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&

Vi är många i det här landet, som har en egen skolioshistoria att berätta.

Min historia börjar och slutar på ett sätt i Linköping.

Året var 1970, i ett trångt provrum i en affär i Linköping. Konfirmationen stundade. Och jag

skulle ha en vit klänning. Där upptäckte min mamma att min rygg inte såg ut som de flesta

andras. Själv hade jag naturligtvis, med tonåringens kritiska ögon, upptäckt tillståndet tidigare

men förträngt tanken. En skolläkare hade ett år tidigare nämnt att jag hade en defekt på

ryggen, som förmodligen kunde rättas till med hålfotsinlägg senare!

Vem visste då vad skolios var?

Inte så många på den platsen där jag bodde, så mycket kan jag säga.

Man förväntar sig inte heller, om man aldrig tidigare stött på en skoliosrygg, att överkroppen hos

ett för övrigt friskt barn, plötsligt ska deformeras.

Efter lång tid hamnade jag i den vård som då fanns på området. Jag hade en bröstryggskrök på

40 grader. Det blev korsettering en period, men jag hade då börjat i årskurs 9 och var i stort sätt

färdigvuxen.

Vare sig jag eller den läkare som behandlade mig trodde väl riktigt på den, för mig, sena

behandlingen.

Röntgenbilderna före och efter korsettperioden visade inga skillnader.

På den tiden opererade man inte skolioser på så många ställen i Sverige.

Operationer av småländska skolioser hörde till exempel till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och

eftersom jag bodde i Småland, skickades jag dit, men någon operation blev aldrig av i mitt fall.

Många år senare, 1993, slöts cirkeln på ett sätt i min skolioshistoria.

Då sökte jag mig tillbaka till Linköping.

Mottagningsrummet såg likadant ut som jag mindes det från början av 70-talet men bemötan-

det var annorlunda.

Genom en rak och saklig diskussion där jag möttes av stor förståelse kom jag och min läkare fram

till att jag skulle opereras drygt en månad senare.

Vägen dit hade varit lång och jag skulle kunna skriva mycket om tiden mellan mina besök i

Linköping.

Jag nöjer mig med att konstatera att man under vägen till och från saker i livet, formulerar

tankar och planer vilket i mitt fall bland annat ledde fram till den här skriften.

Jag är inte journalist, har bara drabbats av skolios och ett visst mediaintresse.

En kombination som blev fruktbar, då jag alltid har tyckt att det saknas information för de barn

och anhöriga som drabbas av skolios.

För den oinvigde kanske tidningen verkar alltför faktaspäckad. Meningen är att var och en som

läser den, ska kunna hitta delar som intresserar, beroende på var man står. Såväl skolios-

drabbade och anhöriga som människor som arbetar i vården. Tanken var att jag skulle presen-

tera samtliga sjukhus i Sverige, som bedriver specialistvård för skolios.

Av olika skäl har jag inte kunnat få kontakt med alla ansvariga specialister på området. Men jag

tror ändå att den dokumentation Ni nu har framför Er är en objektiv beskrivning av läget i landet

idag.

Ing-Marie FranssonIng-Marie FranssonIng-Marie FranssonIng-Marie FranssonIng-Marie Fransson

redaktör för tidningen Ryggradenredaktör för tidningen Ryggradenredaktör för tidningen Ryggradenredaktör för tidningen Ryggradenredaktör för tidningen Ryggraden

Sveriges SkoliosföreningSveriges SkoliosföreningSveriges SkoliosföreningSveriges SkoliosföreningSveriges Skoliosförening

Förutom i Stockholm � Karolinska sjukhuset och Huddinge sjukhus � är det i
Umeå, Uppsala, Göteborg, Linköping och Malmö man kan erbjuda den speci-
albehandling som krävs.
Behandlingsmetoderna är korsettering och/eller operation.
Valet mellan den en eller andra metoden hänger till stor del samman med
graden av entusiasm.
I Malmö, till exempel, förespråkar man korsettbehandling och börjar med
kontroller inom skolhälsovården vid tidig ålder.
På Huddinge sjukhus i Stockholm och vid Universitetssjukhuset i Linköping
överväger operation som behandlingsform, för krökar över 40 grader.
Vi gör i den här tidningen en djupdykning på tre av de sjukhus som hör till
dem som erbjuder specialistvård.
Docent Rune Hedlund vid Huddinge sjukhus i Stockholm, redogör för den
nybildade föreningen IRSSD:s första möte i juni 1996, samt Nordisk
Scoliosförenings årliga sammankomst, som 1996 ägde rum i Köpenhamn.
Vi har också träffat Kristina Svensk, sjuksköterska på avdelning 32 vid Rygg-
kliniken i Linköping, som berättar om patienternas situation före och efter sin
operation.
Och Annica Pettersson, 21 år från Bredaryd, som i stort sett levt hela sitt liv
med skolios och har erfarenhet av både korsettering och operation.

Sveriges SkSveriges SkSveriges SkSveriges SkSveriges Skoliosförening fyller i åroliosförening fyller i åroliosförening fyller i åroliosförening fyller i åroliosförening fyller i år,,,,,
1996, 20 år1996, 20 år1996, 20 år1996, 20 år1996, 20 år.....

Föreningen bildades 1976 på heltFöreningen bildades 1976 på heltFöreningen bildades 1976 på heltFöreningen bildades 1976 på heltFöreningen bildades 1976 på helt
idéella grunderidéella grunderidéella grunderidéella grunderidéella grunder, av föräldrar till sk, av föräldrar till sk, av föräldrar till sk, av föräldrar till sk, av föräldrar till skoliosoliosoliosoliosolios-----
drabbade barn i Stockholmstrakten.drabbade barn i Stockholmstrakten.drabbade barn i Stockholmstrakten.drabbade barn i Stockholmstrakten.drabbade barn i Stockholmstrakten.

1978 grundades medlemstidningen Rygg-
raden, som givits ut med två till tre nummer
per år. Syftet med föreningen och tidningen är
att informera om behandling och forskning som
har med skolios att göra, men ska också fung-
era som ett kontaktnät mellan drabbade och
anhöriga.

Den här speciella tidningen kommer bland
annat att skickas ut till föreningens medlem-
mar, ortopedkliniker och skolhälsovårds-
mottagningar över hela landet.

Det är en efterlängtad åtgärd, eftersom vi
vet att den kommer att fylla ett tomrum som
länge funnits vad gäller kunskap om skolios,
för de människor som just fått diagnos, eller
de som av någon anledning inte känner till
föreningens existens.

FFFFFrån och med 1996 är Sverigesrån och med 1996 är Sverigesrån och med 1996 är Sverigesrån och med 1996 är Sverigesrån och med 1996 är Sveriges
SkSkSkSkSkoliosförening en underorganisationoliosförening en underorganisationoliosförening en underorganisationoliosförening en underorganisationoliosförening en underorganisation
till NHR (Neurologiskt Handiktill NHR (Neurologiskt Handiktill NHR (Neurologiskt Handiktill NHR (Neurologiskt Handiktill NHR (Neurologiskt Handikappadesappadesappadesappadesappades
Riksförbund),Riksförbund),Riksförbund),Riksförbund),Riksförbund),

även om man ännu ej fastställt att alla
skolioser är neurologiskt betingade.

Det finns flera orsaker till varför människor
drabbas av skolios.

En typ av skolios kallas paralytisk, och be-
ror på neurologiska orsaker.

Den idiopatiska skoliosen, däremot, är den
största gruppen skolioser och har fått sitt namn
idiopatisk (= okänd orsak) på grund av att
man ännu inte kunnat sätta fingret på den di-
rekta orsaken.

Att idiopatisk skolios skulle bero på asym-
metri i det centrala nervsystemet är ett av forsk-

för behandling av skolios

ningsresultaten som presenterades vid Hud-
dinge sjukhus i juni 1996 (se sidan 4). Men
många frågor kvarstår.

Vårt medlemsskap i NHR har bland annat
lett till att vi har möjlighet att ge ut den här
skriften, då vi tidigare hade mycket begrän-
sade resurser att sprida information om vår
förening och kunskaper om skolios.

NHR har cirka 15 000 medlemmar och ett
100-tal lokala föreningar runt om i landet.

Inom förbundet finns också ungdoms-
organisationen DUNS för de unga neurologiskt
handikappade i Sverige.

NHR är en organisation för neurologiskt
sjuka och handikappade samt deras familjer
och närstående.

Även andra som vill solidarisera sig med
föreningens arbete är välkomna som medlem-
mar.

NHR är uppbyggt enligt typisk folkrörelse-
modell, med enskilt medlemskap i lokalfören-
ing och där lokalföreningarna tillsammans bil-
dar ett länsförbund.

Special
kompetens
på sju platser

SVERIGES
SKOLIOS
FÖRENING
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Strukturella skoliosens olika krökar. Frv. thoracal, thoracolumbal,
dubbelprimär och lumbal krök. Illustration: Ur boken �Skolios�

SKOLIOS
Skolios finns över hela världen,Skolios finns över hela världen,Skolios finns över hela världen,Skolios finns över hela världen,Skolios finns över hela världen,

inget folk är undantaget.inget folk är undantaget.inget folk är undantaget.inget folk är undantaget.inget folk är undantaget.
TTTTTrots att forskning kring skrots att forskning kring skrots att forskning kring skrots att forskning kring skrots att forskning kring skoliosensoliosensoliosensoliosensoliosens

orsakorsakorsakorsakorsaker bedrivits under många år harer bedrivits under många år harer bedrivits under många år harer bedrivits under många år harer bedrivits under många år har
man ännu inte kman ännu inte kman ännu inte kman ännu inte kman ännu inte kunnat sätta fingret påunnat sätta fingret påunnat sätta fingret påunnat sätta fingret påunnat sätta fingret på
den exakta orsakden exakta orsakden exakta orsakden exakta orsakden exakta orsaken.en.en.en.en.

EnkEnkEnkEnkEnkelt beskrivet betyder ordet skelt beskrivet betyder ordet skelt beskrivet betyder ordet skelt beskrivet betyder ordet skelt beskrivet betyder ordet skoliosoliosoliosoliosolios
en ryggradskrök i sidled. De flestaen ryggradskrök i sidled. De flestaen ryggradskrök i sidled. De flestaen ryggradskrök i sidled. De flestaen ryggradskrök i sidled. De flesta
krökkrökkrökkrökkrökarna är högerkarna är högerkarna är högerkarna är högerkarna är högerkonvexa.onvexa.onvexa.onvexa.onvexa.

I Sverige föds ca 100 000 barn
årligen.

Ca 300 av dem utvecklar un-
der sin uppväxt en så betydande
skolios att den blir föremål för nå-
gon slags behandling.

Det är framför allt flickor i ti-
diga tonåren som drabbas.

Man har i många år mätt
sneda ryggar enligt den så kal-
lade Cobb-metoden.

Detta vinkelmått ger oss dock
inte lika utförliga svar som den
nya datateknikens möjligheter att
mäta i tredimensionella plan.

De allra flesta krökarna är mycket obetyd-
liga och kräver inte någon form av behand-
ling.

Små skolioser förekommer lika ofta hos
pojkar som hos flickor.

Krökar över 20 grader däremot hittar man
mestadels hos flickor.

Funktionella och strukturellaFunktionella och strukturellaFunktionella och strukturellaFunktionella och strukturellaFunktionella och strukturella
sko l i o se rsko l i o se rsko l i o se rsko l i o se rsko l i o se r
I en funktionell skolios förekommer ingen

större krök. Orsaken är en snedställning i
bäckenet och ses även i samband med olika
smärttillstånd.

