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• Metoder för att förhindra skoliosutveckling 
hos neuromuskulära funktionsnedsättningar 

• Nationellt sammansatt tvärvetenskaplig 

• Granska och sammanställa vetenskaplig 
evidens för metoder som hindrar 
skoliosprogress 

• Utifrån bevisläge  försöka generera 
rekommendationer 



Konsekvens av skoliosprogress 

• Kompensation till 40°  

• Lungfunktion påverkas om >65° 

• Vid progress blir skoliosen rigid, svårop 

• Förlust bålbalans 

• Om gående förloras denna förmåga 

• Sittfunktion försämras 

• Trycksår, smärta 

• Hip and spine dilemma 



Kollapsande rygg 



Indelning skolioser 

Lonstein&Akbarnia 1983 



Icke-kirurgisk behandling 

• Anpassa rullstol, trepunktskorsett 

• Korsett, TLSO hindrar ej progress men sittstöd 



Operativ behandling 

• Bakre fusion 

• Främre fusion 

• Kombinerad metod 

• Nyare metoder med förlängningsstag revben, 
magnetdrivna förlängningsstag 

• Komplikationsfrekvens högre än vid AIS 



Op-indikationer 

• Cobb >50° 

• Sittfunktion, positionsförlust, tryck 

• Andningsproblem 

• Allmän skötsel 

• Smärta- impingement revben-crista 



Mål med  behandling 

• Förbättra sittandet 

• Förebygga trycksår 

• Förhindra progress 

• Frigöra armar och öka socialparticipation 

• Reducera smärta 

• Underlätta andning 
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Evidens 
Bygger på det sammanvägda bevisvärdet enligt GRADE 
 
Kirurgisk behandling: 
9 artiklar varav 2 med medelhögt och 7 med måttligt bevisvärde. 
Evidensstyrka 3 vilket innebär begränsat vetenskapligt underlag för att 
kirurgisk behandling kan minska skolios. 
  
Korsettbehandling: 
 3 artiklar med måttligt bevisvärde och 2 artiklar med medelhögt 
bevisvärde. Evidensstyrka 3 vilket innebär begränsat vetenskapligt 
underlag för att korsettbehandling kan minska skolios.  
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Resultat 

• Kirurgisk behandling (9): 

- Alla minskar skolios i gradtal (Cobb),  

- Varierande komplikationsfrekvens 

-  Livskvalitet, lungfunktion, ADL och 
sittfunktion förbättras. 

-Om progr skolios med Cobb >40° före 
15år=remiss för bedömning op 

 



Resultat 

• Korsettbehandling  

-Svårtolkade och få resultat (5) men bättre 
sittposition och balans, ADL och livskvalitet. 

-Till viss del progressionshastighet om tidigt och 
initial korrigering god.  TL-L skolios med Cobb 
<40°. 



• Regelbunden uppföljning i CPUP med klinisk 
usk och röntgen bidrar till att minska 
förekomst av skolios och felställningar och 
identifierar en behandlingskrävande skolios i 
tid. 



Tack! 


