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Arbetsrelaterade ländryggsbesvär
Sammanfattning av arbetsmiljöbyråns rapport

Arbetsrelaterade ländryggsbesvär, som omfattar både smärtor i
ländryggen och ländryggsskador är ett stort och växande problem i
Europa. Detta faktablad belyser de viktigaste rönen i en rapport om
ländryggsbesvärens förekomst och orsaker, samt arbetsrelaterade
riskfaktorer och effektiva åtgärder för att förebygga dessa. Rapporten
begränsar sig till ländryggsåkommor, även om några av rönen kan vara
tillämpliga på andra typer av arbetsrelaterade ryggbesvär.

Problemets omfattning
Enligt undersökningar kommer mellan 60 % och 90 % av alla människor
att drabbas av ländryggsåkommor någon gång i livet och vid vilken given
tidpunkt som helst drabbas mellan 15 % och 42 % av alla människor
(beroende på vilket befolkningsunderlag som studerats och vilken definition
på ryggsmärta som används). Siffror från undersökningen om
arbetsförhållanden i Europeiska unionen (1) ger vid handen att 30 % av de
europeiska arbetstagarna lider av ryggsmärtor, som toppar listan över alla
rapporterade arbetsrelaterade besvär. I en annan färsk rapport från byrån (2)
har några av Europeiska unionens medlemsstater rapporterat en ökning av
antalet ryggskador och skador till följd av manuell hantering.

Även om patienterna i de flesta fall återhämtar sig fullständigt från en
period under vilken de lidit av ländryggssmärtor (60–70 % tillfrisknar
inom 6 veckor, 70–90 % inom 12 veckor), är antalet förlorade
arbetstimmar mycket stort (3) (4). Dessutom är återfallsfrekvensen vid
ländryggsbesvär mycket hög. Efter ett år är återfallsfrekvensen mellan
20 % och 44 %, och under en livstid rapporteras återfallsfrekvenser på
upp till 85 %. Det är viktigt att lägga på minnet, att ryggen kan bli känslig
när den en gång varit skadad och att det är mer sannolikt att en ny skada
inträffar om det finns riskfaktorer på arbetsplatsen som inte åtgärdas.

Även om ländryggsbesvär är mycket vanliga inom alla slags näringsgrenar
och arbeten, har flera undersökningar visat att de är särskilt vanligt
förekommande i vissa typer av näringar och inom vissa yrken. Särskilt hög
är förekomsten bland till exempel jordbruksarbetare, byggnadsarbetare,
snickare, chaufförer, inklusive truck- och traktorförare, sköterskor och
sköterskeassistenter, städare, sjukvårdsbiträden och hemvårdare. Det tycks
som om förekomsten av ländryggsbesvär i Europeiska unionen är jämnt
fördelad mellan män och kvinnor (1).

Medlemsstaternas uppskattningar av de ekonomiska kostnaderna för all
arbetsrelaterad sjukdom ligger mellan 2,6 % och 3,8 % av
bruttonationalprodukten (5), även om exakta uppgifter saknas. Siffrorna
kan emellertid vara högre, eftersom de verkliga samhällskostnaderna är
svåra att uppskatta. I en nederländsk undersökning (6) uppskattades
samhällets totala kostnad för ryggsmärtor t i l l  1,7 % av
bruttonationalprodukten för 1991.

Orsaker till ländryggsbesvär

Ländryggsbesvär omfattar diskproblem som bråck och kotförskjutning,
samt muskel- och mjukdelsskador. Förutom det normala degenerativa
åldrandet, avslöjar epidemiologiska undersökningar att dåliga
ergonomiska förhållanden på arbetsplatsen bidrar till ländryggsbesvär i
en frisk rygg eller påskyndar redan existerande förändringar i en redan
skadad rygg. Dåliga ergonomiska arbetsförhållanden ökar belastningen
eller påfrestningen på ryggen. Detta kan bero på många olika orsaker, till
exempel lyft, arbetsrörelser som innebär vrid-, böj- och sträckmoment,
konstiga rörelser och stillastående. Arbetsuppgifterna omfattar fysiskt
arbete, manuell hantering och fordonskörning (där vibration i hela
kroppen är en annan känd bidragande faktor).