Det är en relativ vanlig företeelse, hos ca 6
procent av alla skolbarn och behandlingar görs
sällan.

När det gäller den strukturella skoliosen har
man en ryggradskrök där vanligen kotpelaren
också roterar.

När kotpelaren roterar uppstår vid skolios i
bröstryggen, en deformering av bröstkorgen.
Man kan se hur en så kallad puckel uppstår.

De strukturella skolioserna är nästan alltid
s-formade med två eller flera krökar. I 75 pro-
cent av fallen är det en av krökarna som do-
minerar.

Med få undantag uppträder den strukturella
skoliosen efter födelsen. Utvecklingen av sned-
ställningen beror på asymmetrisk (ojämn) till-
växt av kotkropparna. Tillväxten hämmas av
någon anledning på motsatt sida.

Hittills har man benämnt tillståndet
idiopatisk skolios vilket innebär att orsaken till
varför den uppstått är okänd.

Olika namn beroende påOlika namn beroende påOlika namn beroende påOlika namn beroende påOlika namn beroende på
å lde rå lde rå lde rå lde rå lde r
Man kallar skolioser olika, beroende på när

de uppträder.
Den infantila strukturella skoliosen uppträ-

der från 0 till 3 år, den juvenila idiopatiska
skoliosen från 4 till 9 år och den vanligaste,
adolscenta idiopatiska skoliosen, som till 90
procent drabbar flickor, debuterar från cirka 10

års ålder och upp i tidiga ton-
åren.

Til lväxthast ighetenTil lväxthast ighetenTil lväxthast ighetenTil lväxthast ighetenTil lväxthast igheten
har betydelsehar betydelsehar betydelsehar betydelsehar betydelse

Behandlingen av skolios-
krökarna varierar lite på de
olika sjukhus i Sverige som i
dag bedriver specialistvård
för skolios.

Man vet att det finns ett
klart samband  mellan krök-
ens utveckling och barnets
tillväxthastighet.

En skolios som under lång
tid varit ganska oförändrad

kan plötsligt ändra sig i samband med att
barnet kommit in i en kraftig tillväxtfas. Exem-
pelvis under förpuberteten, hos flickor mellan
10 och 12 år och hos pojkar ett par år senare.

Deformeringen av ryggraden pågår ofta
ända tills tillväxten av kotpelaren upphört, ib-
land ytterligare en tid efter det.

Vissa skolioser fortsätter att öka långt upp i
åren om än i långsamt tempo.

Risken för ökning av kröken har visat sig
speciellt stor i de fall man upptäckt en defor-
mering på mer än 30 grader redan innan pu-
berteten.

Ju tidigare och ju gravare skoliosen är då
man ställer diagnos, desto större är risken för
att skoliosen blir omfattande.

Ärftlighet med i bildenÄrftlighet med i bildenÄrftlighet med i bildenÄrftlighet med i bildenÄrftlighet med i bilden
Ärftliga faktorer har betydelse för den

idiopatiska skoliosen.
Ärftligheten är bunden till x-kromosomen

och överförs från mor till dotter, eller son. Från
far endast till dotter. Cirka 50 procent av de
idiopatiska skolioserna har en ärftlighet med i
bilden. Risken är 20 gånger större för systrar
till en skoliosflicka att drabbas av skolios än
för flickor hos befolkningen i övrigt. Man har
också kunnat se att barn med idiopatiska
skolioser, framför allt de som framträder un-
der pubertetsåren, har ett avvikande tillväxtm-
önster, jämfört med normalbefolkningen.

Skoliosflickor är längre än befolkningen i
övrigt i samma åldersgrupp, och har visat sig
växa speciellt fort under de år som man
diagnostiserat skoliosen. Mycket talar för att

flera faktorer samtidigt inverkar när en grav
skolios utvecklas.

Varför jag?Varför jag?Varför jag?Varför jag?Varför jag?
Ja, den frågan har säkert alla som drab-

bats undrat över, tillsammans med sina anhö-
riga.

Orsakerna har under många år varit före-
mål för diskussioner och forskning. Ingen teori
har hittills varit så fullständig att man så att
säga har slagit huvudet på spiken, även om
mycket talar för att man på senare år kommit
närmare gåtans lösning.

Man har diskuterat förändringar i
kotpelaren, muskulära balansrubbningar,
neurologiska sjukdomstillstånd etcetera.

De läkare som idag tar hand om rygg-
patienter är ryggkirurger. Före 1985 var det,
med några få undantag, barnortopeder som
samtidigt hade ansvar för en rad andra pro-
blem, som också opererade människor med
skolios.

Den läkare som helt ägnar sig åt ryggkirurgi
kan ryggar genom många olika slags ingrepp.

Korsett eller operationKorsett eller operationKorsett eller operationKorsett eller operationKorsett eller operation
Man har i stort sett samma syn vad gäller

behandling med korsett alternativt operation i
hela landet, även om små skillnader förekom-
mer. Det är graden av snedhet som bestäm-
mer vilken behandling en patient får. Och det
är svårt att förutse en kröks utveckling. Gene-
rellt går gränsen för operation vid 40 grader.
Är kröken under 40 grader när patienten gör
sitt första besök på ortopedmottagningen, har
man ett samtal kring möjligheten att behandla
med korsett för att den vägen få kröken att
stanna i sin utveckling.

Man vet dock idag att många bär korsett i
onödan då man inte kan se en kröks föränd-
ring i förväg och att många krökar faktiskt inte
blir större än de var när man startade behand-
lingen. Nio av tio patienter bär korsett utan att
det ger resultat. Siffrorna visar dock att korset-
ten haft betydelse för några få.

Man försöker ge saklig information om vad
det innebär att bära korsett under en längre
tid. Mellan läkare och patient och anhörig förs
en dialog där man diskuterar för och emot. Är
det fråga om en ländryggskrök (de mest före-
kommande krökarna finns i bröstryggen) inne-
bär en operation att man blir stel på ett käns-
ligt ställe och risken för komplikationer ökar.
Då ter sig korsettbehandling i högre grad mot-
iverande. Operation av en bröstryggskrök, dä-
remot, är i jämförelse ett relativt enkelt ingrepp
ryggkirurgiskt sett. Risken för komplikationer
under själva operationen är mycket liten när
det gäller unga människor.

Visar det sig att flickan, som det oftast hand-
lar om, inte kan tänka sig att bära korsett så
avvaktar man och ser hur det hela utvecklar
sig.

Det är de långa korsettbehandlingarna som
är de svåra. Är man elva år när man startar
korsetteringen kan den tid man har framför sig
te sig som en hel evighet i en känsligt ålder.

Det hela utvecklar sig till en fråga om livs-
kvalitet.

TTTTTonårskrökonårskrökonårskrökonårskrökonårskrökar mjukar mjukar mjukar mjukar mjukaaaaa
Överstiger kröken däremot 40 grader erbju-

der man en operation. Ryggen hos en tonår-
ing är mjuk och lättkorrigerad och läknings-
processen sker i regel utan komplikationer.

Det finns alltså all anledning att rekommen-

Cobbvinkel.

Skolios i bröstryggen. Foto: Arkiv Stig Aaro

Metallstag. Man lägger ett långt snitt längs ryggen och blottar
ryggraden. För att räta ut kröken opereras ett metallstag in, vilket
fästs med krokar under kotbågarna. För att bibehålla läget måste
man bygga upp ryggraden med benbitar som tas från
bäckenskovlar eller revben. Arkivbild: Stig Aaro (röntgenbild)

Bostonkorsett. Under 40 gra-
der  är korsettering ett behand-
lingsalternativ.Arkivbild: Stig
Willner

dera en tonårsoperation istället för vänta tills
personen ifråga är vuxen.

Problemet är egentligen helt kosmetiskt då
det gäller skolios som uppträder efter tio års
ålder. Tidigare har man haft uppfattningen
att idiopatisk skolios skulle ge nedsatt hjärt-
och lungverksamhet, men idag vet man att
det inte stämmer.

När det gäller resultatet av operationer vid
olika åldrar kan en tonårskrök korrigeras från
till exempel 60 ner till 15 grader. Hos en vuxen
patient lyckas man kanske bara korrigera en
krök från exempelvis 60 till 40 grader.

Steloperation slår ut tillväx-Steloperation slår ut tillväx-Steloperation slår ut tillväx-Steloperation slår ut tillväx-Steloperation slår ut tillväx-
t e nt e nt e nt e nt e n
Man behöver inte ha vuxit helt klart för att

kunna bli opererad, men som regel väntar man
med att korrigera till efter tio års ålder. Längd-
tillväxten i ryggraden bör till stor del vara av-
slutad.

En steloperation slår ut tillväxten i ryggra-
den, eftersom den stelopererade biten inte
växer mer efter ingreppet. En steloperation
innebär att kröken rätas ut och ryggraden fix-
eras med ett stag.

Tidigare användes stag som också rätade
ut ryggens normala krökar, vilket inte var till-
fredställande.

Man ska istället sträva efter att få en har-
monisk korrigering av ryggen. Vilket lyckas
bättre med dagens stag.

Viss variationViss variationViss variationViss variationViss variation
Under min resa mellan olika ryggkliniker

och samtal med ryggspecialister i landet fram-
träder skillnader i synen på operation respek-
tive korsettering. På Malmö Allmänna Sjukhus
förespråkar man genom sin tidiga skolscreening
(ryggkontroller i skolhälsovården) korsettering.
Vid andra ryggkliniker jag besökt överväger
operation som behandling.

Källor: �Skolios� av Lindh/Egham, �Barn-
ortopedi och skolioser� av Willner/Daniels-
son, samt intervjuer med specialister.
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och operera om kröken visar sig öka, vilket som
vi nu vet oftast ej är fallet.

Operation av vuxnaOperation av vuxnaOperation av vuxnaOperation av vuxnaOperation av vuxna
I ett mycket väl genomfört arbete från Århus

i Danmark presenterades resultat av skolios-
operation hos vuxna. Man fann att operation
ej ledde till smärtfrihet men att den kosme-
tiska effekten var god. Detta stämmer väl över-
ens med tidigare rapporter.

Inte heller vad gäller funktionsförmågan
blev de danska patienterna särskilt mycket
bättre.

Vid skolios hos vuxna bör man således vara
medveten om att operation kan förbättra si-
tuationen framförallt vad gäller kosmetik men
endast i mindre omfattning vad gäller smär-
tan och funktionsnivån. Liksom för skolios hos
unga gäller det att individualisera behand-
lingen. Vuxna med relativt mjuka krökar kan i
mycket högre grad framgångsrikt behandlas
än vuxna med stela krökar, där endast måttlig
korrektion är möjlig och operationen även är
förenad med större risker för komplikationer.

Positiv andaPositiv andaPositiv andaPositiv andaPositiv anda
Mötet var som vanligt mycket trevligt och

den Nordiska Scoliosföreningen kunde konsta-
tera att vi har ett gott internationellt rykte - en
internationell större ryggkirurgisk förening har
anmält sitt intresse att delta i vårt nästa års-
möte i Oslo 1997.

