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Spine-
Coaching
Akuta ryggskott är ett 
smärtsamt tillstånd där 
ryggen begränsar en stor del 
av vardagens rörelser och 
aktiviteter.

Spine-Coaching Akuthjälpen guidar dig med 
såväl information som övningar för att så 
snabbt som möjligt ta dig ur den mest, akuta 
smärtintensiva, fasen.
Vad är ett ryggskott?
Ett akut ryggskott kan ha många olika 
bakomliggande orsaker. Benämningen i sig, akut 
ryggskott eller som det också heter, lumbago 
acuta, säger ingenting om orsaken utan betyder 
helt enkelt ”akut ont i ländryggen”. Vanligtvis 
tillhör ett akut ryggskott gruppen ”ospecifika 
ryggsmärtor”, vilket betyder att vi inte exakt vet 
vad som har hänt i ryggen. Följaktligen syns det 
inte heller något speciellt på röntgen eller då andra 
undersökningsmetoder används.

Akut ryggskott och vård
Oavsett vilken funktionsstörning som ligger 
bakom, inriktas klinisk manuell behandling, i regel 
på att förbättra smärtsinnets tolerans för rörelse 
och aktivitet.

Det finns ett stort antal behandlingsalternativ som 
erbjuds på marknaden. Som patient är det svårt att 
välja vad som är rätt. Just vid akuta ryggskott med 
mycket svår smärta är mirakelbehandlingar, där 
smärtan försvinner som i ett trollslag ovanliga. En 
framgångsrik, manuell behandling, är emellertid 
möjlig i de fall som smärtintensiteten är något 
lättare.

Din viktigaste åtgärd
Som patient, är den enskilt viktigaste åtgärden 
för en snabb förbättring och också en god 
långtidsprognos att själv ta kontroll över 
ryggen och att inte förlita sig till passiva 
metoder. Spine-Coaching Akuthjälpen ger dig 
därför en fullständig kontroll med guidade 
aktiveringsövningar.

Spine-Coaching Akuthjälpen
Spine-Coaching Akuthjälpen syftar till att hjälpa 
dig ur det akuta skedet och skapa möjligheter för 
att du ska kunna tillgodogöra dig en eventuell, 
efterföljande manuell 
behandling, hos din 
ordinarie terapeut.

Spine-Coaching 
Akuthjälpen är 
uppbyggd kring ett 
antal frågor som 
handlar om hur dina 
ryggbesvär har uppstått, 
hur din rygg fungerade 
tiden innan du fick riktigt ont, hur du själv ser på 
dina besvär och hur väl du klarar ett par enklare 
funktionella tester. Akuthjälpen använder sig av 
modern teknik och är interaktivt utformad vilket 
innebär att efterföljande åtgärder direkt styrs 
av hur just du har besvarat föregående frågor. 
Information, tester och övningar förklaras alltid 
med hjälp av antingen video-, bild eller textstöd 
för att på bästa sätt ge en god förståelse.
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Passar det dig?
Spine-Coaching Akuthjälpen passar dig som 
har ett akut, smärtintensivt ryggskott som varat 
kortare tid än tre veckor. Du ska inte ha ont mot 
benen och inte heller någon av de symptom som 
istället kräver en sjukvårdskontakt, dessa får du ta 
del av innan köp.

Om du har haft ont under längre tid än tre veckor 
eller har besvär som blossar upp med regelbundna 
mellanrum. Då ska du istället välja Spine-
Coaching Life, -ett handlett, motivationsanpassat 
system som ger dig personlig vägledning och stöd 
under 3 månaders tid.

Vetenskap, teknik och erfarenhet

Spine-Coaching Akuthjälpen använder sig av en 
nyutvecklad modell som, utöver erfarenheterna av 
Spine-Coaching Life, bygger på en kombination av 
avancerad teknik, vetenskap och klinisk erfarenhet 
samtidigt som det moderna samhällets livsstil vägs 
in.

Välkommen till Spine-Coaching Akuthjälpen.
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