytterligare en sökning 

av artiklar efter avslutad artikelgranskning fann vi en nyligen avslutad studie som jämfört en 

opererad grupp med en icke opererad.(5) Vid den sista uppföljningen i studien hade bägge 

grupperna minskat i vitalkapacitet men den opererade gruppen hade en långsammare 

minskningstakt.(5)  

Behandlingsrekommendationer 

Sammantaget styrker resultatet av denna evidenssökning rekommendation av skolioskirurgi 

för pojkar med Duchennes muskeldystrofi. En viss samstämmighet finns även för att 

rekommendera operation tidigt, även vid Cobbvinklar på 15-20º.  

 
  



                                        

Resultattabell DMD – Kirurgi  

Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer 
Bevisvärde 

kommentarer 

Alman 

1999 

(123) 

Retrospektiv 

DMD 

 

Cobbvinkel 

Grupp 1  

24º (+11º) 
Grupp 2  

48º (+10º) 

48  
13 år 

(10-18) 

11 st 

10 dog 

1 flyttat 

 

Operation med 

eller utan 

fixation i bäcken 

 

Grupp 1=28 st 

Fusion till L5  

Grupp 2=10 st 

Fusion till 

sacrum  

 

4 år 

(2-8 år) 

Ökning av 

Cobbvinkel från op 

till uppföljning 

Grupp1 = 5º (+3º) 

Grupp 2 = 2º (+2º) 
 

Ökning av 

bäckentippning 

Grupp1 = 8º (+6º) 

Grupp 2 = 3º (+2º) 
 

Fusion till bäcken 

ger mindre progress 

2 frakturer L5 

1 pseudartros  

 

Högt 

(24p) 

 

Rekommenderar 

Fixation i bäcken 

vid svårare 

skolioser 

Alexander 

2013 

(122) 

Retrospektiv  

 

DMD 

 

Cobbvikel 

Grupp 1  

56° (10-90°) 

Grupp 2 

35°(8-110°) 

65  

14,2 år 

(10,8- 

18,3 år) 

Inget 

bortfall 

Grupp 1=28 st 

opererade 

 

Grupp 2=37 st  

ej opererade 

1-1,8 år 

Cobbvinkel 

Grupp 1  

22° (6-51°) 

Grupp 2 

51° (10-128°) 
 

Operation påverkar 

inte försämrings-

takten i FEV 

Infektioner 

Blödning -

blodtransfusion 

Högt 

(25p) 

 

Bridwell  

1999 

(124) 

Prospektiv  

 

DMD 34st 

SMA 21st 

 

Cobbvinkel 

DMD 51º 

SMA 78º 

55 

13,4 år 

(7,7 – 

18.6) 

1 

Operation 

Frågeformulär 

 

7,8 år (2-

12,6 år) 

Cobbvinkel 

DMD 23° 

SMA 42° 
 

Bättre Qol, 

självbild, funktion 

och upplevd 

lungfunktion 

Infektioner 

 

 

Medelhögt 

( 22p) 

 

 

Cervellati 

2004 

(125) 

Retrospektiv  

DMD 

Cobbvinkel 

48° (10-92°) 

20 

13 år 

(11,8-15 

år) 

 

 

Inget 

Operation 

Modifierad L-

teknik med 

fixation i bäcken 

5,6-10 år 

Cobbvinkel 

Post op 22° (0-43°) 

Uppf 28° (10-60°) 
 

Ökad QoL 

Bättre bål- och 

huvudkontroll. 

Bättre sittande 

Lättare att sköta 

1 dog 

1 neurogen 

blåsa 

3 stag lossnade 

Medelhögt 

(20 p) 



55 

 

Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer 
Bevisvärde 

kommentarer 

Galasko  

1992 

(126) 

Prospektiv  

DMD 

 

Cobbvikel 

Grupp 1 =47° 

Grupp 2 =37° 

58 

Grupp 1 

= 14 år 

 

Grupp 2 

= 13,6 år 

Av de 58 

 

3 exkl pga 

med. skäl. 

 

23 

tackade 

nej 

Grupp 1=32 st 

opererade 

 

Grupp 2=23 st  

ej opererade 

60 mån 

Cobbvinkel  

Postop 

Grupp1 = 34° 

 

Uppföljning 

Grupp1 = 30° 

Grupp 2 = 89º  

 

Högre mortalitet 

och snabbare 

försämring av FVC 

i Grupp 2 (ej op) 

Infektioner 
Högt 

( 25p) 

Hahn  

2008 

(127) 

Prospektiv  

DMD  

 

Cobbvinkel 

44° (22-90°) 

20 st 

14 år 

(10-19 

år) 

1dog 
Operation med 

pedicle screws 

5 år 

(2-10 år) 

Post op 10° (0-25°) 

Uppfölj  9° (0-22°)  

 

Alla fick förbättrad 

sittbalans 

En dog 

En förlängd 

weaning 

Medelhögt 

(23 p) 

Kinali 

2006 

(128) 

Retrospektiv  

DMD 

Cobbvinkel 

Grupp 1= 

62° (30-105°) 

123 

Skolios-

debut 

12 år 
 

Op 

14,8 år 
 

Uppföljn 

17 år 

Inget 

Grupp 1=43 st 

opererade 

 

Grupp 2=80 st  

ej opererade 

Varav 50 korsett 

behandlats med 

TLSO 

1-7 år 

Oklar postop 

korrigering 

 

Operation 

rekommenderas vid 

progress på 20º/år 

Inga 

komplikationer 

Måttligt 

(15p) 

 

Svårt att utläsa 

resultatet 

Mehta 

2009 

(129) 

 

Retrospektiv  

DMD 

Cobbvinkel 71° 

 

36 st 
13,5 år 

(8-21 år) 
1 dog 

Operation med 

Pedicle screw 

38 mån 

(24-52 mån) 

Cobbvinkel 

Post op 26° 

Uppf 29° 

 

Alla fick förbättrad 

sittbalans 

 

1 dog 

Skruvar som 

lossnade 

Övergående 

smärta 

 

Medelhögt 

(23p) 

 

Signifikant lumbal 

korrektion och 

snabb mobilisering  

Ej nödvändigt med 

fixation av bäcken 

≤15° 

Modi HN 

2008(132) 

 

Retrospektiv  

36 varav 

DMD 9 st 

Cobbvinkel 65° 

SMA 5 st 

Cobbvinkel 93° 

36 st 

19 år 

Id 14,2 

år 

Inget 

bortfall 

Operation  

DMD 10-18 år 

SMA 9-28 år 

20 mån 

(6-26mån) 

DMD Post op 26º 

SMA Post op 31º 

Bättre sittstabilitet 

Lättare omvårdnad 

Ej redovisat 
Medelhögt  

(23p) 
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Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer 
Bevisvärde 

kommentarer 

Modi  

2008 

(131) 

Prospektiv  

26 varav 

 

DMD 10 st 

Cobbvinkel  

48-108° 

 

SMA 5 st 

Cobbvinkel 

59-123° 

26 st 

DMD  

8-17 år 

SMA 

9-29 år 

Inget 

bortfall 
Operation 

Månader 

DMD 18-52  

SMA 23-33  

DMD  

Post op 2-49° 

Uppf     4-51° 

 

SMA preop 59-123° 

Post op 5-50° 

Uppf 6-55° 

Inga 

komplikationer 

Högt 

(24p) 

 

Postereor pedicle 

screw ger god 

korrektion 

Modi  

2010 

(130) 

Retrospektiv 

DMD 18 st 

Cobbvinkel 

76,4° + 27,4° 

 

SMA 9 st 

Cobbvinkel 

86,8° + 30,3° 

 

27 st 
14,7 + 

4,9 år 
1 dog Operation 

32,2 mån 

(24-47 mån) 

 

DMD 

Post op 30,1°+18,7° 

Uppf     31,3°+18,2° 

 

SMA 

Post op 30,5°+20,9° 

Uppf     33,1°+21,6° 

 

Förbättrad 

omvårdnad 

Bättre funktion, 

sittande och 

livskvalitet 

 

1 dog 

4 allvarliga 

komplikationer 

Medelhögt 

(23p) 

Sengupta  

2002 

(133) 

Retrospektiv  

DMD 

 

Grupp 1 

20° (5-60°) 

 

Grupp 2 

48° (10-82º) 

 

50 

Grupp 1 

11,7 år  

(9-16) 

 

Grupp 2 

14 år 

(10-17) 

 

2 

Operation med 

eller utan 

fixation i bäcken 

 

Grupp 1=28 st 

Fusion till L5  

 

Grupp 2=10 st 

Fusion till 

sacrum  

 

Grupp 1 

3,54 år 

(3-5 år) 

 

Grupp 2 

4,6 år  

(0,5-11,5år) 

 

 

 

Grupp 1 

5,2°(80-25°) 

 

Grupp 2 

22° (0-74°) 

 

Rekommenderar: 

 

Bäckenfixation vid 

stor krök och 

bäckenasymmetri. 

 

Tidig operation, 

gärna kort efter 

gångslut.  

 

Infektion 

Lossnade 

skruvar 

Hudirritation 

pga tryck från 

skruv 

 

Medelhögt 

(23p) 

  

Svårt att jämföra 

patienterna då 

operationerna 

varierar i tid. 

Vid stor krök och 

bäckenasymmetri 

rekommenderas 

fixation i bäcken 

men detta medför 

större risk. 
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Författare 

år 

(referens) 

Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer 
Bevisvärde 

kommentarer 

Takaso 

2010 

(136) 

Prospektiv  

DMD 

 

Cobbvinkel 

74° (51-88°) 

28 

13,5 år 

(11,7- 

14,9) 

Inget Operation Minst 2 år 

Cobbvinkel  

81% korrektion 

Post op  14° (8-25°) 

Uppf      17° (9-27°) 

 

Inga 

 

Medelhögt 

(23 p) 

 

Det räcker med 

fixation till L5 

 

Takaso 

2010 

(135) 

 

Prospektiv  

DMD 

 

Cobbvinkel 

70° (51-85°) 

 

20 st 

Hela 

gruppen 

13,2 år 

 

Pedicle s 

11,7år 

L5 

16,2 år 

Inget 

bortfall 

Operation 

Pedicle screw 

Fusion L5 

Minst 2 år 

Cobbvinkel 

Post op 15° (8-25°) 

Uppf     16° (8-28°) 

 

Minskad ryggsmärta 

förbättrat sittande 

Ej redovisat 

Medelhögt 

(23 p) 

 

Fusion till L5 

Ej fixation i 

bäcken vid ≤15° 

Takaso 

2010 

(134) 

Prospektiv  

 

DMD 

 

Cobbvinkel 

98° (81-130°) 

 

Bäckentippning 

22° (15-34°) 

14 st 
13år 

(11-17) 

Inget 

bortfall 
Operation 4,1 år 

 

Cobbvinkel 

Postop 34° (20-40°) 

Uppf   35° (23-42°) 

 

Bäckentippning 

Post op 8° (4-17°) 

Uppf     8° (5-17°) 

 

Förbättrat sittande, 

armfunktion, 

livskvalitet, upplevd 

andning. 