Rune HedlundRune HedlundRune HedlundRune HedlundRune Hedlund
Docent, ÖverläkareDocent, ÖverläkareDocent, ÖverläkareDocent, ÖverläkareDocent, Överläkare

Chef för RyggsektionenChef för RyggsektionenChef för RyggsektionenChef för RyggsektionenChef för Ryggsektionen
Ortopedkliniken, Huddinge sjukhusOrtopedkliniken, Huddinge sjukhusOrtopedkliniken, Huddinge sjukhusOrtopedkliniken, Huddinge sjukhusOrtopedkliniken, Huddinge sjukhus

SKOLIOSENS
ORSAKER
FRÅGA FÖR NYBILDAD FÖRENING

orsakorsakorsakorsakorsaken till sken till sken till sken till sken till skolios, som fortfarande utgör en av medicinensolios, som fortfarande utgör en av medicinensolios, som fortfarande utgör en av medicinensolios, som fortfarande utgör en av medicinensolios, som fortfarande utgör en av medicinens
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Eftersom orsaken är okänd finns ingen tidig
effektiv och enkel behandling. Fortfarande är
de enda tillgängliga behandlingsmetoderna
korsett och operation. Bägge dessa behandlings-
former har stora nackdelar. Korsett-
behandlingen är mycket påfrestande och ej
alltid effektiv, och operation innebär ett rela-
tivt omfattande ingrepp som ej är riskfritt.

Olika områden sammanstrålarOlika områden sammanstrålarOlika områden sammanstrålarOlika områden sammanstrålarOlika områden sammanstrålar
Tanken med den nya föreningen är att man

genom att samla experter från  många olika
områden skall kunna få idéer och förstå rygg-
raden och dess samspel med övriga kroppen
bättre vilket så småningom kan leda till bättre
behandling. Under mötet på Huddinge sjuk-
hus presenterades 70 föredrag av deltagare
från hela världen.

Bristande symmetriBristande symmetriBristande symmetriBristande symmetriBristande symmetri
En fascinerande utveckling inom skolios-

forskningen är diskussionen kring upprätthål-
landet av symmetri i kroppen under tillväxt.
Forskare från framför allt England har lanse-
rat teorier om en bristande symmetrikontroll
som orsaken till skolios. Skolios innebär ju en
bristande symmetri av ryggraden.

I flera föredrag rapporterades bristande sym-
metri även av andra kroppsdelar som mellan
höger och vänster underben och av hudvecken
i händerna.

Från Huddingegruppens forskning, ledd av
professor John Sevastik, har tidigare rappor-
terats höger- och vänsterskillnader av bröst och
revben. Orsaken till dessa skillnader har dock
varit oklar. En möjlig förklaring till dessa
asymmetrier är bristande kontroll av kroppens
tillväxt. Hur symmetri upprätthålles är ej helt
känt. Som det mesta annat styrs det till sy-
vende och sist av generna. De gener som styr
vänster-högerutvecklingen håller för närva-
rande på att identifieras. Att gener är inblan-
dade stämmer väl med det kända förhållan-
det att skolios till viss del är ärftlig.

BalansfunktionenBalansfunktionenBalansfunktionenBalansfunktionenBalansfunktionen
Under ledning av Helga Hirschfeldt har

Khaled Diab från Huddingegruppen använt sig
av sofistikerad mätapparatur för att studera
rörelsemönstret hos patienter med skolios och
upptäckt att skoliospatienter håller balansen
annorlunda än �normala� personer.

Förändringar i balanssystemet har tidigare
rapporterats hos skoliospatienter, men man har

aldrig kunnat påvisa orsaken till den föränd-
rade balansfunktionen. Balansstörningen är
(om den alls finns) för övrigt så minimal att
patienter med skolios ej märker något av den.

Störningar i nervsystemet av andra typer
än balansfunktionen har föreslagits av japan-
ska forskare som rapporterat att kycklingar får
skolios om tallkottkörteln bortopereras. Tallkott-
körteln producerar melatonin, vars funktion hos
människan ej är klarlagd. Någon klart rubbad
melatoninproduktion hos skoliospatienter har
dock ej kunnat konstateras, så teorin är kon-
troversiell.

TTTTTredimensionell mätningredimensionell mätningredimensionell mätningredimensionell mätningredimensionell mätning
Ett av föreningens huvudområden är att

försöka lösa problemet med mätning av skolio-
sen i rummets tre dimensioner. En förutsätt-
ning för att lösa ett problem är ju nästan alltid
att man kan mäta det! Det låter kanske kon-
stigt för alla skoliospatienter som har informe-
rats om sina Cobb-vinklar i alla år. Denna
vinkel är dock endast ett mått av deformiteten
i ett plan och dessutom enbart ett mått på vink-
lingen av de så kallade slutkotorna. Idealt vore
om man med ett mått som återspeglade alla
tre planen kunde ange deformitetens omfatt-

stag jämfört med det vanligen använda syste-
met med två stag. Fördelen skulle förutom den
ekonomiska vara att inplantering av mindre
mängd metall sänker risken för sena infektio-
ner.

Från Göteborg rapporterades resultat av
Harrington-operation av patienter med skolios
vid ryggmärgsbråck, som visade att patienterna
försämrades i sin gångförmåga av operatio-
nen. Man föreslog istället konservativa, tidiga
behandlingsformer. Möjligen kan man med
mer modern operationsteknik undvika försäm-
ring av gångförmågan. Detta studeras för när-
varande i Linköping.

Docent Rune HedlundDocent Rune HedlundDocent Rune HedlundDocent Rune HedlundDocent Rune Hedlund
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Årets möte i Köpenhamn var mycket intres-
sant. Som nämnts förut har man i Linköping
intresserat sig för i vilken mån operativ korrige-
ring av skolios vid neurologiska åkommor med-
för en förbättring av funktionsförmågan, dvs
sittförmåga, arbete med armar i sittande etc.
Under ledning av docent Stig Aaro har arbets-
terapeut Eva-Lena Larsson genomfört mycket
omfattande undersökningar av funktions-
förmågan före och efter operation.

Preliminära resultat rapporterades i Köpen-
hamn. En begränsad förbättring av funktionen
kunde konstateras hos den mest handikappade
gruppen, medan man ej kunde uppmäta nå-
gon förbättring hos patienter med något bättre
funktionell status innan operationen. Resulta-
tet var således i viss mån en besvikelse. Man
bör dock ej glömma bort att korrektion av rygg-
kröken kan ha andra viktiga effekter, såsom
bibehållande av lungfunktion och därmed för-
längd överlevnad hos dessa vanligtvis hårt
drabbade patienter.

KorsettbehandlingKorsettbehandlingKorsettbehandlingKorsettbehandlingKorsettbehandling
I ett mycket intressant föredrag rapporte-

rade professor Alf Nachemson resultat från en
omfattande undersökning av korsett-
behandling vid vanlig skolios.

Denna behandlingsform har i många år
varit kontroversiell, inte minst mot bakgrund
av att en verklig effekt av korsettbehandlingen
på ett vetenskapligt sätt aldrig tidigare kun-
nat visas. Den nya undersökningen visar dock

på ett övertygande sätt att korsettbehandling
faktiskt påverkar skolios. I två jämförbara grup-
per visade det sig att tio procent av de icke
korsettbehandlade patienterna tvingades ge-
nomgå operation pga ökande skolios, medan
de patienter som korsettbehandlades ej be-
hövde opereras.

Ett stort dilemma är dock fortfarande att
mellan 70 och 90% av de patienter som
korsettbehandlas genomgår denna långa och
omfattande behandling i onödan. De skulle
även utan korsettbehandling ej få sådana
krökar som skulle kräva operation. En lösning
på detta problem vore om man med säkerhet
kunde förutsäga vilka krökar som skulle för-
värras, och begränsa korsettbehandlingen till
dessa.

Den viktigaste faktorn för kommande för-
sämring är återstående tillväxt, dvs åldern.

Möjligen skulle man således endast korsett-
behandla de yngsta ( ca 10-13 år ).

Å andra sidan innebär korsettering av just
denna grupp mycket lång behandlingstid ef-
tersom korsettbehandlingen måste bedrivas
tills patienten är färdigvuxen, i allmänhet kring
16 års ålder.

Sammanfattningsvis kvarstår således pro-
blem kring korsettbehandling. Trots att man
nu kunnat påvisa en effekt av behandlingen
kvarstår nackdelarna, det vill säga att många
behandlas i onödan och att behandlingen är
mycket påfrestande och mångårig.

Liksom tidigare förefaller en hög grad av
individualisering vid val av behandlingsme-
tod vara nödvändig. För vissa patienter, som
tolererar korsettbehandling bra, har metoden
sina givna fördelar.

För patienter som har svårt att tolerera
korsetten förefaller det vara bättre att avvakta
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ning, med en me-
tod som ej krävde
strålning. För att
uppnå detta pre-
senteras kontinu-
erligt nya metoder
som baseras på bl
a videofilmning,
magnetfält och op-
toelektronik vilka
alla mäter hud-
ytans deformering
istället för skelettet
vilket kräver kon-
ventionell röntgen.

NyaNyaNyaNyaNya
behandlings-behandlings-behandlings-behandlings-behandlings-
f o rmerfo rmerfo rmerfo rmerfo rmer
Behandlings-

mässigt föreslogs en
del nyheter, till ex-
empel hållning-
skontroll genom en
portabel elektro-
magnetisk apparat
som informerar pa-
tienten om håll-
ningen; patienten
kan därmed korri-
gera eventuella
hållningsfel kontinuerligt. Några resultat pre-
senterades ej.

Från Spanien presenterades en stor appa-
rat som genom tryckplattor på bålen påstods
kunna förhindra försämring av skolios. Patien-
ten ställde sig i �maskinen� dagligen och fick
en halv timmes lång behandling, vilket på-
stods förhindra försämring. Endast preliminära
resultat presenterades.

Operat ionsteknikOperat ionsteknikOperat ionsteknikOperat ionsteknikOperat ionsteknik
Vad gäller operativ behandling presente-

rade en amerikansk forskargrupp att jämför-
bara resultat vad gäller korrektion av skolios
kan uppnås genom användandet av enbart ett

Docent Rune Hedlund.

� Text o Foto: I-M Fransson �
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HUDDINGE SJUKHUS

STOCKHOLM
Docent RUNE HEDLUND

� Det känns inte helt rätt att som läkare
förespråka en operation, om patienten har en
svår krök när man känner till de ökade risker
för komplikationer som det innebär, på helt
kosmetiska grunder. Har vederbörande svår
värk blir det hela rimligare eftersom kontinu-
erlig långvarig värk är väldigt nedbrytande.

� Människor i den situationen är ofta be-
nägna att gå med på det mesta.

� I vilket fall som helst får man titta på
varje enskild situation om skäl och resultat på
något sätt motsvarar omfattningen av opera-
tionen.

� I regel möter man stor förståelse för sitt
resonemang och det brukar inte vara några
större problem, säger Rune.

Resurser till forskningResurser till forskningResurser till forskningResurser till forskningResurser till forskning
Forskningen kring skolios får enligt Rune

Hedlund en väl tillgodosedd finansiering.
Man har vid Huddinge sjukhus sett den ty-

pen av forskning som relevant.
Det har under många år funnits en forsk-

ningsgrupp inom skoliosområdet, med såväl
djurexperimentell som klinisk forskning.

Rune har själv bland annat handlett en av-
handling om skoliosens utseende och effekt av
korsettering och operation av ryggraden ur ett
tredimensionellt perspektiv.

När det gäller resor och forskning utomlands
har Rune besökt ett flertal internationella centra
för skolioskirurgi, bland annat i Minneapolis,
Minnesota, USA, som betraktas som ett Mecka
för skolioskirurgi. I slutet av 1980-talet arbe-
tade han i Omaha, Nebraska i USA.Bland an-
nat ingick där en undersökning av balans-
funktionen hos flickor med skolios.