Även om diskrelaterade problem kan upptäckas med röntgen eller
skelettskintigrafi, kan andra avvikelser, som skador på muskler och andra
mjukdelar, ofta inte upptäckas på det sättet. I själva verket betecknas 95 %
av alla ländryggsbesvär som ”ospecifika”. Det finns bevis som tyder på att de
allmänna åtgärder som föreslås nedan, förebygger och minskar alla typer av
arbetsrelaterade ländryggsbesvär.

Arbetsrelaterade riskfaktorer

Det har publicerats många tidningsartiklar om riskfaktorerna för
ländryggsbesvär, inklusive en mängd fysiska, psykosociala och/eller
personliga riskfaktorer. Antalet epidemiologiska undersökningar som
behandlar psykologiska riskfaktorer under arbetet är betydligt färre än
antalet studier som är inriktade på fysisk belastning. Dessutom är kopplingen
i allmänhet starkare till biomekaniska faktorer. Bevisen för att det finns ett
samband mellan psykologiska faktorer och ländryggsbesvär blir emellertid
starkare, särskilt då dessa uppkommer samtidigt med fysiska faktorerna.
Förekomsten av ländryggsbesvär har befunnits ha ett starkt samband med
okvalificerat arbetsinnehåll och dålig arbetsorganisation. De huvudsakliga
arbetsrelaterade riskfaktorerna åskådliggörs i ruta 1.

Åtgärder och resultat av förebyggande åtgärder

Metoder för att förebygga ländryggsbesvär omfattar både arbets- och
hälsovårdsrelaterade åtgärder. Det erkänns i allt högre grad att det
behövs en samordnad metod, som omfattar båda typer av åtgärder, för
att verkligen kunna angripa problemet effektivt. På arbetsplatsen finns
ett växande stöd för de ergonomiska åtgärdernas betydelse.
Ergonomiska åtgärder grundar sig på en ”holistisk” eller systematisk
metod som beaktar utrustningens, arbetsmiljöns och arbetsorganisations
inverkan, samt den anställde. För att kunna uppnå positiva resultat med
den ergonomiska metoden krävs att arbetstagaren är fullt delaktig.

En sammanfattning av de huvudsakliga förebyggande åtgärderna
redovisas i ruta 2. Dessa omfattar både åtgärder för primärt
förebyggande (eliminering av orsakerna) och sekundärt förebyggande
(behandling och rehabilitering). De sakkunnigas åsikt är emellertid att
alla dessa faktorer måste beaktas tillsammans, även om man framför allt
bör rikta in sig på primärt förebyggande. T i l l  exempel visar
undersökningar att det är osannolikt att enbart utbildning leder till
resultat, om de ergonomiska faktorerna på arbetsplatsen förblir dåliga. I
en grundläggande utbildning måste till exempel ingå hur potentiella
risker kan fastställas och vad som kan göras om dessa upptäcks, samt hur
fysisk hantering av laster kan utföras på säkrast möjliga sätt.

Ruta 1: Arbetsfaktorer som ökar risken för
ländryggsbesvär

Fysiska aspekter av arbete:

■ Tungt fysiskt arbete.

■ Lyft och hantering av laster.

■ Konstiga arbetsställningar (till exempel böj- och vridmoment,
stillastående).

■ Vibrationer i hela kroppen (till exempel vid truckkörning).

Psykosociala, arbetsrelaterade faktorer:

■ Lågt socialt stöd.

■ Låg tillfredsställelse i arbetet.

Arbetsorganisatoriska faktorer:

■ Dålig arbetsorganisation.

■ Okvalificerat arbetsinnehåll.
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Europeiska arbetsgivare har redan fått viktig information om hur de anställda
kan skyddas mot ryggskador till följd av arbete, som innebär manuell
hantering av laster i ”Manual Handling Directive” (rådets direktiv 90/269/EEG)
(7), vilket utarbetades med det särskilda målet att förebygga risker för
ryggskador under manuell hantering av laster. Det är baserat på aktuella
kunskaper och omfattar minimikrav för hälsa och säkerhet, vilka följer en
ergonomisk metod. I bilagan till direktivet finns en förteckning över
riskfaktorer. Arbetsgivarna bör ta hänsyn till dessa riskfaktorer när de
utvärderar och väljer förebyggande åtgärder. De omfattar följande:

■ Lastens egenskaper (till exempel tyngd eller dålig gripbarhet).

■ Erforderlig fysisk ansträngning (till exempel påfrestande, ostadig
kroppsställning eller vridmoment).