 

Inga 

komplikationer 

Medelhögt 

(22 p) 

 

 

Velasco  

2007 

(137) 

 

Retrospektiv  

DMD 

 

Cobbvinkel 

43° (10-100°) 

 

56 
14,5 år + 

1,7  
 Inget Operation 5,6 år + 2,8  

 

Cobbvinkel 

15° (0-50°) 

 

Minskad 

reduktionshastighet  

av FEV  

 

Inga 

komplikationer 

Högt 

(24 p) 

 

Rekommenderar 

operation vid 

Cobbvinkel 15-20° 
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SPINAL MUSKELATROFI (SMA) 

Cecilia Mårtensson och Johanna Weichbrodt 

Bakgrund 

Spinala muskelatrofier, SMA är en grupp ärftliga sjukdomar, där motoriska nervceller i 

mellanhjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen bryts ned. Nedbrytningen leder till 

muskelsvaghet och muskelatrofi. Varje år föds 4-6 barn per år i Sverige med den svåraste och 

samtidigt vanligaste formen, SMA I (Werdnig-Hoffmanns sjukdom). Dessa barn är uttalat 

muskelsvaga och lär sig aldrig sitta, de avlider oftast före tre års ålder. SMA II och III finns 

hos 2-3 nyfödda av vardera typen i Sverige.  Barn med SMA II lär sig sitta men oftast något 

senare än andra barn medan barn med SMA III även lär sig gå, gångförmågan kan dock bli 

osäker i tonåren och upphör oftast i vuxen ålder. Ju äldre barnen blir desto större påverkan av 

sjukdomen upplever de då de svaga musklerna inte orkar en växande kropp i tyngd och längre 

hävarmar.(40) 

SMA är en av de vanligaste ärftliga neuromuskulära sjukdomarna och orsakas av en 

mutation i en gen kallad SMN1 (Survival Motor Neuron 1).(40) Genen finns på den långa 

armen av kromosom 5 (5q12.2-13.3). Vanligtvis består mutationen av en deletion, vilket 

innebär att en del av arvsanlaget saknas. SMA typ I, II och III ärvs autosomalt recessivt. Detta 

innebär oftast att båda föräldrarna är friska bärare av en muterad gen. Vid varje graviditet med 

samma föräldrar finns då 25 procents risk att barnet får den muterade genen i dubbel 

uppsättning vilket leder till att barnet får sjukdomen. I 50 procent av fallen får barnet den 

muterade genen i enkel uppsättning och blir liksom föräldrarna frisk bärare av den muterade 

genen. I 25 procent av fallen får barnet inte sjukdomen och blir inte heller bärare av den 

muterade genen. Hos ca 2 procent av alla med SMA orsakas sjukdomen av en mindre 

förändring (punktmutation) i den ena SMN1-genen och en deletion i den andra.(40) 

Skolios är vanligt förekommande vid SMA I, II, III. Ju svagare patienten är desto tidigare 

uppkommer skoliosen. Vid SMA I och II behandlas många barn med sittstödskorsett redan 

vid tidig ålder, ibland innan skoliosen är verifierad då de behöver korsetten för att få ett 

symmetriskt sittande.(138) Studier har dock visat att korsettbehandlingen inte förhindrar 

uppkomsten av skolios utan endast fördröjer tiden för operation.(41) Därför uteslöts artiklar 

som utvärderade korsettbehandling i evidenssökningen. 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, AMED och 

CINAHL samt i EBH-resurserna Cochrane, OTseeker och PEDro efter alla studier 

publicerade tom 2013-12-31. Ingen avgränsning har gjorts avseende tid bakåt i tiden. 

Sökningen har begränsats till studier omfattande människor ”Humans” och publikationer på 
engelska. Sökorden var: Scoliosis + Spinal muscular atrophy/treatment. 
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Antal träffar Databaser 
PubMed        147 

CINAHL          0 

AMED            0 

Artikelabstrakt vid 

sökning 

147 

Artiklar beställda i fulltext 

45 

Exkluderade abstrakt 

102 

Exkluderade artiklar   

36 
Ej relevant        34 

 

 

Inkluderade artiklar 

9 

Artiklar funna i 

referenslistor 

0 

Antal träffar EBH-resurser 
Cochrane        0 

OTseeker        0 

PEDro           0 

 

 

Ingående studier  

Efter kvalitetsgranskningen kvarstod nio artiklar, (92, 124, 130, 139-144) dessa var alla 

inriktade på kirurgiska ingrepp. En artikel var prospektiv (124) övriga artiklar var kvantitativa 

retrospektiva studier.  

Studiepopulation 

Sammanlagt ingick 196 patienter med SMA i åldrarna 4,8- 29 år i de sju studierna.  

Gruppstorlekarna i de inkluderade studierna varierade mellan 5-43 personer.  

Intervention och resultat 

Alla artiklar beskrev resultatet efter kirurgi med Cobbvinklar. Cobbvinkeln preoperativt 

varierade mellan 28-126° och vid uppföljning mellan 0-72°. I en studie(141) jämfördes 

resultatet för de opererade SMA-patienterna med opererade idiopatiska skolios-patienter 

vilket visade samstämmiga resultat vid upprätningen. Utöver redovisade Cobbvinklar 

framkom även resultat som förbättrad sittbalans och att både patienter och föräldrar beskrev 

att de var nöjda med operationen.(130, 141) Två studier redovisade bättre upplevd livskvalitet 

och enklare omvårdnad.(124, 130) En studie(142) beskrev även nyttan med fortsatt ståträning 

så länge som möjligt. Genomgående rekommenderas growing rods som operationsteknik för 

Figur 6 Flödesschema över sökning och urval av artiklar om SMA. 
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yngre barn(139-141) och det framkom även att patienter med låg vitalkapacitet kan opereras 

med gott resultat.(130) Denna artikel redovisade förbättrad vitalkapacitet efter operation som 

kvarstod vid uppföljningen.(130) En artikel redovisade bättre upplevd lungfunktion.(124) 

Kortare stag ökade risken för komplikationer och fortsatt skoliosutveckling över och under 

stagets placering.(144)  

Evidens 

Vid sammanställningen framkom fyra studier med högt bevisvärde,(139, 141, 142, 144) 

fyra studier med medelhögt bevisvärde(124, 130, 140, 143) och en studie med måttligt 

bevisvärde(92) vilket ger enligt GRADE-systemet ger evidensstyrka 1 – starkt vetenskapligt 

underlag för skolioskirurgi vid SMA. 

Diskussion 

Samtliga artiklar i granskningen rekommenderar tidig skolioskirurgi för barn med SMA 

och resultaten pekar på att ju tidigare barn med skolios opereras desto bättre resultat. Flera 

artiklar rekommenderar growing rods som operationsteknik.(139-141) Ett dilemma med 

denna metod är att barnet utsätts för reoperationer vid flera tillfällen med efterföljande 

sjukhusvistelser och smärta. Det är viktigt att denna parameter inte glöms bort i valet av 

metod och att omgivningen förbereder barnet så bra som möjligt för detta.  

För individer med uttalad muskelsvaghet som vid SMA behövs noggranna uppföljningar 

även efter en skoliosoperation. Hur individen positionerar bäcken och huvud kan eventuellt 

påverka utvecklingen av skoliosen över och under stagets placering. Detta bekräftas i Zebalas 

artikel som visar att korta stag ökar risken för skolios över och under stagets placering.(144) 

I arbetet med att söka bästa skoliosbehandling för SMA blir avsaknaden av studier som 

fokuserar på sittställningen tydlig. Sittställningen kan vara en viktig faktor både före och efter 

en operation och en förutsättning för aktivitetsförmåga. Sittstödskorsett eller korrigerande 

korsett används ibland för att bromsa förloppet och hjälpa barnet till en förbättrad postural 

kontrol i väntan på operation. I en review av Sucato DJ(145) rekommenderas 

korsettbehandling för barn med SMA under tio år.  

Erfarenheter från Regionhabiliteringen Göteborg 

Av erfarenhet från Regionhabiliteringens neuromuskulära vårdprogram(119) kan korsetten 

och barnets sittställning vara en avgörande faktor för aktivitetsförmåga före operationen, detta 

är något som skulle behöva beforskas mer. Det vi sett är att barnet behöver ta stöd med 

armarna för att kompensera för muskelsvagheten vid otillräckligt stöd i rullstolarna. Detta 

påverkar i hög grad både skoliosutvecklingen men även barnets aktivitetsförmåga då barnet 

inte kan hantera föremål med bägge händerna när en arm/hand är upptagen med att stödja sig 

med. Progressionen i skoliosutvecklingen påverkas eftersom barnet får ett asymmetriskt 

sittande när de stödjer sig på ena armen. Vi har sett att de barn som har plana ryggar och 

tunna, raka bålstöd på sina rullstolar även har lättare att använda sina händer i aktivitet. 

Många av de bålstöd som finns på marknaden som tillbehör till rullstolar är tjocka och hindrar 

då dessa muskelsvaga barn att kunna röra armen. För de allra svagaste barnen är även en god 

sittställning en förutsättning för deras huvudkontroll.  
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Därför bör noggranna och ofta återkommande uppföljningar av barnens sittställning vara 

ett prioriterat område för arbetsterapeuter och sjukgymnaster i arbetet med dessa 

diagnosgrupper. Många gånger har vi även upplevt att sittanalysen anses mindre viktig efter 

att barnet skoliosopererats med argumentet att staget nu håller barnet i en korrekt position.  