En verksamhet förenad medEn verksamhet förenad medEn verksamhet förenad medEn verksamhet förenad medEn verksamhet förenad med
r i s k e rr i s k e rr i s k e rr i s k e rr i s k e r
� Varje operatör som omhändertar mer

komplex kirurgi, till vilken skolios hör, måste
vara medveten om riskerna och kunna gå vi-
dare om komplikationer inträffar. Man måste
kunna hantera även den delen av arbetet på
ett professionellt sätt, likaväl som alla andra
aspekter av läkaryrket.

Inför en skoliosoperation är det av stor vikt
att ha fullständigt klart för sig varför man ope-
rerar och att motivera för sig själv och patien-
ten varför man måste ta den lilla risk som finns.

Om komplikation inträffar, är detta ett svårt

utgången av det hela.

Två behandlingsmetoderTvå behandlingsmetoderTvå behandlingsmetoderTvå behandlingsmetoderTvå behandlingsmetoder
Eftersom man i huvudsak bara har två be-

handlingsmetoder att välja mellan när det
gäller skolios får man avväga vilket alternativ
som är bäst från individ till individ.

� När det gäller behandlingen så tycker en
del att det är en fullständig omöjlighet att bära
korsett och ser operation som en bättre lös-
ning medan andra patienter tycker tvärtom.

� Att förbereda en person inför en opera-
tion innebär att ge en rätt balanserad infor-
mation vilket ibland kan vara lite knepigt, sä-
ger Rune vidare.

� Även om man själv som läkare har största
övertygelsen om att operationen skall lyckas
� annars skulle man inte syssla med det här
� så måste patienten informeras om de risker
som finns, samtidigt som man vill att han eller
hon ska känna sig trygg i sitt beslut.

Av kosmetiska skälAv kosmetiska skälAv kosmetiska skälAv kosmetiska skälAv kosmetiska skäl
Situationen inför en operation har många

beståndsdelar.
� Ser man framför sig en person som står

med båda fötterna på jorden, för övrigt är vid
god hälsa och man har ett relativt enkelt
operationsförlopp att vänta så blir den förbe-
redande delen inför operationen också förhål-
landevis enkel.

Den så kallade idiopatiska skoliosen som
uppträder efter 10 års ålder ger sällan svår
värk. Man får inte nedsatt lung- och
hjärtfunktion heller, som man tidigare trott.

� Problemet ligger nästan uteslutande på
det kosmetiska planet.

En uttalad skolios är kosmetiskt störande,
det kan man inte förneka, menar Rune. Huvud-
skälet för operation av en tonåring är det kos-
metiska. Vissa krökar kan dock bli smärtsamma
och hos äldre patienter finns det ibland en
smärtdel inblandad.

� Men man är osäker ibland, i varje fall är
jag det, fortsätter Rune, när patienter inte rik-
tigt vill berätta hur stor roll den kosmetiska
aspekten spelar.

Han har en känsla av att patienter tror att
man inte riktigt får säga att man lider av att
ha en deformerad rygg.

Att det allenarådande skälet till varför man
söker hjälp måste vara av smärtkaraktär.

Vid sidan av forskningen finns vardagen på
ortopedmottagningarna runt om i landet och
Huddinge sjukhus är inget undantag.

Rune Hedlund har på heltid ägnat sig åt
ryggproblem sedan 1985-86, bland annat då
olika typer av skolioser.

Hos honom hamnar de patienter som har
bedömts behöva speciell behandling för sin
skolios vilket innebär ca 40 patienter per år.

Den stora gruppen skoliospatienter är flickor
i 12-13 års ålder som har det vi har kommit
att kalla standardkrök, dvs en högerkonvex
bröstryggskrök mellan 5:e och 11:e bröstkotan
av sk idiopatisk karaktär vilket betyder att or-
saken till varför den uppstått är okänd.

Förberedande samtal och enFörberedande samtal och enFörberedande samtal och enFörberedande samtal och enFörberedande samtal och en
gemensam plangemensam plangemensam plangemensam plangemensam plan
När patienten kommer till  Rune Hedlunds

mottagning inleder man alltid med ett förbe-
redande samtal kring tänkbar behandling.

Rune anser inte att det brukar innebära
några större problem att föra en dialog.

� Man lär sig genom åren, menar han, att
läsa av olika signaler vid alla möten man har
med många olika människor. Även om man
naturligtvis inte i alla fall har bilden klar.

Vad gäller skoliospatienter så säger Rune
på fullt allvar att det är en patientgrupp som
oftast är lätt att ha att göra med och i de allra
flesta fall leder samtalen fram till förståelse
och en gemensam plan.

Möjligen kan problem uppstå i kommuni-
kationen med patienter med så kallad paraly-
tisk skolios som finns hos utvecklingsstörda ef-
tersom det är en patientgrupp som sällan kan
ge uttryck för sina problem.

Att bestämma sig för en operation är ett
mycket avgörande beslut i en skoliosdrabbad
persons liv.

Därför är det inledande samtalet av stor vikt.
Patient och läkare måste kunna klargöra si-
tuationen på ett bra sätt.

Rune Hedlund har en mycket god förmåga
att verbalisera vad det hela handlar om � en
egen reflektion, eftersom jag 1993 var en av
hans patienter, då han en tid arbetade i Lin-
köping.

Huvuduppgiften, förutom själva operatio-
nen, för en läkare är att informera och inge
förtroende samtidigt som patienten utifrån sak-
lig grund själv måste ta ett slags ansvar för

slag för patienten, familjen och även för opera-
tören. För att mentalt klara detta är det en
nödvändig förutsättning att indikationen för
operationen varit korrekt.

Man har inte någon säker kunskap om var-
för förlamning inträffar. I de flesta fall beror
det troligen på försämrad blodtillförsel till rygg-
märgen på grund av sträckning av densamma.
En annan orsak kan vara kompression av krok

eller skruv mot nervstrukturen.

Gåtans lösning?Gåtans lösning?Gåtans lösning?Gåtans lösning?Gåtans lösning?
Rune Hedlund tror att forskningen inom en

20 års period ska kunna ha svaren på vilka
som riskerar att utveckla grava skolioskrökar.

Han menar att behandlingsformerna sä-
kert också kommer att ha utvecklats till det
bättre då.

� Text o Foto: I-M Fransson �
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En stor profil när det gäller operationer av ryggdeformi-

teter av alla slag och inte minst för oss i Sveriges Skolios-

förening, är Stig Aaro, docent vid Ryggkliniken, Universitets-

sjukhuset i Linköping.

Stig Aaro var en av initiativtagarna till att
en sådan sammanslagning skulle genomföras
eftersom ryggkirurgi och neurokirurgi i mångt
och mycket hör ihop.

Personalen inom de två enheterna arbetar
under samma tak och Stig ser en stor fördel i
att kunna träffas varje dag och diskutera olika
saker.

Totalt på ett år opererar Stig Aaro cirka 80
olika ryggdeformiteter.

Man kan i stort sett operera alla fall då all
specialkompetens finns på plats. Det finns inga
hinder längre.

� Det är värt mödan, även om det tagit tid
och energi att få ihop dessa två områden till
en fungerande enhet.

Han opererar själv alla skoliospatienter.
Mest rör det sig om idiopatiska skolioser, flickor
i tonåren som har en bröstryggskrök mellan
de kotor man i sjukhusvardagen kallar T5 och
T11. Men det är också medfödda (kongenitala)
skolioser till följd av missbildning av kotor, barn
med ryggmärgsbråck och barn som har
paralytiska krökar (av neurologiska orsaker).

En annan grupp är kyfoser, en rygg-
deformitet som innebär att ryggen kröks
framåt. Man opererar omkring fem vuxna pa-
tienter med idiopatisk skolios per år.

Specialkompetensen vidgarSpecialkompetensen vidgarSpecialkompetensen vidgarSpecialkompetensen vidgarSpecialkompetensen vidgar
upptagningsområdetupptagningsområdetupptagningsområdetupptagningsområdetupptagningsområdet
Det är bara de krökar som kräver specia-

listvård, som hamnar hos Stig Aaro. Eftersom
Linköpings primära upptagnings-
område inte omfattar fler än
150 000 invånare har man inte
så många skoliospatienter. Men
många kommer från andra lands-
ting, efter remiss av ortoped i res-
pektive närområde.

Stig opererar också
kotfrakturer till följd av olycks-
händelser. Det kan exempelvis
vara en kota som av hårt tryck
sjunkit ihop och måste flyttas till-
baka i sitt rätta läge. Eller så kan
det vara en patient som vid hög
ålder fått en skolios på grund av
att mellankotsskivorna nötts ned.
Hon kan ha så svår värk att en
operation är hennes sista utväg.

En vänlig man somEn vänlig man somEn vänlig man somEn vänlig man somEn vänlig man som
lys snarly s snarly s snarly s snarly s snar
Stig Aaro är känd bland sina

patienter för att han tar sig tid
och lyssnar till vad de har att säga
� även om han själv senaste ti-
den upplever att han inte haft den
tid han skulle vilja ha.

Patienterna är väl förberedda

fredställande att ha människor inom räck-
håll, med olika slag av kompetens, som man
kan få hjälp av.

Komplikationsrisken litenKomplikationsrisken litenKomplikationsrisken litenKomplikationsrisken litenKomplikationsrisken liten
Trots att man i Linköping utför långa och

avancerade operationer är komplikationer to-
talt sett sällsynta.

Problem kan uppstå när personer med
hjärtfel genomgår stora operationer.

Det är också viktigt att man lägger patien-
ter rätt på operationsbordet, eftersom det finns
risk för att tryck uppstår, vilket kan leda till
svåra blödningar.

Vissa skoliosoperationer innebär att man
måste operera patienten både framifrån och
bakifrån. Personalen på operations-
avdelningen berättar för mig att Stig Aaro då
alltid är med och ser till att patienten läggs

exakt så som han önskar, för att han ska
kunna arbeta på bästa sätt. De berättar också
om hans stora tålamod och vänliga bemö-
tande gentemot sina medarbetare i teamet.

Då jag fick vara med vid ett par operations-
tillfällen, kunde jag själv notera att så var fal-
let. Dessutom är det alltid lika imponerande
att se två händer arbeta professionellt.

Samtidigt som hela kroppsspråket utstrålar
intresse, målmedvetenhet och självförtroende
på ett ödmjukt sätt.

� Det är ytterst sällan det inträffar kompli-
kationer vid operationer av idiopatiska skolio-
ser, berättar Stig.

� Man går aldrig in i själva ryggkanalen,
när man rätar ut ryggraden, men man måste
ändå alltid informera patienten om att det finns
en risk för förlamning, även om den är mycket
liten.

när de kommer till vårdavdelningen, både före
och efter operationen, intygar bland andra
Kristina Svensk, avdelningssköterska på avdel-
ning 32.

� Stig har en förmåga att bygga upp ett
förtroende som patienten mår bra av hela vä-
gen, menar hon.

Själv säger han att det inte känns som ett
problem, att prata med olika patienter inför
deras respektive behandling. De behöver gå
igenom sin situation med sin kirurg både före
och efter operationen.

� Det är av stor vikt att man pratar med
sina patienter en stund varje dag.

Den uppföljande verksamheten är minst lika
viktig som de förberedande samtalen.

Du med doktornDu med doktornDu med doktornDu med doktornDu med doktorn
På frågan om tonåring och föräldrar vågar

ha en öppen dialog i samtalen, svarar Stig att
det är en stor skillnad nu mot förr. Före du-
reformen, när man var klädd i slips och skjorta
när man träffade sina patienter, utstrålade man
auktoritet på ett negativt sätt.

� När du-reformen kom blev stämningen
också bättre mellan olika personalkategorier,
vilket är viktigt om vården ska fungera bra.

Det är också viktigt att ha en operations-
kollega att arbeta tillsammans med, någon
man litar på och som man kan ventilera olika
frågor med.