■ Arbetsmiljön (ti l l  exempel otil lräckligt utrymme eller andra
begränsningar av den anställdes arbetsställning, som för hög eller för
låg arbetshöjd, ojämn eller hal golvbeläggning).

■ Arbetsmomentets karaktär (till exempel långvariga eller ansträngande
arbetsmoment, otillräckliga vilopauser, orimligt avstånd för
förflyttning av laster, hög arbetstakt).

■ Individuella faktorer (till exempel klädsel etc. som begränsar
rörligheten, otillräckliga kunskaper eller otillräcklig utbildning).

Det anses ologiskt att skilja ländryggsbesvär från andra arbetsrelaterade
ryggåkommor, då det inte finns någon strikt skiljelinje mellan
ryggproblem och andra muskuloskeletala besvär. Det behövs en samlad
syn på alla arbetsplatsrelaterade muskuloskeletala problem (se till
exempel byråns rapporter och webbplatsinformation om
muskuloskeletala besvär (8) (9) (10)).

Behovet av forskning och samförstånd

Det finns stöd i litteraturen för att använda den ergonomiska metoden, i
”Manual Handling Directive”, som grund för arbetsgivarnas åtgärder. För
att underlätta dess tillämpning, föreslås i rapporten att den framtida
forskningen huvudsakligen bör inriktas på frågan hur den ergonomiska
metoden kan användas på effektivast möjliga sätt i praktiken. Sådan
forskning kan omfatta följande:

■ Tillfredsställande utvärdering av undersökningar om metoder för
”holistiska” åtgärder (till exempel tillämpning av ergonomi, ergonomi
integrerad med rehabilitering och hälsoövervakning).

■ Undersökningar för att utveckla och utvärdera praktiska
riskbedömningsmetoder som kan tillämpas på arbetsplatsen.

■ Undersökningar om effekten av kombinationer av faktorer och deras
praktiska bedömning.

Även om det föreslås att den framtida forskningen huvudsakligen bör
inriktas på metoder för att förebygga skador på arbetsplatsen, nämns ett
antal andra områden som kräver laboratorieanalyser, till exempel metoder för
att mäta utsatthet, metoder för att mäta ledrörelser samt undersökningar för
att ytterligare öka kunskaperna om ryggradens, diskarnas och ligamentens
biokemiska och biomekaniska egenskaper.

Mer information

Mer information om hur muskuloskeletala besvär förebyggs finns på
arbetsmiljöbyråns webbplats, http://osha.eu.int, där fullständiga
versioner av byråns publikationer kan laddas ned gratis. Informationen
omfattar korta ”faktablad” och olika rapporter. Förslag på lösningar för
att förebygga riskerna för muskuloskeletala besvär f inns på
http://europe.osha.eu.int/good_practice/
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Hur man får tag i rapporten

Den fullständiga rapporten finns på engelska på arbetsmiljöbyråns
webbplats på http://agency.osha.eu.int/publications/reports/lowback/,
där den kan laddas ned gratis. Den tryckta rapporten – ”Work-related
Low Back Disorders”, Op De Beeck, R. och Hermans, V., Europeiska
arbetsmiljöbyrån, 2000, ISBN 92-95007-02-6 – kan beställas från EUR-
OP i Luxemburg (http://eur-op.eu.int/),  el ler från dess
försäljningsombud. Priset är 7 euro i Luxemburg (exklusive moms).

Detta faktablad finns på alla EU-språk på
http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/

Fakta om rapporten

Europeiska arbetsmiljöbyrån har publicerat en forskningsrapport som
informerar om arbetsrelaterade ländryggsbesvär. Rapporten ger en
översikt av aktuella kunskaper i frågan. Arbetet har utförts av Institute for
Occupational Safety and Health [Prevent], Belgien.

Ruta 2: Åtgärder för att förebygga ländryggsbesvär på
arbetsplatsen

■ Sänkning av fysiska krav.

■ Förbättringar i arbetsorganisationen.

■ Undervisning/utbildning (som en del av en integrerad metod).

■ Medicinsk behandling och rehabilitering.

■ Kognitiva och beteendevetenskapliga åtgärder (till exempel
hantering av olika metoder).

© Europeiska arbetsmiljöbyrån. Kopiering tillåten med angivande av källan. Printed in Belgium, 2000

T
E

-29-00-060-S
V

-D