Behandlingsrekommendationer 

Sammantaget styrker resultatet av denna evidenssökning rekommendationen av 

skolioskirurgi för personer med SMA. Ju tidigare operation desto bättre resultat. Detta 

stämmer väl överens med det skandinaviska referensprogrammets rekommendationer för 

behandling av skolios vid SMA.(138) 
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Resultattabell SMA - Kirurgi 

Författare 

år (referens) 
Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljning Utfallsmått/Resultat  Komplikationer 

Bevisvärde 

kommentarer 

 

Bridwell  

1999 

(124) 

Prospektiv  

 

 

DMD 34st 

SMA 21st 

 

Cobbvinkel  

DMD 51º 

SMA 78º 

 

55 
13,4 år 

(7,7 – 18.6) 
1 

Operation 

Frågeformulär 

 

7,8 år  

(2-12,6 år) 

 

Cobbvinkel 

DMD 23° 

SMA 42° 
 

Bättre Qol, självbild, 

funktion och upplevd 

lungfunktion 

 

 

Infektioner 

 

 

Medelhögt 

( 22p) 

 

 

Chandran  

2011 

(139) 

Retrospektiv 

 

SMA 

 

Cobbvinkel 

51,5° (38-76°) 

 

Kyfos 

36° (14-82°) 

 

11st 6 år 
Inget 

bortfall 

Operation med 

Growing rod 

Medel 43 mån  

(24-76 mån) 

 

Cobbvinkel 

Post op 21,6° (2-34°) 

Uppf. 18,7° (5-34°) 

 

Kyfos 

Uppf. 18,6° (0-42°) 

Pneumoni 

Anemi 

 

Högt  

(24 p) 

 

Growing rod 

fungerar väl på 

små barn som 

behöver 

operation tidigt 

 

Fujak A. 

2012 

(140) 

 

Deskriptiv 

studie med 

retrospektiv 

data 

 

SMA II  37 st 

SMA III  4 st 

 

Cobbvinkel 

Grupp 1=23 st 

83° (54-120) 

 

Grupp 2=17 st 

62° (28-86) 

 

 

41st 
10 år 

(4,8–22,7) 

Grupp 1 

1st 

 

Grupp 2 

2st 

Operation 

 

Grupp 1= 23 st 

Isola stag 

 

Grupp 2=17 st 

Teleskop 

Grupp 1 

8,6 år (3-12,2)  
 

Grupp 2 

Teleskop 

6,1 år (2,9–

10,2) 

 

 

Cobbvinkel 

 

Grupp1 39° (5-70) 

 

Grupp 2 18° (0-34) 

 

 

 

Infektioner och 

svårläkta sår 

Medelhögt 

( 22p) 

 

Välj operations- 

metod utifrån 

barnets ålder 
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Författare 

år (referens) 
Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljningstid Utfallsmått/Resultat  Komplikationer 

Bevisvärde 

kommentarer 

 

 

 

Mc Elroy  

2011 

(141) 

 

 

 

 

Retrospektiv 

studie 

 

 

SMA 15 st 

Cobbvinkel 

89 + 19° 

 

 

Idiopatiska 

skolioser 15 st 

Cobbvinkel 

77 + 20° 

 

30st 

SMA 

8,0 + 2,1 år 

 

 

Idiopatiska 

skolioser 

6,3 + 2,5 år 

Inget 

bortfall 

Operation med 

Growing rod 

SMA 54 + 33 

mån 

 

Idiopatiska  

43 + 31 mån 

SMA  

Post op 45 + 10° 

Uppf.    45 + 17° 

 

Idiopatiska skolioser 

Post op 40 + 16° 

Uppf.     43 + 15° 

 

SMA; 

Nedsatt 

lungfunk 

postop. Ett 

hjärtstopp. 

Ett trasigt stag 

 

Idiopatiska 

skolioser; 

Infektioner 

 

 

Högt 

(28p) 

 

Growing rods 

fungerar väl 

Miladi  

1997 

(92) 

Retrospektiv 

studie 

41st CP 

42st DMD 

27st SMA 

21st MMC 

23st Andra 

154 st 

DMD 14,3 

år. 

 

SMA 13,4 

år. 

Inget 

bortfall 
Operation 

5,2 år  

(2,1–15 år) 

DMD 29,4° 63 % 

korrektion 

 

SMA 61,5° 60 % 

korrektion 

Infektioner 

 

Måttligt 

(18p) 

 

Blandat resultat, 

svårt att uttyda 

resultat för SMA 

respektive 

DMD. 

 

Modi  

2010 

(130) 

Retrospektiv 

DMD 18 st 

Cobbvinkel 

76,4° + 27,4° 

 

SMA 9 st 

Cobbvinkel 

86,8° + 30,3° 

 

27 st 14,7 + 4,9 år 1 dog Operation 
32,2 mån 

(24-47 mån) 

 

DMD 

Post op 30,1°+18,7° 

Uppf     31,3°+18,2° 

 

SMA 

Post op 30,5°+20,9° 

Uppf     33,1°+21,6° 

 

Förbättrad omvårdnad 

Bättre funktion, 

sittande och 

livskvalitet 

 

1 dog 

4 allvarliga 

komplikationer 

Medelhögt 

(23p) 
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Författare 

år (referens) 
Studiedesign Studiepopulation Antal Ålder Bortfall Intervention  Uppföljningstid Utfallsmått/Resultat  Komplikationer 

Bevisvärde 

kommentarer 

Modi  

2011 

(142) 

Retrospektiv 

13st DMD 

5st SMA 

 

Cobbvinkel 

71,1° + 28,7° 

 

18 st 8-29 år 1 Operation 31,6 + 7,7 

Cobbvinkel 

Post op 27,2 + 20,7° 

Uppf     27,2 + 21,0°  

 

Patienter och föräldrar 

nöjda med operation 

vid uppföljningen 

 

1 dog 

Övergående 

andnings-

problem post 

op. 

 

Högt 

(25p) 

 

Det fungerar att 

operera patienter 

med lägre FEV 

än man tidigare 

trott 

 

Robinson  

1995 

(143) 

Retrospektiv 

SMA 

 

Cobbvinkel 

87° (33-126°) 

43st 

under-

söktes 

 

16 st 

operer

ades 

12år 

(6,8–20 år) 

3av 16  

 
Operation 12-114 mån 

Cobbvinkel 

Uppf  40% korrektion 

53° (4-79%) 

Infektion och 

mekaniska 

problem 

 

Medelhögt 

(23p) 

 

Behåll stående 

så länge som 

möjligt 

Bättre sittande 

och bättre balans 

 

 

Zebala  

2011 

(144) 

 

Retrospektiv 

SMA  

 

Cobbvinkel 77° 

 

 

24st 
8,4 år  

(6,4–11,0)  
2 Operation 

Minst 5 år 

5,1 – 12,8 år 

Cobbvinkel 

Post op 30° 

Uppf.   39° 

Problem med 

stag efter minst 

16 mån. 

Skoliosut-

veckling 

ovanför och 

nedanför stag 

vid korta stag 

Högt 

(26p) 

 

Kortare stag 

medför större 

risk för fortsatt 

skolios-

utveckling 
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RETTS SYNDROM 

Cecilia Mårtensson och Johanna Weichbrodt 

Bakgrund 

Retts syndrom orsakas av en anläggningsrubbning i hjärnan som drabbar flickor framför 

allt. Den diagnosticeras både genom kliniska fynd och genom genanalys. Vid Retts syndrom 

får man en skolios som liknar de neuromuskulära, oftast en lång C-formad thorakolumbal 

kyfoskolios, och det är därför vi har valt att inkludera Retts syndrom i det här arbetet. 

Retts syndrom innebär störningar av hjärnans utveckling, vilket leder till svåra 

funktionsstörningar. Symtomen visar sig vanligen vid 6–18 månaders ålder. Efter det börjar 

flickorna hastigt eller gradvis förlora förmågor såsom talet och finmotorisk förmåga. 

Karaktäristiskt för syndromet är även en särskild handrörelse, ”smörjer händerna”. I Sverige 

föds i genomsnitt 6 flickor per år som efter hand utvecklar syndromet. Orsaken är 

förändringar i en gen som styr bildningen av ett specifikt protein av betydelse för stora 

hjärnans uppbyggnad och funktion. Genen är belägen längst ut på X-kromosomens långa arm 

(Xq28) och har beteckningen MECP2. Mutationen medför att proteinet inte stabiliseras på 

normalt sätt, vilket i sin tur påverkar nervcellernas uppbyggnad och hjärnstammens mognad. 

Nervcellernas utskott tillväxer och förgrenar sig inte normalt, kopplingarna mellan 

nervcellerna blir få, och nervcellerna ligger tätare än normalt. Eftersom nervcellerna i 

hjärnstammen påverkas tidigt förlångsammas hela hjärnans mognad och utveckling, så att den 

sedan fungerar på ett avvikande sätt under barnets fortsatta utveckling.(42)  

Retts syndrom kan medföra flera olika problem; förlust av funktionell handmotorik, 

förlust av talförmåga, apraxi, ataxi, dysfunktion i det autonoma nervsystemet, epilepsi, 

störningar i andningsfunktionen, uppfödningsproblematik och ”ojämnhet” i tonus. Oftast är 

flickorna hypotona som små men kan sedan bli hypertona och spastiska när de växer. Det 

finns även en brist på kontroll av och samverkan mellan andning, blodtryck och puls som 

beror på störningar i det autonoma nervsystemet. Graden av funktionsstörningar varierar 

kraftigt mellan olika personer med Retts syndrom.(42, 43) 

Skolios är den vanligaste ortopediska åkomman.(42) I undersökningar har man sett att 

medianåldern för skoliosdebut är kring 9 års ålder och vid 13 års ålder har 75% av flickorna 

en skolios.(44-47) De första tecknen på skolios som man kan notera är att personen lutar åt 

samma håll då den sitter, står eller går. I en svensk studie (47) såg man att 74% av flickorna 

utvecklade skolios som oftast debuterar före 8 års ålder. Dessa siffror stämmer väl överens 

med resultat från flera internationella studier. 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed, AMED och 

CINAHL samt i EBH-resurserna Cochrane, OTseeker och PEDro efter alla studier 

publicerade tom 2013-12-31. Ingen avgränsning har gjorts avseende tid bakåt i tiden. 