� Arbetar man nära varandra i ett team,
drabbas man inte lika lätt av stress. Det är till-

Sin bana som ryggkirurg startade han
1974 vid Huddinge sjukhus. Chefen där då,
professor John Sevastik, hade sedan länge in-
tresserat sig för skoliosbehandling.

Själv opererade han inte skolioser, men ville
att Stig Aaro skulle börja med det och skickade
honom därför till Anders Langenskiöld, en av
nordens mest kända barnortopeder, i Helsing-
fors i Finland.

En annan man, Olai Snellman, opererade
under den här tiden alla skolioser i hela Fin-
land, vilket innebar många fall. Olai Snellman
valde in i minsta detalj ut patienter åt Stig
Aaaro inom barnortopedins hela spektra, för
att han skulle få en gedigen och bra utbild-
ning. Tillsammans utförde de också ett 40-tal
skoliosoperationer.

� Själv hade han fyra tjusiga döttrar, be-
rättar Stig, och han sa till mig att endast en
ortoped kan vara så dum att han sätter en
korsett på en flicka i puberteten och talar om
för henne att hon ska bära den i tre år och
sedan kalla det hela för konservativ behand-
ling.

Snellman hade under lång tid observerat
detta och funderat mycket kring olika behand-
lingsmetoder. Blev krökarna över 40 grader,
opererade han därför alltid.

Man hade startat liknande operationer här
i Sverige ungefär samtidigt. Pionjären här hette
Hirch, men sedan inledde professor Alf
Nachemson i Göteborg också skoliosbehandling
på specialistnivå.

� Man blir skickligare på att operera
kotfrakturer till exempel, om man är en ruti-
nerad ryggdeformitetskirurg, menar Stig.

� Det är också en stor fördel att vara barn-
ortoped i grunden. Man har bilden av kroppen
klar.

Chefsöverläkare i LinköpingChefsöverläkare i LinköpingChefsöverläkare i LinköpingChefsöverläkare i LinköpingChefsöverläkare i Linköping
Så småningom kändes det ändå naturligt

för Stig Aaro att lämna barnortopedin för att
helt ägna sig åt ryggproblem.

1990 kom han till Universitetssjukhuset i
Linköping, där han så småningom kunde starta
Ryggkliniken.

1996 lämnade Stig Aaro över chefsöver-
läkarfunktionen till en kollega för att kunna
ägna tiden åt de operationer han har special-
kompetens att utföra. Det gäller ryggdeformi-
teter av alla slag och skoliosoperationer är bara
en del av dem.

Att arbeta i team en förut-Att arbeta i team en förut-Att arbeta i team en förut-Att arbeta i team en förut-Att arbeta i team en förut-
sät tningsättningsättningsättningsättning
Numera har Ryggkliniken slagits samman

med den neurokirurgiska enheten vid sjukhu-
set och vårdavdelning 32, som tidigare var ren
ryggvårdsavdelning, delas nu med
ryggmärgsskadeenheten.

Docent
STIG AARO

LINKÖPING
UNIVERSITETSSJUKHUSET
RYGGKLINIKEN

� Text o Foto: I-M Fransson �
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�Det är alltid

imponerande

att se händer

arbeta

professionellt�
� Vi väcker upp patienten innan vi syr igen, för att fastställa att

det finns rörelse i båda fötterna. Patienten själv märker inte av att
hon väcks, då det hela görs mycket snabbt.

Komplikationsrisken är större vid operationer av kongenitala skolio-
ser som beror på missbildningar av olika slag.

Stagen kan bli problem hos smalaStagen kan bli problem hos smalaStagen kan bli problem hos smalaStagen kan bli problem hos smalaStagen kan bli problem hos smala
De inopererade stagen ger i några få fall problem. Det är främst

mycket smala flickor som kan få problem, med utputande delar. Det
kan uppstå tryck när man sitter till exempel.

Kraftigare flickor, däremot, bäddar naturligt in stagen i kroppen
och får på det viset inte samma problem.

� Blir problemen stora, tar vi bort stagen, säger Stig, vilket inne-
bär ett förhållandevis litet ingrepp. För äldre patienter kan läknings-
tiden bli längre och i några fall har problem uppstått i området när-
mast under den stelopererade delen av ryggen, eftersom belastningen
där ökar.

I puberteten är diskarna mellan kotorna perfekta, vilket gör hela
läkningsprocessen betydligt enklare.

Att sätta in ett stag i en rygg innebär att ryggen blir stel i just det
området. Om man stelopererar ner till tredje ländkotan får man i
regel inte så stora problem efter operationen och man känner sig inte
så mycket stelare.

Undersökningar har visat att om man stelopererar till fjärde-femte
ländkotan, kan problem lättare uppstå.

Kosmetiskt störandeKosmetiskt störandeKosmetiskt störandeKosmetiskt störandeKosmetiskt störande
Att patienten upplever det som kosmetiskt störande att ha en sko-

lios tycker inte Stig alls är konstigt.
� Jag kan ju bara gå tillbaka till min egen barndom och komma

ihåg hur jag led av att ha lite utåtstående framtänder, för att förstå
hur det är att leva med en revbenspuckel. Det kan inte vara så kul!

Tid till resor och forskningTid till resor och forskningTid till resor och forskningTid till resor och forskningTid till resor och forskning
Stig Aaro har ett avtal med sjukhusledningen som går ut på att

han kan resa utomlands någon gång emellanåt, för att se hur andra
forskar och arbetar på området.

Han föreläser då och då själv i andra länder. Det pågår också
forskningsprojekt på sjukhuset i Linköping. Just nu gäller det en un-
dersökning om narkoser och en annan om funktionsförmågan före
och efter operation (se Rune Hedlunds referat från Nordisk
Scoliosförenings möte i Köpenhamn på sid 4).

Även om pengar avsatts till forskning, anser Stig att man satsat
lite för mycket på tjusiga byggnader, istället för att se till att man har
bra utrustning i den opererande vardagen.

� Vi pusslar med pengarna och försöker nå den mest ekonomiska
lösningen vid varje fall.

Stagen som opererades in hos en flicka med idiopatisk skolios
denna vecka, kostade 49 000 kronor, bara för att visa ett exempel.

� I Polen, dit vi åker ibland, då vi som universitetssjukhus bedri-
ver forskningssamarbete med ett polskt läkarteam, har man inte några
fina hus att arbeta i, men en mycket bra utrustning. Där ser man lite
annorlunda på situationen från ledningshåll.

FramtidenFramtidenFramtidenFramtidenFramtiden
När jag frågar om forskning och framtid för skolios, blir Stig lite

tyst och eftertänksam.
� Det är ingen tvekan om att det är flera faktorer som spelar in

när en krök dyker upp, säger Stig Aaro, men den stora gåtan kvar-
står, och det är den dominerande gruppen tonårsflickor med idiopatisk
skolios...
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LINKÖPING
AVDELNING 32
KRISTINA SVENSK, sjuksköterska

� Text o Foto: I-M Fransson �

känner att man inte riktigt står ut. De två
första nätterna efter en operation känns som
en hel evighet och man vet inte riktigt var man
ska ta vägen.

� Det där beror på flera faktorer, men till
stor del på de reaktioner man automatiskt får
av dåliga blodvärden.

TTTTTonårsmanéronårsmanéronårsmanéronårsmanéronårsmanér
Tonårsflickor är inte så snälla mot sina

mammor under sina rehabiliteringsveckor. Men
de kan inte vara henne förutan.

� De säger elaka saker och mamman går
ut i korridoren och vet inte på vilken fot hon
ska stå. Till och med filten, som mamma läg-
ger på sin flicka, läggs fel och det spelar ingen
roll hur väl hon försöker göra. Flickan ringer på
personalen och ber dem lägga på filten medan
mamma generad står bredvid och förklarar att

hon nyss gjort samma
sak.

� En situation på
bästa tonårsmanér! Man
vet inte om man ska
skratta eller gråta.

Nytt liv medNytt liv medNytt liv medNytt liv medNytt liv med
rak ryggrak ryggrak ryggrak ryggrak rygg

� Tonårsflickorna blir
så raka och fina så man
tror knappt det är sant,

utbrister Kristina.
� De flesta har inte levt så länge med sin

skolios, men har ofta genomgått en kraftig för-
sämring den sista tiden före operationen.

� De har haft komplex för sin sneda rygg
och exempelvis burit t-shirt på badstranden för
att dölja sitt utseende.

� De upplever förändringen efteråt mycket
positivt och blir oftast flera centimeter längre.

� Det är sällan vi träffar dem igen här på
avdelningen, eftersom de bara kommer till
mottagningen vid sina återbesök. Och det är
lite synd.

Kristina Svensk berättar vidare att man inte
har så många operationer hos vuxna männis-
kor med skolios.

� Det finns säkert många som vill bli raka
av olika anledningar, men de kanske inte rik-
tigt kommer till skott, gissar hon. Eller så beror
det på okunskap vad gäller behandling i vuxen

ålder.
� Kanske uppstår hinder längs vägen. Mö-

ter man inte förståelse för sitt problem hos
ortopeden i det egna upptagningsområdet,
kanske man inte vågar eller orkar driva frå-
gan vidare.

� Om jag hade en egen dotter som drab-
bades, skulle jag absolut välja att operera
henne, om hon själv tyckte det vore tänkbart.
Jag har så positiva erfarenheter av operatio-
ner.

ErfarenheterEr farenheterEr farenheterEr farenheterEr farenheter
Det är en fördel att personalen vet vad pa-

tienterna varit med om i samband med sin
operation.

Tidigare hade man en idé om att alla i vård-
lagen på avdelning 32 någon gång skulle vara
med under en skoliosoperation. De hinner nu-
mera inte med detta på grund av
neddragningar på tjänstesidan.

� Eftersom flera ändå arbetat på avdel-
ningen i många år, har de flesta deltagit vid
en operation.

Kan ryggarKan ryggarKan ryggarKan ryggarKan ryggar
Det finns bara tolv vårdplatser på själva

ryggavdelningen numera. Det innebär vänte-
tid även till skoliosoperationer.

Jag känner ett stänk av nostalgi när jag
kommer in på avdelning 32. Trots att man nu
bytt lokaler och slagits samman med
ryggmärgsskadeenheten ser jag många be-
kanta ansikten.

Med sin lättsamma stämning och sjuka
humor i lagom portioner rehabiliterade de mig
våren 1993.

Det kändes motiverande att bli frisk i säll-
skap med de här vårdlagen och deras läkare.

� För länge sedan var vi en ortoped-
avdelning, berättar Kristina.

� De flesta av oss har arbetat ihop sedan
dess och trivs mycket bra tillsammans. Vi har
både manligt och kvinnligt inslag, vilket är
positivt.

� En skoliosoperation är ingen liten opera-
tion. Vi förstår att patienten inte kan ha det så
lätt efteråt.

� Men vi kan med gott samvete säga att vi
är bra på att vårda ryggar efter alla års erfa-
renheter.

risken och lite lugnande medicin. Men patien-
ten är ändå medveten om förflyttningen. Om
de yngre patienterna känner sig otrygga får
föräldrarna gärna följa med tills de är sövda.

BlodvärdeBlodvärdeBlodvärdeBlodvärdeBlodvärde
� Under själva operationen blöder man

ganska mycket och en viktig utveckling är en
apparat som man kallar Cell-saver, vilket be-
tyder att det egna blodet tas till vara och ges
tillbaka till patienten i operationens slutskede.
På så vis håller man blodvärdet på en accep-
tabel nivå.

Trots det ligger blodvärdet på ungefär 70-
80 g/l efter en operation.