Sökningen har begränsats till studier omfattande människor ”Humans” och publikationer på 

engelska. Sökorden som användes var ”Scoliosis” + ”Rett syndrome”.    
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Hittade 69 artiklar, samtliga i Pub Med. Sökningar i övriga databaser genererade inga träffar. 

10 st läste vi i fulltext, 4 blev kvar; de som togs bort gjordes p.g.a ej aktuell intervention samt 

att 1 var en litteraturstudie. Antal studier som granskades; 4 

 

Se flödesschema och resultatöversikt för urvalsprocessen nedan. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Flödesschema över sökning och urval av artiklar om Retts syndrom. 

Ingående studier  

Av de total fyra inkluderade artiklarna var alla inriktade på att utvärdera 

behandlingsmetoder för skoliosbehandling genom frågeformulär riktat till föräldrarna, en av 

dessa fyra studier inriktar sig främst på att utvärdera resultatet av kirurgiska ingrepp.(46) 

Alla fyra studierna beskriver sin studiedesign olika, två var kvantitativa varav en 

deskriptiv(46) och en prospektiv(47). Två var kvalitativa studier med frågeformulär.(44, 45) 

Studiepopulation 

1204 personer med Retts syndrom ingick i studiepopulationen. I studierna vi granskat var det 

bara flickor/kvinnor inkluderade. Åldrarna är inte klart specificerade i två av studierna(44, 46) 

som inriktar sig på både barn och vuxna. De andra två studierna (45, 47) spänner över 

åldrarna 9-24 år. Gruppstorlekarna varierar mellan 23-690 personer i de inkluderade 

studierna. 

Artiklar beställda i fulltext 

10 

Artikelabstrakt vid sökning 

69 

 

Exkluderade abstrakt 

59 

 

Exkluderade artiklar   

5 Ej aktuell intervention 

1 Review 

Inkluderade artiklar 

4 
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Intervention och resultat 

Två studier beskrev förbättrad sittbalans,(45, 46) en av dessa studier beskrev lättare 

omhändertagande(45) och den andra beskrev förbättrad matsmältning och färre 

lunginflammationer samt förbättrad rörlighet.(46) Bäst resultat fick de som var sämst från 

början, det var dock ingen skillnad i kommunikation, ögonkontakt eller behov av vila.(45) En 

studie beskrev att operationen förbättrade skoliosen för majoriteten av deltagarna men den 

upplevdes som jobbig för dem som inte hade någon kraftig skolios.(44) Korsettbehandling 

och fysioterapi minskade inte skoliosen men fysioterapi ökade livskvaliteten medan 

korsettbehandling upplevdes som ansträngande.(44)  

Endast en studie beskriver resultat med Cobbvinklar där resultatet preoperativt är 51-83° 

och vid uppföljning ett år efter operation 10-35°.(47) Komplikationer som uppgavs var 

andningsbesvär, urinvägsinfektioner och sårinfektioner direkt postoperativt som sedan läkte 

ut.(44-47)  

Evidens 

Två studier fick ett medelhögt bevisvärde(45, 47) och två fick ett måttligt bevisvärde.(44, 46)  

Sammantaget ger det sammanvägda bevisvärdet enligt GRADE evidensstyrka 3 - begränsat 

vetenskapligt underlag. 

Diskussion 

Eftersom Retts diagnosen innebär kognitiv nedsättning hos individen är det desto viktigare 

att förbereda och informera individens omgivning på påfrestningen vid en operation. Eftersom 

individen själv inte alltid kan kommunicera vilken smärta den har är viktigt att det finns en 

person med som kan tolka individens signaler. Flera artiklar tar upp värdet i att förbereda 

omgivningen, barnets vårdare, på efterförloppet vid operation.(44, 45) De familjer som fått en 

bra förberedelse upplevde inte heller efterförloppet som så betungande. Förberedelserna 

behöver både vara praktiska och emotionellt stöd till föräldrarna. Föräldrarna har också viktig 

information om patienten som underlättar för vårdpersonalen.  

Den generella uppfattningen i de studier vi har läst är att när skoliosen är över 40 grader 

bör man operera. Då det inte finns så många studier på den här patientgruppen kommer siffran 

från en och samma källa (46) i de flesta artiklar. Var de författarna har fått siffran ifrån 

framgår dock ej av artikeln. 

Korsettbehandling kan fördröja tidpunkten för operation så att patienten hinner växa men 

man kan inte förhindra skoliosutvecklingen med en korsett.(44) Fysioterapi kunde inte heller 

förhindra uppkomsten av skolios men troligen kan fysioterapeutiska insatser medföra att 

rörligheten behålls och att flickorna inte blir så stela. Detta medför i sin tur att det är lättare att 

operera och att det går att korrigera kröken bättre.(44)  

Viktigt att operera innan de flickor som har gångförmåga förlorar den. Även viktigt att 

optimera nutritionen innan och efter operationen.(45) De flickor som aldrig lär sig att gå löper 

störst risk att utveckla en skolios. De svårast drabbade var de som hade störst nytta av 

operationen.(45)  
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Vid en kontrollsökning i sep. 2014 hittades 2 nya artiklar i ämnet som stöder de fynd vi 

gjort i de granskade studierna. Den ena studien (146) är en fortsatt studie på samma 

population som i ref.(45) Det man kommer fram till är att ett multidisciplinärt 

omhändertagande är av största vikt för fortsatt välmående hos dessa personer. 

Den andra artikeln (147) poängterar vikten av att familjen och nätverket ska vara 

involverade och informerade tidigt i planeringsstadiet inför en operation, och vara väl 

medvetna om hur efterförloppet brukar vara. De två nyare artiklarna stödjer det som 

framkommit i de studier vi tidigare läst. 

Behandlingsrekommendationer  

Även om vi inte fann så många artiklar som tar upp detta ämne så var de samstämmiga. 

Det är viktigt att upptäcka skolioser i tid så att man kan behandla på rätt sätt. I tidigt skede 

handlar det mycket om korsett samt en stabil och symmetrisk sittställning. Det är även viktigt 

med regelbunden kontakt med läkare som kan avgöra när det är dags för en eventuell 

operation. 

Även hos personer med Retts syndrom är det viktigt att följa upp med bra positionering 

efter operationen för att förhindra vidare skoliosutveckling över och under stagen. 
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Resultattabell Retts - Kirurgi 

Författare 

år (referens) 
Studiedesign 

Studiepopulati

on 
Antal Ålder Bortfall Intervention (tid) Uppföljningstid Utfallsmått/Resultat  Komplikationer 

Bevisvärde 

kommentarer 

 

Ager  

2009 

(44) 

 

Online 

frågeformulär 

Longitudinell  

Retts syndrom 180st 
11 år 

2-49 

Ej 

redovisat 

135 fick skolios 

36 av dessa 

opererades 

 

Op förbättrade skoliosen 

men om skoliosen var 

lindrig upplevdes negativa 

emotionella effekter. 

 

Korsett och fysioterapi 

förbättrade ej skoliosen. 

Fysioterapi bra för QoL 

Korsett upplevdes 

negativt 

Smärta 

UVI 

Viktnedgång, 

pneumoni, 

Instrument-

komplikationer 

Måttligt 

(17 p) 

 

Downs 

2009 

(45) 

Frågeformulär Retts syndrom 311st 

Op  

14 år 

12,6-

14,8 

 

39st  

202 har skolios, 109 

utan skolios 

58 st av de 202 med  

skolios opererades 

17,9 mån + 9,3 

mån 

Frågor efter 6 år 

Vid operation: 

Förbättrad rörlighet. 

Störst vinst för de med 

störst skolios. 

Ingen skillnad i 

ögonkontakt, 

kommunikation eller 

socialt samspel. 

Redovisar ej 

postop 

komplikationer 

Måttligt 

(22 p) 

Kerr  

2003 

(46) 

Deskriptiv Retts syndrom 

750 st. 

Undersökt

es 

 

690 st. 

komplette

rades med 

frågeform

ulär. 

 60 st 

Operation 91 st. 

Korsettbeh. Okänt 

antal. 

Över 20 år 

Postop 

Bättre sittställning 

Färre lunginflammationer 

Bättre matsmältning 

 

Viktigt att involvera 

familjen och rätt 

omvårdnad postop 

 

Ej korsettbehandling >40°  

 

Lungkollaps 

Infektioner 

Andningsprob-

lematik, i direkt 

anslutning 

postop 

Måttligt 

(15 p) 

Larsson 

2009 

(47) 

Prospektiv  

Retts syndrom 

 

Cobbvinkel 

51-83° 

 

23 st 

13 år 

9-18 

år 

4st 
Operation 

 

74 mån 49- 99 

mån 

Cobb vinkel 

Post op 1år 10-35°  

 

Bättre sittbalans 

Bättre ADL 

Lättare att sköta 

 

 

Respiratoriska 

problem i 

samband med 

operation. 

Sårinfektioner 

 

Måttligt 

(20 p) 
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Fö rkörtningar 

ADL Aktiviteter i dagliga livet 

AIS Adolescent idiopatisk skolios 

CP  Cerebral pares  

CPUP Nationellt uppföljningsprogram och kvalitetsregister vid cerebral pares 

DMD Duchennes muskeldystrofi 

EBH Evidensbaserad habilitering 

FEV1 Forcerad expiratorisk volym på en sekund 

FRC Funktionell residualkapacitet 

FVC Forcerad vitalkapacitet 

GMFCS        Gross motor function classification system, klassificering av grovmotorik 

GRADE Internationellt system för evidensgradering 

HRQoL Health related quality of life, hälsorelaterad livskvalitet 

LSR Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Fysioterapeuterna 

MMC Myelomeningocele, Ryggmärgsbråck  

MMCUP Nationellt uppföljningsprogram och kvalitetsregister vid ryggmärgsbråck 

MMF Maximum mid-expiratory flow 

NMD Neuromuscular disorders, Neuromuskulära sjukdomar 

OP Operation 

PF Peak flow 

PICO Population, Intervention, Comparison, Outcome (Modell för sökning) 

POSTOP Postoperativt, efter operation 

QoL Quality of life, livskvalitet 

PPAS Posture and postural ability scale 

RI Reimers index, mått på höftkulans lateralisering i höftleden 

RIK Ren intermittent kateterisering 

RV Residualvolym 

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 

SMA Spinal muskelatrofi 

TCR Tethered cord release, operation för lösning av fjättrad ryggmärg 

TLC Total lungkapacitet 

TLSO Thorakolumbosakralortos, korsett som går från bröstryggen till bäckenet 

UVI Urinvägsinfektion 

VC Vitalkapacitet  



 

71 

Referenser 

 

1. Ouellet J, Arlet V. Neuromuscular Scoliosis.  Spinal Disorders: Springer Berlin 

Heidelberg; 2008. p. 663-92. 

2. Saito N, Ebara S, Ohotsuka K, Kumeta H, Takaoka K. Natural history of scoliosis in 

spastic cerebral palsy. Lancet1998 Jun 6;351(9117):1687-92. 

3. Tsirikos AI, Baker ADL. Spinal muscular atrophy: Classification, aetiology, and 

treatment of spinal deformity in children and adolescents. Current 

Orthopaedics2006;20(6):430-45. 

4. Nnadi C, Fairbank J. Scoliosis: a review. Paediatrics and Child Health2009;20(5):215-

20. 

5. Suk KS, Lee BH, Lee HM, Moon SH, Choi YC, Shin DE, et al. Functional outcomes in 

Duchenne muscular dystrophy scoliosis: comparison of the differences between surgical 

and nonsurgical treatment. J Bone Joint Surg Am2014 Mar 5;96(5):409-15. 

6. Fender D, Purushothaman B. Spinal disorders in childhood II: spinal deformity. Surgery 

- Oxford International Edition2011;32(1):39-45. 

7. Tsirikos AI, Spielmann P. Spinal deformity in paediatric patients with cerebral palsy. 

Current Orthopaedics2007;21(2):122-34. 

8. Gardner A. (i) Clinical assessment of scoliosis. Orthopaedics and 

Trauma2011;25(6):397-402. 

9. Madigan RR, Wallace SL. Scoliosis in the institutionalized cerebral palsy population. 

Spine (Phila Pa 1976)1981 Nov-Dec;6(6):583-90. 

10. Porter D, Michael S, Kirkwood C. Is there a relationship between preferred posture and 

positioning in early life and the direction of subsequent asymmetrical postural 

deformity in non ambulant people with cerebral palsy? Child Care Health Dev2008 

Sep;34(5):635-41. 

11. Gu Y, Shelton JE, Ketchum JM, Cifu DX, Palmer D, Sparkman A, et al. Natural history 

of scoliosis in nonambulatory spastic tetraplegic cerebral palsy. PM R2011 Jan;3(1):27-

32. 

12. Thometz JG, Simon SR. Progression of scoliosis after skeletal maturity in 

institutionalized adults who have cerebral palsy. J Bone Joint Surg Am1988 

Oct;70(9):1290-6. 

13. Golan JD, Hall JA, O'Gorman G, Poulin C, Benaroch TE, Cantin MA, et al. Spinal 

deformities following selective dorsal rhizotomy. J Neurosurg2007 Jun;106(6 

Suppl):441-9. 



 

72 

14. Johnson MB, Goldstein L, Thomas SS, Piatt J, Aiona M, Sussman M. Spinal deformity 

after selective dorsal rhizotomy in ambulatory patients with cerebral palsy. J Pediatr 

Orthop2004 Sep-Oct;24(5):529-36. 

15. Spiegel DA, Loder RT, Alley KA, Rowley S, Gutknecht S, Smith-Wright DL, et al. 

Spinal deformity following selective dorsal rhizotomy. J Pediatr Orthop2004 Jan-

Feb;24(1):30-6. 

16. Turi M, Kalen V. The risk of spinal deformity after selective dorsal rhizotomy. J Pediatr 

Orthop2000 Jan-Feb;20(1):104-7. 

17. Ginsburg GM, Lauder AJ. Progression of scoliosis in patients with spastic quadriplegia 

after the insertion of an intrathecal baclofen pump. Spine (Phila Pa 1976)2007 Nov 

15;32(24):2745-50. 

18. Kolaski K, Logan LR. A review of the complications of intrathecal baclofen in patients 

with cerebral palsy. NeuroRehabilitation2007;22(5):383-95. 

19. Senaran H, Shah SA, Presedo A, Dabney KW, Glutting JW, Miller F. The risk of 

progression of scoliosis in cerebral palsy patients after intrathecal baclofen therapy. 

Spine (Phila Pa 1976)2007 Oct 1;32(21):2348-54. 

20. Shilt JS, Lai LP, Cabrera MN, Frino J, Smith BP. The impact of intrathecal baclofen on 

the natural history of scoliosis in cerebral palsy. J Pediatr Orthop2008 Sep;28(6):684-7. 

21. Fulford FE, Brown JK. Position as a cause of deformity in children with cerebral palsy. 

Dev Med Child Neurol1976 Jun;18(3):305-14. 

22. Brown K. Positional deformity in children with cerebral palsy. Physiotherapy Theory 

and Practice1985;1(1):37-41. 

23. Porter D, Michael S, Kirkwood C. Patterns of postural deformity in non-ambulant 

people with cerebral palsy: what is the relationship between the direction of scoliosis, 

direction of pelvic obliquity, direction of windswept hip deformity and side of hip 

dislocation? Clin Rehabil2007 Dec;21(12):1087-96. 

24. Rodby-Bousquet E, Czuba T, Hägglund G, Westbom L. Postural asymmetries in young 

adults with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol2013 Nov;55(11):1009-15. 

25. Letts M, Shapiro L, Mulder K, Klassen O. The windblown hip syndrome in total body 

cerebral palsy. J Pediatr Orthop1984 Jan;4(1):55-62. 

26. Persson-Bunke M, Hägglund G, Lauge-Pedersen H. Windswept hip deformity in 

children with cerebral palsy. J Pediatr Orthop B2006 Sep;15(5):335-8. 

27. Loeters MJ, Maathuis CG, Hadders-Algra M. Risk factors for emergence and 

progression of scoliosis in children with severe cerebral palsy: a systematic review. Dev 

Med Child Neurol2010 Jul;52(7):605-11. 



 

73 

28. Westbom L, Hägglund G, Nordmark E. Cerebral palsy in a total population of 4-11 year 

olds in southern Sweden. Prevalence and distribution according to different CP 

classification systems. BMC Pediatr2007;7:41. 

29. Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, et al. A report: 

the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol 

Suppl2007;49(Feb s109):8-14. 

30. (SCPE) SoCPiE. Prevalence and characteristics of children with cerebral palsy in 

Europe. Dev Med Child Neurol2002 Sep;44(9):633-40. 

31. Westbom L, Bergstrand L, Wagner P, Nordmark E. Survival at 19 years of age in a total 

population of children and young people with cerebral palsy. Dev Med Child 

Neurol2011 Sep;53(9):808-14. 

32. (SCPE) SoCPiE. Surveillance of cerebral palsy in Europe: a collaboration of cerebral 

palsy surveys and registers. . Dev Med Child Neurol2000 Dec;42(12):816-24. 

33. Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, Russell D, Wood E, Galuppi B. Development and 

reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. 

Dev Med Child Neurol1997 Apr;39(4):214-23. 

34. Palisano RJ, Rosenbaum P, Bartlett D, Livingston MH. Content validity of the 

expanded and revised Gross Motor Function Classification System. Dev Med Child 

Neurol2008 Oct;50(10):744-50. 

35. Persson-Bunke M, Hägglund G, Lauge-Pedersen H, Wagner P, Westbom L. Scoliosis in 

a total population of children with cerebral palsy. Spine2012 May 20;37(12):E708-13. 

36. Vialle R, Thevenin-Lemoine C, Mary P. Neuromuscular scoliosis. Orthop Traumatol 

Surg Res2013 Feb;99(1 Suppl):S124-39. 

37. MMCUP Årsrapport 2013 2014; Available from: http://mmcup.se/wp-

content/uploads/2014/10/Årsrapport-MMCUP-2013.pdf. 

38. Danielsson A, Saraste H. Nationella medicinska riktlinjer vid ryggmärgsbråck.  2011; 

Available from: http://snpf.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/11/ 

mmcfjortonrygg.pdf 

39. Socialstyrelsen. Ovanliga diagnoser - Duchennes muskedystrofi.   [2014-10-04]; 

Available from: 

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/duchennesmuskeldystrofi. 

40. Socialstyrelsen. Ovanliga diagnoser - Spinal muskelatrofi.   [2014-10-03]; Available 

from: http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/spinalmuskelatrofi. 

41. Evans GA, Drennan JC, Russman BS. Functional classification and orthopaedic 

management of spinal muscular atrophy. J Bone Joint Surg Br1981;63B(4):516-22. 

http://mmcup.se/wp-content/uploads/2014/10/Årsrapport-MMCUP-2013.pdf
http://mmcup.se/wp-content/uploads/2014/10/Årsrapport-MMCUP-2013.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/duchennesmuskeldystrofi
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/spinalmuskelatrofi


 

74 

42. Socialstyrelsen. Ovanliga diagnoser - Retts syndrom. Socialstyrelsen;  [2014-11-07]; 

Available from: http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/rettssyndrom. 

43. RSIS. Retts syndrom i Sverige.   [2014-11-07]; Available from: 

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/rettssyndrom. 

44. Ager S, Downs J, Fyfe S, Leonard H. Parental experiences of scoliosis management in 

Rett syndrome. Disabil Rehabil2009;31(23):1917-24. 

45. Downs J, Young D, de Klerk N, Bebbington A, Baikie G, Leonard H. Impact of 

scoliosis surgery on activities of daily living in females with Rett syndrome. J Pediatr 

Orthop2009 Jun;29(4):369-74. 

46. Kerr AM, Webb P, Prescott RJ, Milne Y. Results of surgery for scoliosis in Rett 

syndrome. J Child Neurol2003 Oct;18(10):703-8. 

47. Larsson EL, Aaro S, Ahlinder P, Normelli H, Tropp H, Oberg B. Long-term follow-up 

of functioning after spinal surgery in patients with Rett syndrome. Eur Spine J2009 

Apr;18(4):506-11. 

48. (SBU) Sbfmu. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. SBU; [cited  

2013-05-21]; 2013:[Available from: 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf. 