� Och då mår man inte bra, säger Kristina.
Man blir ledsen och orkar ingenting. Vilket gör
det svårt att ta till sig information över huvud-
taget. Man tror att nedstämdheten beror på
att man gått ige-
nom en så stor
operation, men i
själva verket
hänger det sam-
man med det då-
liga blodvärdet.

� Det kan vara
en kamp för vissa
tonårsflickor att
tampas med ett
dåligt blodvärde.
Och man märker på de som då får en blod-
transfusion, hur hela livet plötsligt förvandlas.

Det är en fördel att själv lämna blod i god
tid före sin operation, för att ha en reserv att ta
till efteråt.

� Rehabiliteringen får inte hänga på ett
dåligt blodvärde. Det är så viktigt att man kom-
mer igång så fort som möjligt.

� Men de är starka, dessa tjejer, som ändå
hämtar sig så snabbt efteråt, säger Kristina och
ser lite fundersam ut. De flesta åker hem i slu-
tet av sin andra vecka här på avdelningen.

� En viktig del i smärtlindringen är en
specialpump med smärtstillande medel, som
går direkt in i blodet så att man slipper ta en
massa sprutor. Den kan patienten själv trycka
på vid behov

Kroppen måste igångKroppen måste igångKroppen måste igångKroppen måste igångKroppen måste igång
En del flickor upplever snittet och bandagen

som ett problem. I några fall inträffar infektio-
ner och läkningen försenas. Såret kanske vätskar
sig och man får ge antibiotika.

�Någon kan vara känslig för stagen som
sätts in i ryggen, vilket kan förlänga läknings-
tiden, då kroppen behöver vänja sig vid dem.

� Nu händer det inte särskilt ofta hos
skoliosflickorna, eftersom de i regel är i gott
trim då de läggs in.

Magen kan också ställa till en del problem
efter en operation. Det är viktigt att magen
kommer igång så fort som möjligt och att pa-
tienten kan börja äta.

� Det är narkosen och alla mediciner, bland
annat, som gör att magen protesterar. Hela
kroppsfunktionen måste igång. Så snart ma-
gen väl börjat fungera normalt och man kan
gå på toaletten själv, plus att blodvärdet visar
på positiva siffror, går i regel hela rehabilite-

ringen snabbt.
� Och allt det här försöker vi tala om före

operationen på ett balanserat sätt, säger Kris-
tina. Men det är ofta svårt att sätta sig in i
allting.

Smärt l indringenSmärt l indringenSmärt l indringenSmärt l indringenSmärt l indringen
Begreppet smärta är ett svårdefinierat ord,

det är vi alla överens om, läkare, sköterskor
och patienter.

� Det varierar mycket från individ till indi-
vid, men smärtlindringsdosan vi ger till alla
patienter efter operationen är en klar fram-
gång, konstaterar Kristina.

� Vi kan inte säga till en patient att hon
inte kommer att ha ont efter ingreppet, för då
ljuger vi, säger hon.

Smärtan efter en skoliosoperation är inte
så mycket koncentrerad till en viss punkt utan
kan mer beskrivas som ett tillstånd där man

Numera är avdelning 32 vård-Numera är avdelning 32 vård-Numera är avdelning 32 vård-Numera är avdelning 32 vård-Numera är avdelning 32 vård-
avdelning för både Ryggklinikenavdelning för både Ryggklinikenavdelning för både Ryggklinikenavdelning för både Ryggklinikenavdelning för både Ryggkliniken
och Ryggmärgsskadeenheten.och Ryggmärgsskadeenheten.och Ryggmärgsskadeenheten.och Ryggmärgsskadeenheten.och Ryggmärgsskadeenheten.

Där arbetar sedan många år sjukskö-Där arbetar sedan många år sjukskö-Där arbetar sedan många år sjukskö-Där arbetar sedan många år sjukskö-Där arbetar sedan många år sjukskö-
terskterskterskterskterska Kristina Svensk.a Kristina Svensk.a Kristina Svensk.a Kristina Svensk.a Kristina Svensk.

Till avdelningen kommer skoliospatienter för
vård i samband med sin operation.

� Vi försöker lägga in patienterna 2-3 da-
gar i slutet av en vecka för provtagningar och
samtal, säger Kristina. Sedan åker de hem över
helgen för att komma tillbaka och opereras i
början av veckan därpå.

� Föräldrarna är med när de kommer och
stannar oftast över natten, framför allt efter en
operation.

� Vi tar en hel del prover, fortsätter hon.
De får bland annat göra ett lungfunktionstest
och kolla sin blödningstid, vilket innebär att vi
tittar på hur lång tid det tar innan blodet
koagulerar.

� Vi tar dessutom vanliga blodprover och
röntgar dem, både datorröntgar och tar tradi-
tionella röntgenbilder samt fotograferar dem.

� De får också tala med olika personer,
läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Kristina och hennes sköterskekollegor infor-
merar patienterna om hela händelseförloppet
och ser till att de får ett samtal med den läkare
som skall utföra själva operationen.

� De samtalen brukar vara knepiga att få
till på ett bra sätt, konstaterar Kristina. Efter-
som läkarna har så många olika uppgifter.

Förberede l serFörberede l serFörberede l serFörberede l serFörberede l ser
Det är Stig Aaro som har hand om skolios-

operationerna här just nu.
� Han är mycket duktig på att förbereda

sina patienter. Både de och deras föräldrar
känner sig väl informerade när de kommer hit.
De vanligaste frågorna handlar om hur lång
tid operationen tar, om det gör mycket ont och
så vidare.

� Vi visar dem runt och berättar hur det är
att vakna efter operationen, fortsätter sjukskö-
terskan. Att man har mycket slangar när man
först vaknar i uppvakningsrummet, både från
urinblåsan, munnen och näsan.

Från avdelning 32 flyttas patienten till
operationsavdelningen.

� Då har vi gett antibiotika mot infektions-

�Man tror att nedstämdheten beror på
att man genomgått en så stor opera-
tion, men i själva verket hänger det
samman med det dåliga blodvärdet�
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växte upp med skolios
ANNICA

tig försämring och jag remitterades därför till
Ryggkliniken i Linköping. Vi var då alla över-
ens om att en operation skulle sätta punkt på
skoliosens fortsatta utveckling.

Positivt med operationPositivt med operationPositivt med operationPositivt med operationPositivt med operation
� Jag såg egentligen mycket positivt på min

förestående operation. Med korsetten hade det
aldrig funnits någon framförhållning. Jag vis-
ste inte om jag skulle bära den i ett år eller i
fem år. En operation skulle bli en slags final.
Efter den skulle allting äntligen vara klart.

En resa bra som inledningEn resa bra som inledningEn resa bra som inledningEn resa bra som inledningEn resa bra som inledning
Både Annica och jag förberedde oss inför

våra respektive operationer genom att resa.
Det är ett mycket bra sätt att bygga upp den
mentala förberedelsen eftersom man tycker att
man befinner sig mitt i livet och får tänka på
positiva saker ihop med goda vänner.

� Jag skulle ta studenten, berättar Annica
och tvingades på grund av bokningen av
operationstid, välja mellan avslutnings-
festligheterna och en klassresa. Jag valde att
resa för att sedan direkt efter hemkomsten åka
vidare till Linköping.

Skönt att mamma  var därSkönt att mamma  var därSkönt att mamma  var därSkönt att mamma  var därSkönt att mamma  var där
� Min mamma tyckte att det var skönt att

operationen inte blev av förrän 1993. Hon
trodde på den moderna tekniken.

Och det var skönt att ha henne där. Om nät-
terna körde jag upp henne för att hon skulle
trycka på smärtlindringsdosan eller badda min
panna med vatten. Jag hade ett eget rum på
avdelning 32 vilket var jätteskönt. Vi pratade
om själva uppvaknandet efter en operation
och försökte beskriva tillståndet. Det känns som
om något hårt dragits åt runt bröstkorgen.
Det är svårt att andas normalt.

� Man hade hämtat benflisor från bäckenet
för att bygga upp ryggraden med och där fanns
nu ett sår som var mer besvärande än själva
ryggsnittet, berättar Annica. För övrigt läkte så-
ren fint.

� Jag hade ingen större aptit på vare sig
livet eller maten och den största måltiden jag
intog de första dagarna bestod av  yogurt och
två tuggor på en smörgås. Men det smakade
inte gott! Blodvärdet var dåligt och för att höja
det fick jag järntabletter och en påse blod.
Blodet jag fick gjorde mig till en helt annan
människa. Jag blev betydligt piggare.

Avdelning 32 en härligAvdelning 32 en härligAvdelning 32 en härligAvdelning 32 en härligAvdelning 32 en härlig
avdelningavdelningavdelningavdelningavdelning
Jag har varit lite ledsen över att jag i efter-

hand aldrig fick prata med den läkare som ut-
förde själva operationen. Han var tjänstledig
så det gick inte att ordna. 

Personalen på vårdavdelningen var en sam-
ling seriösa humorister, det är Annica och jag
överens om. Man kunde alltid vara sig själv i
deras närvaro. Det behövdes lite sjuk humor.
Det ingår i själva läkningsprocessen på avdel-
ning 32.

Hem efter 14 dagarHem efter 14 dagarHem efter 14 dagarHem efter 14 dagarHem efter 14 dagar
� Smärtlindringen trappades ned redan för-

sta veckan och såren var i stort sett läkta när
jag åkte hem. Jag fick besök av en distriktsskö-
terska, efter en tid, som tog bort agrafferna
som operationssåret satts ihop med.

� Jag gick små promenader och simmade
under sommaren för att stärka musklerna kring
skulderbladen.

Familjens clownFamiljens clownFamiljens clownFamiljens clownFamiljens clown
Annica började skolan i augusti igen.
� Jag undvek tunga lyft en tid efter opera-

tionen och känner mig nu stark och frisk..
� Man är inte så stel efter en skoliosoperation

som många  kanske tror.
� Jag har nog alltid betraktats som famil-

jens lilla clown så det kanske var bra att det
var just jag, av oss tre systrar, som fick skolios
om det nu var meningen att någon av oss skulle
drabbas...

gon som varit med om samma sak så det blev
naturligtvis svårt för dem också.

Så småningom vande jag mig och jag minns
speciellt när pappa byggde en liten pool i träd-
gården där jag kunde ligga och flyta i min
korsett som fungerade ungefär som en sim-
dyna.

Korsetterna byttes ut efterhand som jag
växte ur dem.

Min första fröken - opsykolo-Min första fröken - opsykolo-Min första fröken - opsykolo-Min första fröken - opsykolo-Min första fröken - opsykolo-
g i s kg i s kg i s kg i s kg i s k
� Jag kan stå ut med alla minnen jag har

av min tid med skolios - utom ett! Det var när
jag skulle börja årskurs ett i skolan.

Min fröken kallade mig till sig, framför alla
klasskamraterna och sa att jag skulle ställa mig
på en bänk.

Där fick jag dra upp tröjan, kavla ned byx-
orna och snurra ett varv runt för att visa vad
jag hade under kläderna.

� Det var det värsta jag har varit med om!
Kanske fröken tyckte att situationen var svår

att hantera så att det var anledningen till att
hon betedde sig på det där viset.

� Jag kände mig som en rymdvarelse eller
liknande som inte hörde dit.

Mina klasskamrater hade dessförinnan ta-
git det hela hur naturligt som helst och boxat
mig på magen och skojat vilket jag hade tyckt
varit roligt.

Ingen särbehandling för mig!Ingen särbehandling för mig!Ingen särbehandling för mig!Ingen särbehandling för mig!Ingen särbehandling för mig!
� Det sista jag ville var att bli särbehandlad.