49. (LSR) Lsr. Att utveckla kliniska riktlinjer. En handbok från LSR.  2009. 

50. Nordmark E, Hägglund G, Lagergren J. Cerebral palsy in southern Sweden I. 

Prevalence and clinical features. Acta Paediatr2001 Nov;90(11):1271-6. 

51. Balmer GA, MacEwen GD. The incidence and treatment of scoliosis in cerebral palsy. J 

Bone Joint Surg Br1970 Feb;52(1):134-7. 

52. Koop SE. Scoliosis in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol2009 Oct;51 Suppl 4:92-8. 

53. Bohtz C, Meyer-Heim A, Min K. Changes in health-related quality of life after spinal 

fusion and scoliosis correction in patients with cerebral palsy. J Pediatr Orthop2011 

Sep;31(6):668-73. 

54. Comstock CP, Leach J, Wenger DR. Scoliosis in total-body-involvement cerebral palsy. 

Analysis of surgical treatment and patient and caregiver satisfaction. Spine (Phila Pa 

1976)1998 Jun 15;23(12):1412-24; discussion 24-5. 

55. Jones KB, Sponseller PD, Shindle MK, McCarthy ML. Longitudinal parental 

perceptions of spinal fusion for neuromuscular spine deformity in patients with totally 

involved cerebral palsy. J Pediatr Orthop2003 Mar-Apr;23(2):143-9. 

56. Lonstein JE, Koop SE, Novachek TF, Perra JH. Results and complications after spinal 

fusion for neuromuscular scoliosis in cerebral palsy and static encephalopathy using 

luque galveston instrumentation: experience in 93 patients. Spine (Phila Pa 1976)2011 

Apr 1;37(7):583-91. 

http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/rettssyndrom
http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/rettssyndrom
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok.pdf


 

75 

57. McElroy MJ, Sponseller PD, Dattilo JR, Thompson GH, Akbarnia BA, Shah SA, et al. 

Growing rods for the treatment of scoliosis in children with cerebral palsy: a critical 

assessment. Spine (Phila Pa 1976)2012 Nov 15;37(24):E1504-10. 

58. Teli MG, Cinnella P, Vincitorio F, Lovi A, Grava G, Brayda-Bruno M. Spinal fusion 

with Cotrel-Dubousset instrumentation for neuropathic scoliosis in patients with 

cerebral palsy. Spine (Phila Pa 1976)2006 Jun 15;31(14):E441-7. 

59. Tsirikos AI, Chang WN, Shah SA, Dabney KW, Miller F. Preserving ambulatory 

potential in pediatric patients with cerebral palsy who undergo spinal fusion using unit 

rod instrumentation. Spine (Phila Pa 1976)2003 Mar 1;28(5):480-3. 

60. Tsirikos AI, Chang WN, Dabney KW, Miller F. Comparison of parents' and caregivers' 

satisfaction after spinal fusion in children with cerebral palsy. J Pediatr Orthop2004 

Jan-Feb;24(1):54-8. 

61. Tsirikos AI, Lipton G, Chang WN, Dabney KW, Miller F. Surgical correction of 

scoliosis in pediatric patients with cerebral palsy using the unit rod instrumentation. 

Spine (Phila Pa 1976)2008 May 1;33(10):1133-40. 

62. Bunnell WP, MacEwen GD. Non-operative treatment of scoliosis in cerebral palsy: 

preliminary report on the use of a plastic jacket. Dev Med Child Neurol1977;19(1):45-

9. 

63. Leopando MT, Moussavi Z, Holbrow J, Chernick V, Pasterkamp H, Rempel G. Effect 

of a Soft Boston Orthosis on pulmonary mechanics in severe cerebral palsy. Pediatr 

Pulmonol1999 Jul;28(1):53-8. 

64. Miller A, Temple T, Miller F. Impact of orthoses on the rate of scoliosis progression in 

children with cerebral palsy. J Pediatr Orthop1996 May-Jun;16(3):332-5. 

65. Olafsson Y, Saraste H, Al-Dabbagh Z. Brace treatment in neuromuscular spine 

deformity. J Pediatr Orthop1999 May-Jun;19(3):376-9. 

66. Terjesen T, Lange JE, Steen H. Treatment of scoliosis with spinal bracing in 

quadriplegic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol2000 Jul;42(7):448-54. 

67. Holmes KJ, Michael SM, Thorpe SL, Solomonidis SE. Management of scoliosis with 

special seating for the non-ambulant spastic cerebral palsy population--a biomechanical 

study. Clin Biomech (Bristol, Avon)2003 Jul;18(6):480-7. 

68. Senaran H, Shah SA, Glutting JJ, Dabney KW, Miller F. The associated effects of 

untreated unilateral hip dislocation in cerebral palsy scoliosis. J Pediatr Orthop2006 

Nov-Dec;26(6):769-72. 

69. Larsson EL, Aaro S, Oberg B. Activities and functional assessment 1 year after spinal 

fusion for paralytic scoliosis. Eur Spine J1999;8(2):100-9. 

 



 

76 

70. Reames DL, Smith JS, Fu KM, Polly DW, Jr., Ames CP, Berven SH, et al. 

Complications in the surgical treatment of 19,360 cases of pediatric scoliosis: a review 

of the Scoliosis Research Society Morbidity and Mortality database. Spine (Phila Pa 

1976)2011 Aug 15;36(18):1484-91. 

71. Ersberg A, Gerdhem P. Pre- and postoperative quality of life in patients treated for 

scoliosis. Acta Orthop2013 Dec;84(6):537-43. 

72. Hägglund G, Andersson S, Duppe H, Lauge-Pedersen H, Nordmark E, Westbom L. 

Prevention of dislocation of the hip in children with cerebral palsy. The first ten years of 

a population-based prevention programme. J Bone Joint Surg Br2005 Jan;87(1):95-101. 

73. Hägglund G, Alriksson-Schmidt A, Lauge-Pedersen H, Rodby-Bousquet E, Wagner P, 

Westbom L. Prevention of dislocation of the hip in children with cerebral palsy: 20-year 

results of a population-based prevention programme. Bone Joint J2014 Nov;96-

B(11):1546-52. 

74. CPUP årsrapport 20122013. Report No.: ISBN978-91-979924-1-1. 

75. Hadders-Algra M, Brogren Carlberg E. Postural control: a key issue in developmental 

disorders.  Clinics in Developmental  Medicine London: Mac Keith Press 2008. 

76. Novak I. Stand up and be counted. Dev Med Child Neurol2013 Nov;55(11):974. 

77. Rodby-Bousquet E, Agustsson A, Jonsdottir G, Czuba T, Johansson AC, Hägglund G. 

Interrater reliability and construct validity of the Posture and Postural Ability Scale in 

adults with cerebral palsy in supine, prone, sitting and standing positions. Clin 

Rehabil2014 Jan;28(1):82-90. 

78. Vekerdy Z. Management of seating posture of children with cerebral palsy by using 

thoracic-lumbar-sacral orthosis with non-rigid SIDO frame. Disabil Rehabil2007 Sep 

30;29(18):1434-41. 

79. Socialstyrelsen. Fosterskador och kromosomavvikelser 2013 - Birth defects 2013.  2015 

[2015-04-14]; Available from: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-

3. 

80. Socialstyrelsen. Förekomsten av medfödda missbildningar i Sverige - En utvärdering av 

Missbildningsregistrets kvalitet 2004 []; Available from: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-112-2. 

81. Samuelsson L, Eklof O. Scoliosis in myelomeningocele. Acta Orthop Scand1988 

Apr;59(2):122-7. 

82. Trivedi J, Thomson JD, Slakey JB, Banta JV, Jones PW. Clinical and radiographic 

predictors of scoliosis in patients with myelomeningocele. J Bone Joint Surg Am2002 

Aug;84-A(8):1389-94. 

83. Muller EB, Nordwall A. Prevalence of scoliosis in children with myelomeningocele in 

western Sweden. Spine (Phila Pa 1976)1992 Sep;17(9):1097-102. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-3
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-3
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-112-2


 

77 

84. Muller EB, Nordwall A, Oden A. Progression of scoliosis in children with 

myelomeningocele. Spine (Phila Pa 1976)1994 Jan 15;19(2):147-50. 

85. Shurtleff DB, Goiney R, Gordon LH, Livermore N. Myelodysplasia: the natural history 

of kyphosis and scoliosis. A preliminary report. Dev Med Child Neurol 

Suppl1976(37):126-33. 

86. Dias MS. Neurosurgical causes of scoliosis in patients with myelomeningocele: an 

evidence-based literature review. J Neurosurg2005 Jul;103(1 Suppl):24-35. 

87. Guille JT, Sarwark JF, Sherk HH, Kumar SJ. Congenital and developmental deformities 

of the spine in children with myelomeningocele. J Am Acad Orthop Surg2006 

May;14(5):294-302. 

88. Ferrari A, Ferrara C, Balugani M, Sassi S. Severe scoliosis in neurodevelopmental 

disabilities: clinical signs and therapeutic proposals. Eur J Phys Rehabil Med2011 

Dec;46(4):563-80. 

89. Banta JV. Combined anterior and posterior fusion for spinal deformity in 

myelomeningocele. Spine (Phila Pa 1976)1990 Sep;15(9):946-52. 

90. Carstens C, Paul K, Niethard FU, Pfeil J. Effect of scoliosis surgery on pulmonary 

function in patients with myelomeningocele. J Pediatr Orthop1991 Jul-Aug;11(4):459-

64. 

91. Hopf CG, Eysel P, Dubousset J. Operative treatment of scoliosis with Cotrel-

Dubousset-Hopf instrumentation. New anterior spinal device. Spine (Phila Pa 

1976)1997 Mar 15;22(6):618-27; discussion 27-8. 

92. Miladi LT, Ghanem IB, Draoui MM, Zeller RD, Dubousset JF. Iliosacral screw fixation 

for pelvic obliquity in neuromuscular scoliosis. A long-term follow-up study. Spine 

(Phila Pa 1976)1997 Aug 1;22(15):1722-9. 

93. Muller EB, Nordwall A, von Wendt L. Influence of surgical treatment of scoliosis in 

children with spina bifida on ambulation and motoric skills. Acta Paediatr1992 

Feb;81(2):173-6. 

94. Parsch D, Geiger F, Brocai DR, Lang RD, Carstens C. Surgical management of 

paralytic scoliosis in myelomeningocele. J Pediatr Orthop B2001 Jan;10(1):10-7. 

95. Samdani AF, Fine AL, Sagoo SS, Shah SC, Cahill PJ, Clements DH, et al. A patient 

with myelomeningocele: is untethering necessary prior to scoliosis correction? 

Neurosurg Focus2010 Jul;29(1):E8. 

96. Schoenmakers MA, Gulmans VA, Gooskens RH, Pruijs JE, Helders PJ. Spinal fusion in 

children with spina bifida: influence on ambulation level and functional abilities. Eur 

Spine J2005 May;14(4):415-22. 

97. Sponseller PD, Young AT, Sarwark JF, Lim R. Anterior only fusion for scoliosis in 

patients with myelomeningocele. Clin Orthop Relat Res1999 Jul(364):117-24. 



 

78 

98. Wild A, Haak H, Kumar M, Krauspe R. Is sacral instrumentation mandatory to address 

pelvic obliquity in neuromuscular thoracolumbar scoliosis due to myelomeningocele? 

Spine (Phila Pa 1976)2001 Jul 15;26(14):E325-9. 

99. Ouellet JA, Geller L, Strydom WS, Rabzel M, Reindl R, Jarzem P, et al. Pressure 

mapping as an outcome measure for spinal surgery in patients with myelomeningocele. 

Spine2009;34(24):2679-85. 

100. Bowman RM, Mohan A, Ito J, Seibly JM, McLone DG. Tethered cord release: a long-

term study in 114 patients. J Neurosurg Pediatr2009 Mar;3(3):181-7. 

101. McLone DG, Herman JM, Gabrieli AP, Dias L. Tethered cord as a cause of scoliosis in 

children with a myelomeningocele. Pediatr Neurosurg1990;16(1):8-13. 

102. Pierz K, Banta J, Thomson J, Gahm N, Hartford J. The effect of tethered cord release on 

scoliosis in myelomeningocele. J Pediatr Orthop2000 May-Jun;20(3):362-5. 

103. Reigel DH, Tchernoukha K, Bazmi B, Kortyna R, Rotenstein D. Change in spinal 

curvature following release of tethered spinal cord associated with spina bifida. Pediatr 

Neurosurg1994;20(1):30-42. 

104. Sarwark JF, Weber DT, Gabrieli AP, McLone DG, Dias L. Tethered cord syndrome in 

low motor level children with myelomeningocele. Pediatr Neurosurg1996 

Dec;25(6):295-301. 

105. Ozerdemoglu RA, Transfeldt EE, Denis F. Value of treating primary causes of syrinx in 

scoliosis associated with syringomyelia. Spine (Phila Pa 1976)2003 Apr 15;28(8):806-

14. 

106. Muller EB, Nordwall A. Brace treatment of scoliosis in children with 

myelomeningocele. Spine (Phila Pa 1976)1994 Jan 15;19(2):151-5. 

107. Berned Muller E, Nordwall A, von Wendt L. The influence of scoliosis brace treatment 

on function in children with myelomeningocele. Acta Paediatr1992;81(11):925-8. 

108. Banta JV, Park SM. Improvement in pulmonary function in patients having combined 

anterior and posterior spine fusion for myelomeningocele scoliosis. Spine (Phila Pa 

1976)1983 Oct;8(7):765-70. 

109. Mercado E, Alman B, Wright JG. Does spinal fusion influence quality of life in 

neuromuscular scoliosis? Spine (Phila Pa 1976)2007 Sep 1;32(19 Suppl):S120-5. 

110. Wai EK, Young NL, Feldman BM, Badley EM, Wright JG. The relationship between 

function, self-perception, and spinal deformity: Implications for treatment of scoliosis in 

children with spina bifida. J Pediatr Orthop2005 Jan-Feb;25(1):64-9. 

111. Khoshbin A, Vivas L, Law PW, Stephens D, Davis AM, Howard A, et al. The long-

term outcome of patients treated operatively and non-operatively for scoliosis deformity 

secondary to spina bifida. Bone Joint J2014 Sep;96-B(9):1244-51. 



 

79 

112. Sibinski M, Synder M, Higgs ZC, Kujawa J, Grzegorzewski A. Quality of life and 

functional disability in skeletally mature patients with myelomeningocele-related spinal 

deformity. J Pediatr Orthop B2013 Mar;22(2):106-9. 

113. Wright JG. Hip and spine surgery is of questionable value in spina bifida: an evidence-

based review. Clin Orthop Relat Res2011 May;469(5):1258-64. 

114. Geiger F, Parsch D, Carstens C. Complications of scoliosis surgery in children with 

myelomeningocele. Eur Spine J1999;8(1):22-6. 

115. Bachy M, Bouyer B, Vialle R. Infections after spinal correction and fusion for spinal 

deformities in childhood and adolescence. Int Orthop2012 Feb;36(2):465-9. 

116. Boemers TM, Soorani-Lunsing IJ, de Jong TP, Pruijs HE. Urological problems after 

surgical treatment of scoliosis in children with myelomeningocele. J Urol1996 

Mar;155(3):1066-9. 

117. Patel J, Walker JL, Talwalkar VR, Iwinski HJ, Milbrandt TA. Correlation of spine 

deformity, lung function, and seat pressure in spina bifida. Clin Orthop Relat Res2011 

May;469(5):1302-7. 

118. Skandinaviskt State Of The Art (SOTA) dokument om Duchennes muskeldystrofi.   

[2014-10-04]; Available from: 

https://nmisse.files.wordpress.com/2012/04/sota_dmd.pdf. 

119. Regionhabiliteringen, Sahlgrenska. Neuromuskulärt vårdprogram [2014-10-04]; 

Available from: 

http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/1/Verksamhetsomraden/Verksamhet-

Neurologi-psykiatri-och-habilitering/Enheter/Regionhabiliteringen/Utredning/ 

Neuromuskulart-vardprogram/. 

120. Dubuwitz V. Muscle disorders 2 nd ed. London: WB Saunders Company LTD; 1995. 

121. Cheuk DK, Wong V, Wraige E, Baxter P, Cole A. Surgery for scoliosis in Duchenne 

muscular dystrophy. Cochrane Database Syst Rev2013;2:CD005375. 

122. Alexander WM, Smith M, Freeman BJ, Sutherland LM, Kennedy JD, Cundy PJ. The 

effect of posterior spinal fusion on respiratory function in Duchenne muscular 

dystrophy. Eur Spine J2013 Feb;22(2):411-6. 

123. Alman BA, Kim HK. Pelvic obliquity after fusion of the spine in Duchenne muscular 

dystrophy. J Bone Joint Surg Br1999 Sep;81(5):821-4. 

124. Bridwell KH, Baldus C, Iffrig TM, Lenke LG, Blanke K. Process measures and 

patient/parent evaluation of surgical management of spinal deformities in patients with 

progressive flaccid neuromuscular scoliosis (Duchenne's muscular dystrophy and spinal 

muscular atrophy). Spine (Phila Pa 1976)1999 Jul 1;24(13):1300-9. 



 

80 

125. Cervellati S, Bettini N, Moscato M, Gusella A, Dema E, Maresi R. Surgical treatment 

of spinal deformities in Duchenne muscular dystrophy: a long term follow-up study. 

Eur Spine J2004 Aug;13(5):441-8. 

126. Galasko CS, Delaney C, Morris P. Spinal stabilisation in Duchenne muscular 

dystrophy. J Bone Joint Surg Br1992 Mar;74(2):210-4. 

127. Hahn F, Hauser D, Espinosa N, Blumenthal S, Min K. Scoliosis correction with pedicle 

screws in Duchenne muscular dystrophy. Eur Spine J2008 Feb;17(2):255-61. 

128. Kinali M, Messina S, Mercuri E, Lehovsky J, Edge G, Manzur AY, et al. Management 

of scoliosis in Duchenne muscular dystrophy: a large 10-year retrospective study. Dev 

Med Child Neurol2006 Jun;48(6):513-8. 

129. Mehta SS, Modi HN, Srinivasalu S, Suh SW, Yi JW, Cho JW, et al. Pedicle screw-only 

constructs with lumbar or pelvic fixation for spinal stabilization in patients with 

Duchenne muscular dystrophy. J Spinal Disord Tech2009 Aug;22(6):428-33. 

130. Modi HN, Suh SW, Hong JY, Cho JW, Park JH, Yang JH. Treatment and complications 

in flaccid neuromuscular scoliosis (Duchenne muscular dystrophy and spinal muscular 

atrophy) with posterior-only pedicle screw instrumentation. Eur Spine J2010 

Mar;19(3):384-93. 

131. Modi HN, Suh SW, Song HR, Fernandez HM, Yang JH. Treatment of neuromuscular 

scoliosis with posterior-only pedicle screw fixation. J Orthop Surg Res2008;3:23. 

132. Modi HN, Suh SW, Song HR, Lee SH, Yang JH. Correction of apical axial rotation 

with pedicular screws in neuromuscular scoliosis. J Spinal Disord Tech2009 

Dec;21(8):606-13. 

133. Sengupta DK, Mehdian SH, McConnell JR, Eisenstein SM, Webb JK. Pelvic or lumbar 

fixation for the surgical management of scoliosis in duchenne muscular dystrophy. 

Spine (Phila Pa 1976)2002 Sep 15;27(18):2072-9. 

134. Takaso M, Nakazawa T, Imura T, Okada T, Fukushima K, Ueno M, et al. Surgical 

management of severe scoliosis with high risk pulmonary dysfunction in Duchenne 

muscular dystrophy: patient function, quality of life and satisfaction. Int Orthop2010 

Jun;34(5):695-702. 

135. Takaso M, Nakazawa T, Imura T, Okada T, Toyama M, Ueno M, et al. Two-year 

results for scoliosis secondary to Duchenne muscular dystrophy fused to lumbar 5 with 

segmental pedicle screw instrumentation. J Orthop Sci2010 Mar;15(2):171-7. 

136. Takaso M, Nakazawa T, Imura T, Ueno M, Saito W, Shintani R, et al. Can the caudal 

extent of fusion in the surgical treatment of scoliosis in Duchenne muscular dystrophy 

be stopped at lumbar 5? Eur Spine J2010 May;19(5):787-96. 