Själv tyckte jag inte att det var något större fel
på mig utan ville vara som alla andra. Det var
bara korsetten som skiljde oss åt.

� Min familj har aldrig daltat med mig el-
ler visat att de tycker synd om mig. Det har i så
fall varit släktingar och vänner som öppet vi-
sat medlidande.

Ett sätt att levaEtt sätt att levaEtt sätt att levaEtt sätt att levaEtt sätt att leva
� Det råkade bli jag som drabbades av sko-

lios, mer dramatiskt än så har det aldrig varit
för mig.

� Jag har accepterat det och kanske beror
det på att jag var så liten när det började. Jag
minns ingenting annat. Det blev ett sätt att
leva som det heter.

� Det hade varit värre att få en korsett i
tonåren...

När jag ser tillbaka är jag övertygad om att
korsetten var en bra början för mig. Om ryg-
gen blivit krokigare kanske operationen blivit
mer komplicerad.

Fuskade iblandFuskade iblandFuskade iblandFuskade iblandFuskade ibland
� Visst hände det ibland att jag i ilskan

slängde korsetten under sängen när jag tyckte
att det var jobbigt att bära den. Den gav lite
skavsår i början innan huden vant sig, men i
stort sätt har det fungerat bra.

� Och jag är en envis person!
Under gymnastiklektionerna i skolan hade

jag inte korsetten på mig.
� Om någon kompis skulle sova över en

natt hos mig tog jag också av mig den. Det var
en så stor frihetskänsla att få glömma den
några timmar. Annars vet jag inte om jag stått
ut.

� Jag lärde mig att ta den av och på mig
själv efter hand vilket också bidrog till att jag
kände mig mer självständig.

Lade av korsetten vid 17 årsLade av korsetten vid 17 årsLade av korsetten vid 17 årsLade av korsetten vid 17 årsLade av korsetten vid 17 års
å lde rå lde rå lde rå lde rå lde r
� Jag hade en så kallad dubbelprimär krök,

vilket innebär en krök i bröstryggen och en
längre ned (se skiss på sid 3).

� Som mest mätte den övre kröken 53 gra-
der och den undre 47 grader.

� När jag var 17 år, och man ansåg att jag
i stort sett vuxit färdigt, beslutades det att jag
skulle avsluta korsetteringen.

Jag hade då burit korsett i 13 år. Mina
krökar låg då på ungefär 30 grader. Men det
visade sig ett år senare att det skedde en kraf-

hade det.
Annica hade just lämnat smärtlind-

ringsdosan, fått en påse blod och var på väg
tillbaka till livet.

Eftersom jag låg en vecka före henne visste
jag precis var hon stod i det hela. Tiden efter
en skoliosoperation verkar vara ungefär som
att programmera en tvättmaskin, det finns en
slags mall. Hon var vid gott mod och tyckte att
det var skönt att allt nu var över.

Första korsettenFörsta korsettenFörsta korsettenFörsta korsettenFörsta korsetten
fick specialimporterasfick specialimporterasfick specialimporterasfick specialimporterasfick specialimporteras
Vi träffades igen hösten 1996 och det var

intressant att tala om hur allt gått efter opera-
tionen.

Annica berättade att hon till en början be-
handlades i Jönköping.

� Det behövdes en extra liten korsett efter-

� Text o Foto: I-M Fransson �

Annica PAnnica PAnnica PAnnica PAnnica Pettersson, 21 årettersson, 21 årettersson, 21 årettersson, 21 årettersson, 21 år, från, från, från, från, från
Bredaryd har också en skBredaryd har också en skBredaryd har också en skBredaryd har också en skBredaryd har också en skolioshistoria attolioshistoria attolioshistoria attolioshistoria attolioshistoria att
berätta.berätta.berätta.berätta.berätta.

Den börjar redan då hon var 4,5 årDen börjar redan då hon var 4,5 årDen börjar redan då hon var 4,5 årDen börjar redan då hon var 4,5 årDen börjar redan då hon var 4,5 år
när mamma Irene sknär mamma Irene sknär mamma Irene sknär mamma Irene sknär mamma Irene skulle sy henne enulle sy henne enulle sy henne enulle sy henne enulle sy henne en
blus.blus.blus.blus.blus.

� Jag skulle prova blusen och mamma sa
till mig flera gånger att jag skulle stå rak och
jag försökte och försökte men så förstod hon
att det var något som inte stämde med min
rygg.

Elva korsetter senare (och dessutom en ope-
ration) träffades vi, 1993, på vårdavdelning
32 på Universitetssjukhuset i Linköping. Annica
opererades en vecka efter mig och jag hade
packat min väska och skulle resa hem när jag
tittade in på hennes rum för att se hur hon

som jag bara var 4,5 år när krökarna upp-
täcktes.

� När jag fått korsetten utprovad och klar
sa min läkare till mig att jag i stort sett kunde
leva som alla andra med det undantaget att
jag inte skulle kunna slå kullerbyttor.

� Så det första jag gjorde när jag kom ut
från sjukhuset var att slå en kullerbytta!

Och den envisheten skulle komma att be-
hövas även i fortsättningen.

Levde i en egen världLevde i en egen världLevde i en egen världLevde i en egen världLevde i en egen värld
� Den första tiden med korsetten blev en

påfrestande tid för både mig och min familj.
 Tydligen blev det för mycket på en gång

för jag kom in i ett slags chocktillstånd som
gjorde mig hysterisk bara någon ville ta i mig.
Ingen nådde in i min värld. Jag skärmade av
mig helt. Mamma och pappa kände inte nå-
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Docent
STIG
WILLNER

� Text o Foto: I-M Fransson �

Han verkade ändå trygg i sin förvissning
om att andra ambitiösa krafter nu tar över
arbetet han en gång startade.

Till en början engagerade sjukhuset i Malmö
bara Skåne men utökade snart sin verksamhet
till att gälla hela södra Sverige vilket innebar
ca 2 miljoner invånare 1972.

Mer avancerad skoliosbehandling fanns vid
den tidpunkten bara i Stockholm, Göteborg,
Malmö och till viss del även i Umeå.

I dag tillhör Skåne, Blekinge, södra Hal-
land och Kronobergs län, Malmö Allmänna
Sjukhus.

TTTTTyngdpunkten på kyngdpunkten på kyngdpunkten på kyngdpunkten på kyngdpunkten på korsett-orsett-orsett-orsett-orsett-
behandlingbehandlingbehandlingbehandlingbehandling
� Man började operera skolioser 1972 i

Malmö, berättar Stig Willner. Fram till i dag
har man genomfört 800 sådana operationer
av olika slag.

Parallellt  har man haft den konservativa
behandlingsformen med korsett vilket man
anser är en mycket viktig behandlingsform.

Med anledning av det har screening av
skolioser på ett tidigt stadium varit av överord-
nad karaktär, det vill säga att alla barn rygg-
undersöks regelbundet inom skolhälsovården.

� Man har tidigt upptäckt krökarna och
på så sätt kunnat sätta stopp för dess framtida
utveckling.

Skolscreeningen har kommit att bli en om-
diskuterad företeelse.

I USA och Canada till exempel ville krafter
stoppa kontroller av ryggar i skolan på grund
av att det ansågs för dyrbart.

� Man tyckte att det var bättre att vänta
tills barnen blivit äldre för att se hur det hela
utvecklade sig och då operera de krökar som
visade sig bli grava.

Stig Willner menar att det vore mycket ne-
gativt för sjukvården här i Sverige om liknande
påbud kom att gälla här.

Viktigt med samarbeteViktigt med samarbeteViktigt med samarbeteViktigt med samarbeteViktigt med samarbete
Minst tre gånger per år åker Stig Willner

över till England för att träffa en grupp fors-
kare som han samarbetat med i många år.

Han poängterar att det är viktigt för alla
oavsett vad man sysslar med att inte bara gå

hemma i sin invanda miljö, utan ge sig ut i
världen och träffa likasinnade.

� Det man kan läsa om som betecknas som
nytt inom läkarvetenskapen är egentligen inte
nyheter utan har i regel hänt för ett bra tag
sedan. Det är skillnad att få nyheten när den
är alldeles färsk av personer du känner sedan
förut.

� Det blir som en liten klubb bestående av
personer som är invigda i problem och idéer.
Det är ju inte särskilt många som är riktigt
insatta i vad det här egentligen handlar om,
fortsätter Stig.

Vi har också en nordisk skoliosförening (se
referat från årets möte i Köpenhamn på sid 4)
vilket är en mycket positiv företeelse.

Den består av en grupp på omkring 60
personer från hela norden och representeras
bland annat av läkare, sjukgymnaster och
ortopedingenjörer.

Personer som på olika sätt arbetar med
skolios.

Att arbeta i team på det här sättet är av
stort värde och Sverige är ett föredöme där
eftersom det inte alls har slagit igenom på
samma sätt på andra ställen i världen.

Man måste inse att man inte är allsmäktig
utan se sig själv som en pusselbit i det hela.

Det där avspeglar sig sedan i vilka metoder
man tror på.

Möten med människor sporrarMöten med människor sporrarMöten med människor sporrarMöten med människor sporrarMöten med människor sporrar
� Jag har alltid varit intresserad av forsk-

ning, berättar Stig Willner. Och sneda ryggar
är ett område som är intressant ur forsknings-
synpunkt.

Utrymmet för forskning har alltid varit stort
här i Malmö och Stig har, som han uttrycker
det, haft förmånen att på sin arbetstid dispo-
nera vissa veckor för olika forskningsprojekt.

Varför blev det då ryggar?
Stig Willner går i tanken tillbaka genom

åren och menar att en viktig orsak till att man
ger sig på det ena eller det andra är vilka
människor man träffar efter vägen.

� Det är alltid olika personer och händelser
som väcker ens intresse, säger han.

� För mig blev det en fascination och en
utmaning när jag på 60-talet möttes av de

bristfälliga metoder som fanns på området.
Man hade inte mycket att komma med. Skolios-
krökarna kunde tio år efter operation vara
större än de var före till exempel.

� Jag minns, fortsätter Stig, hur jag såg
ryggar som opererades genom en lucka av gips
och jag tänkte för mig själv att det där kan
inte bli särskilt lyckat. Men det dröjde inte så
länge förrän det började dyka upp bättre me-
toder. Jag reste bland annat till USA och arbe-
tade där en tid och kom sedan hem och fort-
satte på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till-
sammans med professor Alf Nachemson under
en period.

� Det fanns en hel massa intressanta saker
att utveckla.

Klara motivKlara motivKlara motivKlara motivKlara motiv
Under sina yrkesverksamma år har Stig

Willner utfört omkring 600 skoliosoperationer
av olika slag. Det bekräftar att han i princip
inte är emot operation som behandlingsme-
tod.

� Men man ska vara väl medveten om,
påpekar han, att när man föreslår operation
för en tonåring som för övrigt är fullt frisk ska
man ha mycket klara motiv.

� En skolios är i regel inte livshotande.
Operarar du exempelvis en elakartad tumör
och resultatet inte blir helt lyckat, är det lät-
tare att försvara det eftersom prognosen i vilket
fall var dålig.

� Kan man slippa operera ska man und-
vika det. Även om en korsettbehandling är en
jobbig procedur så är en operation långt ifrån
problemfri.

Moiré-screeningMoiré-screeningMoiré-screeningMoiré-screeningMoiré-screening
Det är viktigt att en krök upptäcks tidigt. I

Malmö har man därför infört en typ av screening
som kallas Moiré-screening. Det är en slags
ryggkontroll där patienten ställs bakom en ram
där man kan se en mängd skugglinjer som
påminner om konturlinjerna på en topografisk
karta. Man dokumenterar asymmetrin som
sedan kan följas upp.