137. Velasco MV, Colin AA, Zurakowski D, Darras BT, Shapiro F. Posterior spinal fusion 

for scoliosis in duchenne muscular dystrophy diminishes the rate of respiratory decline. 

Spine (Phila Pa 1976)2007 Feb 15;32(4):459-65. 



 

81 

138. Skandinaviskt referensprogram för Spinal muskelatrofi 2005; Available from: 

https://nmisse.files.wordpress.com/2012/04/smakons.pdf. 

139. Chandran S, McCarthy J, Noonan K, Mann D, Nemeth B, Guiliani T. Early treatment of 

scoliosis with growing rods in children with severe spinal muscular atrophy: a 

preliminary report. J Pediatr Orthop2011 Jun;31(4):450-4. 

140. Fujak A, Raab W, Schuh A, Kress A, Forst R, Forst J. Operative treatment of scoliosis 

in proximal spinal muscular atrophy: results of 41 patients. Arch Orthop Trauma 

Surg2012 Dec;132(12):1697-706. 

141. McElroy MJ, Shaner AC, Crawford TO, Thompson GH, Kadakia RV, Akbarnia BA, et 

al. Growing rods for scoliosis in spinal muscular atrophy: structural effects, 

complications, and hospital stays. Spine (Phila Pa 1976)2011 Jul 15;36(16):1305-11. 

142. Modi HN, Suh SW, Hong JY, Park YH, Yang JH. Surgical correction of paralytic 

neuromuscular scoliosis with poor pulmonary functions. J Spinal Disord Tech2011 

Jul;24(5):325-33. 

143. Robinson D, Galasko CS, Delaney C, Williamson JB, Barrie JL. Scoliosis and lung 

function in spinal muscular atrophy. Eur Spine J1995;4(5):268-73. 

144. Zebala LP, Bridwell KH, Baldus C, Richards SB, Dormans JP, Lenke LG, et al. 

Minimum 5-year radiographic results of long scoliosis fusion in juvenile spinal 

muscular atrophy patients: major curve progression after instrumented fusion. J Pediatr 

Orthop2011 Jul-Aug;31(5):480-8. 

145. Sucato DJ. Spine deformity in spinal muscular atrophy. J Bone Joint Surg Am2007 

Feb;89 Suppl 1:148-54. 

146. Anderson A, Wong K, Jacoby P, Downs J, Leonard H. Twenty years of surveillance in 

Rett syndrome: what does this tell us? Orphanet Journal of Rare Diseases2014;9(1):87. 

147. Hammett T, Harris A, Boreham B, Mehdian SM. Surgical correction of scoliosis in Rett 

syndrome: cord monitoring and complications. Eur Spine J2014 Apr;23 Suppl 1:S72-5. 

 

 

  



 

82 

Bilaga 1 – SBUs mall fö r bedö mning av relevans 

Författare:       År:       Artikelnummer:        

 

Relevans Ja Nej Oklart Ej tillämpligt 

1. Studiepopulation 

a) Är den population som deltagarna togs från tydligt 
beskriven och relevant? 

    

b) Är sättet att rekrytera deltagare acceptabelt?     

c) Är studiens inklusionskriterier adekvata?     

d) Är studiens exklusionskriterier adekvata? 1     

2. Undersökt intervention 

a) Är den undersökta interventionen relevant? 2     

b) Är den undersökta interventionen 
administrerad/utförd på ett korrekt sätt? 3 

    

c) Är den undersökta interventionen 
administrerad/utförd på ett reproducerbart sätt? 4 

    

3. Jämförelseintervention 

a) Är jämförelseinterventionen relevant? 5     

b) Kan man utesluta att val av jämförelseintervention, 
dos eller administrationssätt/utförande medfört ett 
systematiskt fel till förmån för endera 
interventionen? 

    

4. Effektmått 

a) Har undersökta effektmått klinisk relevans?     

5. Studielängd 
6
 

a) Är studiens längd adekvat?     

b) Är uppföljningstiden adekvat?     

 

Total bedömning av studierelevans 

Relevant    Inte relevant   
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Bilaga 2 – LSRs mall fö r kvalitetsgradering 

Nr Beskrivning Beskrivs i 

index  

För ja krävs att:  

1 Är bakgrunden väl förankrad i 

litteraturen 

E Finns relevanta referenser med 

och finns en 

problemformulering 

2 Finns syfte (och hypoteser) E Syfte skall finnas specificerat 

3 Beskrivs var när studien är 

utförd (och var) 

E Ingår som en del i kriterium 4 i 

lista E 

4a Är symptom och andra 

faktorer för inklusion väl 

specificerade  

A, E Symptomen andra faktorer skall 

vara väl beskrivna såsom t.ex. 

inklusions- och 

exklusionkriterier 

4b Är gruppstorleken beskriven 

och relevant  

A, E Det finns en beskrivning vad 

den baserades på ex en power-

analys 

4c Är studien baserad på ett 

representativt, relevant urval 

ur en population 

 Gäller framför allt vid 

observationsstudier. 

5a Användes någon 

randomiseringsmetod 

C,D, E Någon form av randomisering 

skall finnas beskriven 

5b Användes en fullständig 

randomisering 

A,B,C En helt slumpmässig 

randomisering av typ slutna 

kuvert, slumptabell skall finnas. 

Alltså ej födelsedata, sjukhus nr 

mm. 

5c Utfördes själva 

randomiseringsunderlaget av 

en oberoende person 

A,B,D, E Underlaget till randomisering, 

exempelvis kuverten, 

förbereddes av en person som 

inte är ansvarig för om patienten 

är lämplig till studien, ex en 

statistiker eller en sekreterare 

6 Finns ett flödesdiagram E Diagram över vilka patienter 

som var lämpliga, som deltog 

resp. bortföll etc.  

7a Var grupperna lika i baseline 

gällande de viktigaste 

prognostiska indikatorerna? 

A,B,D, E Grupperna beskrivs och är lika 

när studien startar alternativt att 

man beslutar hur stor skillnad 

det får vara. 

7b Inkluderades patienter till 

studien vid jämförbar tidpunkt 

i deras sjukdomshistoria 

 De är likvärdiga. Gäller framför 

allt vid fallstudier och 

observationsstudier.  
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8a Finns adekvat beskrivning 

av interventionen och ev. 

kontroll behandling 

A, E Interventionen/kontrollbehandling 

är beskrivna så att studien kan 

göras om 

8b Undveks annan samtidig 

behandling 

A,B Det beskrivs att patienten ej erhöll 

någon annan behandling parallellt 

9a Är utvärderings-

instrumenten relevanta  

A Relevanta metoder har använts 

9b Är utvärderings-

instrumenten valida och 

reliabla 

 Finns notering om validitet och 

reliabilitet hos mätmetoderna 

9c Är utvärderings-

instrumenten objektiva 

 De är objektiva. 

9d Är primär- och 

sekundärvariabler 

definierade 

E Primär- och sekundärvariablerna 

är klart definierade 

10a Var behandlaren blindad A,B,D, E Den som gav behandlingen inte 

skulle veta vilken behandling som 

gavs 

10b Var utvärderaren blindad A,B,D, E Den som gjorde mätningar av 

effekten inte visste vilken grupp 

patienten tillhörde 

10c Var patienten blindad A,B,D, E Patienten inte visste vilken 

behandling han/hon erhöll 

10d  Är studien dubbelblind C Både patienten och den som 

utvärderar visste ej vilken grupp 

patienten tillhörde. 

10e Är metoden för 

dubbelblindningen 

beskriven och skälig 

C Man skall här ha beskrivit hur, 

exempelvis med identisk 

placebobehandling  

11a Används korrekta 

statistiska analyser 

E De statistiska metoderna är 

beskrivna och relevanta 

11b Finns en intention-to-treat 

analys 

A,B,D, E En sådan analys är gjord och att 

orden finns med i texten 

12a Är compliance acceptabel i 

grupperna 

A,B En viss proportion av patienterna 

skall ha fullföljt interventionen till 

en viss grad exempelvis 75% av 

patienterna måste ha deltagit 

minst 75% av tillfällena 

12b Beskrivs bortfallet och var 

det acceptabelt 

A,B,C Man skall här ha uppfyllt de för 

riktlinjen fastställda accepterade 

bortfallet på t.ex. max 20% vid 

korttidsuppföljningen och 30% 

vid långtidsuppföljningen.  
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13a Presenteras centralmått 

och variation hos för de 

viktigaste variablerna.  

A,D, E Både medelvärde och 

standardavvikelse alternativt 

median och range skall vara 

angivet (alternativt 

konfidensintervall) för de 

viktigaste variablerna  

13b Presenteras resultat från 

korttidsuppföljning 

A Här redovisas om man gjort 

testningarna direkt efter 

interventionen 

13c Presenteras resultat från 

långtidsuppföljningar 

A Här redovisas ev långtids-

uppföljning t.ex. efter 3 mån 

13d Är tidpunkten för 

utvärderingen jämförbar i 

de bägge grupperna 

A,B Den skall vara identisk för alla 

viktiga utvärderingsvariabler 

13e Var uppföljningstiden till-

räckligt lång för att viktiga 

förändringar skulle kunna 

äga rum 

 Att tiden är tillräckligt lång 

baserat på tidigare studier eller 

klinisk erfarenhet,  

14 Beskrivs några bieffekter A, E Det skall finnas rapporterat 

biverkningar, både där sådana 

fann och inte. Notera att det inte 

spelar någon roll här om det fanns 

biverkningar eller ej. Detta måste 

noteras separat 

15a Är resultaten rätt tolkade i 

diskussionen 

E Är tolkningen av resultaten i 

överensstämmelse med 

hypoteserna och ev bias 

15b Går det att generalisera 

resultaten  

E Resultaten går att generalisera 

15c Övergripande tolkning och 

bevisning 

E Tolkning har gjorts utifrån 

nuvarande vetande 

16 Är konklusionen väl 

förankrad i resultatet 

 Resultatet underbygger 

konklusionen 

A: van Tulder 1997,  B: van Tulder 2003, C: Jadad, D: Delphi list 1998, E: CONSORT 

statement 2001  

 

 