Problemet med den kliniska undersökningen
är att man vid varje ny kontroll som görs inte
har en aning om hur det hela såg ut vid

föregående besök. Varje kontroll blir som ett
nybesök och det kan vara olika läkare varje
gång.

� Dokumenterade undersökningar blir lät-
tare att försvara rent ekonomiskt.

� Vi har en specialutbildad sköterska som
åker runt och gör dessa kontroller och det finns
en ansvarig läkare som bedömer resultaten
och tar beslut om behandlingen.

Korsett � i tveksamma fallKorsett � i tveksamma fallKorsett � i tveksamma fallKorsett � i tveksamma fallKorsett � i tveksamma fall
Antalet korsettbehandlingar har med åren

sjunkit på grund av att man numera vet att
sannolikheten är stor att krökar som uppstår i
tidig ålder i regel ökar mer än krökar som
uppträder senare.

� Med Moiré-kontrollerna ser man direkt
när de uppträder och kan då avgöra behand-
lingsmetod därefter.

Stig Willner försvarar korsettering och har
varit med och utvecklat den så kallade Boston-
korsetten.

� Forskningen visar att den har effekt, sä-
ger han. Den har också visat sig ha ett bestå-
ende resultat, då man gjort undersökningar
som visat hur ryggarna ser ut flera år efter
avslutad behandling.

Man vet ju att tonåringar i regel inte är
särskilt intresserade av att visa sig avklädda
inför andra. Med regelbundna kontroller för
alla blir det mer naturligt att visa sin rygg.
Alla krökar upptäcks i tid och ingen släpps iväg
till att bli grav.

� Vi har haft få komplikationer i det här
landet när det gäller operationer. Men i stora
material, till exempel vid en databas i USA,
där omkring 10 000 skoliosoperationer doku-
menterats från framför allt västvärlden, hittar
man omkring 0,5 procent med förlamning i
benen som följd av en misslyckad operation.

� Och det har alltid varit mitt motiv, att
har du en enda flicka som åker hem i rullstol
efter en operation, så är det en katastrof.

� Därför tror jag på tidig screening och
korsettbehandling, säger Stig med stor överty-
gelse.

� En del säger �i tveksamma fall opererer
vi�, medan jag säger: I tveksamma fall be-
handlar vi med korsett.

� I genomsnitt har flickorna, som det främst
handlar om, korsett i 1,5-2 år. Det är vad jag
tror att man kan klara av. Det är mycket
sällsynt med korsettbehandling i 6-7 år.

Ett exempel härifrån (se röntgenbild) är en
flicka som startade sin korrigering med korsett
vid 14 års ålder (hon var något sen i sin
pubertetsutveckling) när kröken mätte 31 gra-
der. Hon bar korsett i 2-3 år. Kröken rätades
ut till 10 grader. När hon var 19 år och hade
slutat växa, mätte kröken 18 grader, vilket
innebär att den knappast syns över huvud
taget. Hur mycket den skulle ökat utan be-
handling vet man inte och det är ju det som
tyvärr inte kan förutses.

Färre korsetteringarFärre korsetteringarFärre korsetteringarFärre korsetteringarFärre korsetteringar
I en del fall går patienter med korsett i

onödan. Förmodligen fler förr än idag.
Stig Willner menar bestämt att det hela är

en definitionsfråga. Och det viktiga är att man
noga dokumenterar krökarna, då man genom
att titta på när de uppstår kan avgöra utveck-
lingen i de allra flesta fall och på så vis få ner
antalet meningslösa korsetteringar.

� Vi har minskat dem med en tredjedel här
i Malmö tack vare tidig screening.

� Sedan kan man fråga sig om ökningen
hos en krök som ändrar sig från 30 till 36
grader spelar någon roll. Syns den utanpå?
Frågan blir akademisk.

Tidigare sa man att krökar mellan 25 och
45 grader korsettbehandlades innan patien-
ten slutat växa.

� Kravet är att man ska se en ökning av
kröken på minst 5-6 grader så att vi säkert vet
att det är en ökning. Man kan se vilka krökar
som stannar av i utvecklingen vilket gör att
man kan få bort de patienter som korsetteras i
onödan.

Samarbete viktigtSamarbete viktigtSamarbete viktigtSamarbete viktigtSamarbete viktigt
� Våra resultat vid korsettering visar att en

krök som ökar från 20 till 30 grader i genom-
snitt stannar vid cirka 25 grader. Det finns de
som blir nästan helt raka och några som får en
något gravare krök.

För att korsettering ska vara en väl fung-
erande metod är det viktigt att ett samarbete
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Stig Willner har alltid haft

ett nära samarbete med

otrtopedingenjörerna,

som arbetar i anslutning

til l ryggsektionen på

MAS. Här diskuterar han

utformningen av en kor-

sett med ortopedingenjör

Olle Nilsson.

14-årig flicka före korsettering.
31 graders (resp 18 graders
krök).

Tre år efter avslutad kor-
settering. 18 grader.

I korsett. 10 grader.

Röntgenbilder: Arkiv Stig Willner

Moiré-screening. Foto: Arkiv Stig Willner

på bred front inleds. Insatsen måste vara am-
bitiös. När barnet kommer in för specialbe-
handling är det först och främst viktigt att
man tar sig tid.

� Man behöver utrymme för samtal och
eftertanke eftersom det hur som helst rör sig om
en omfattande behandling, oavsett vilken
metod man väljer.

Som läkare får man lyssna till patientens
och anhörigas tankar och önskemål. Man måste
så sakligt som möjligt ge all den information
som finns och man brukar här arrangera mö-
ten mellan två skoliospatienter i ungefär samma
situation och ålder och lägga in dem på avdel-
ningen för att ge dem tid att prata med var-
andra. Mest rör det sig då om korsett-
behandling och man tar god tid till utprov-
ning och information om hur korsetten fung-
erar.

De håller ofta kontakten även senare och
mår på så sätt mycket bättre. Man höjer sam-
tidigt acceptansen att bära korsett.

� Av stor erfarenhet, både härifrån och
från utlandet, vet jag att de som har sämst
resultat vad gäller korsettering är de som star-
tar dåligt.

Om en patient som har provat en korsett till
exempel får den hemskickad som paket och
knappt vet vad som är upp eller ned, blir
behandlingen inte framgångsrik.

� Engagemang hos personalen är en förut-
sättning för att det hela ska lyckas. Och att
man kan samarbeta mellan olika kategorier,
vilket är en form av tvärvetenskap.

Det är viktigt att man har några gamla
patienter knutna till kontaktnätet. Nya pa-
tienter kan ringa upp och ställa frågor till dem
och känner sig trygga och välinformerade. All
sorts behandling blir på så sätt mycket enk-
lare.

� Sjukgymnasterna är en annan viktig
grupp som informerar patienterna om sådant
som kanske inte är så lätt att ta upp med sin
doktor. Eftersom de flesta patienter är flickor
och många av våra sjukgymnaster är kvinnor
samtidigt som majoriteten av läkarna på om-
rådet är män, så är detta av stor vikt.

Komplikationer sällsyntaKomplikationer sällsyntaKomplikationer sällsyntaKomplikationer sällsyntaKomplikationer sällsynta
Samma ambitioner i den förberedande fa-

sen  gäller för operation. � Man får berätta
om de risker som finns, men jag kan ändå med
gott samvete säga till mina patienter att det
innebär större risker att något ska hända när

de kör hem härifrån med bil än att något
allvarligt inträffar under en skoliosoperation.
För att man ska få proportion på resonemanget.

� Det finns en risk och man måste tala om
det.

Tack vare långt utvecklad kirurgi och mycket
hårda restriktioner är det sällsynt med kompli-
kationer. Organisationen runt operationerna
är omfattande och noggrann. Man har full-
ständig uppsikt på patienten.

Läkningen sker oftast utan problem. De
centra som har flest komplikationer har i regel
för lite erfarenhet och utför få operationer per
år.

� Antalet operationer vid vuxen ålder är
inte så många nu som under 70-talet, efter-
som man då opererade de patienter man inte
följt upp i tonåren. På senare år har ju alla
följts upp från tidig ålder och fått behandling
i unga år.

� Några har passerat förbi, vilket möjligen
kan bero på rädsla eller att man inte upplever
sig ha så stora besvär av sin skolios, säger Stig
Willner.

Han opererar gärna en vuxen skoliospatient
om det finns klara motiv. Prognosen för opera-
tioner hos vuxna är nu mycket goda.

Få idiopatiskaFå idiopatiskaFå idiopatiskaFå idiopatiskaFå idiopatiska
Vid MAS opereras idag få idiopatiska skolio-

Behandlingen i Malmö tar inte slut för att
man slutat växa. Patienterna följs upp ända
till de nått 25�30 års ålder.

� Har patienten en krök på 50 grader eller
mer, följer vi upp vederbörande livet ut, men
med många år mellan kontrollerna, fortsätter
han. De gravare krökarna ökar i regel med i
genomsnitt en grad per år, vilket på sikt kan
leda till problem.

Att ta hand om sina skoliospatienter på det
här sättet under så många år är ett föredöme
som ger patienten ett tryggt förhållande till
sitt problem. Ur humanitär synvinkel borde
det vara en åtgärd värd att prioritera.

Sveriges skoliosföreningSveriges skoliosföreningSveriges skoliosföreningSveriges skoliosföreningSveriges skoliosförening
� en viktig kanal� en viktig kanal� en viktig kanal� en viktig kanal� en viktig kanal
Vi slutar det här samtalet med att tala lite

om Sveriges Skoliosförening.
Stig Willner understryker vikten av ett fo-

rum för människor i en likartad situation.

� Många medlemmar i föreningen har er-
farenheter att förmedla som oftast är mer för-
troendeingivande än de som vi läkare kan
delge patienten i vissa avseenden.

� Det finns lite tvärvetenskap även i den
muntliga framställningen när olika kunskaper
och erfarenheter möts.

� Man bygger upp förtroenden på många
plan.

Stig Willner tillägger också att åren som
skoliosdoktor har varit givande, inte minst be-
roende på att de skoliosdrabbade är en så
trevlig patientgrupp.

Det kändes naturligt för mig att avsluta
pratstunden med att säga att det inte är så
svårt om man samtalar med en så trevlig dok-
tor som Stig Willner.

En timme senare, när jag sneddar över ett
soligt Gustav Adolfs torg i centrala Malmö, cir-
kulerar funderingarna.

Korsett eller operation...ja, det är frågan!

ser, beroende på en mycket noggrann kontroll
av skolbarn och att man föredrar korsett-
behandling framför operation som metod.

Skoliosoperationer som man i större omfatt-
ning gör är de som orsakas av nervsjukdomar,
medfödda missbildningar och ryggmärgsbråck.
Barn med ryggmärgsbråck har mycket dålig
prognos om man inte opererar. De kan oftast
inte gå men det finns undantag beroende på
var skadan sitter.

De utvecklar också ofta skolios eller kyfos
(när ryggraden kröks framåt).

� Den här typen av operationer gör vi i lika
stor omfattning som övriga ryggcentra i lan-
det. Från själva Malmöregionen har vi bara
opererat två patienter med idiopatisk skolios
sedan 1978, berättar Stig.

� När det gäller just den gruppen skiljer vi
oss eventuellt från övriga landet.

Många års ansvarstagandeMånga års ansvarstagandeMånga års ansvarstagandeMånga års ansvarstagandeMånga års ansvarstagande


