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Att ha ont i ryggen är ett smärtsamt 
tillstånd där ryggen begränsar 
en del av vardagens rörelser och 
aktiviteter.
Spine-Coaching Life hjälper dig att 
ta kontroll över din rygg med hjälp 
av E-behandling som bygger på en 
kombination av vetenskap, klinisk 

erfarenhet samt avancerad teknik. 
Spine-Coaching Life är internetbaserat och 
lyfter fram förekomsten av individuella risk- 
och friskfaktorer samt hur dessa samverkar 
och påverkar din ryggfunktion och livskvalitet. 
Ryggprogrammet som ingår är direkt anpassat 
till just din rygg samt till vad som motiverar just 
dig. Under handledning får du hjälp att minska 
inflytandet av de faktorer som stjälper din 
rygg samtidigt som övningar som förbättra din 
kapacitet lyfts fram.
Sammanfattningsvis går Spine-Coaching Life 
bortom traditionell behandling och visar din väg 
i processen att långsiktigt ta kontroll över din 
rygg.
Vad är ryggbesvär?
Ryggbesvär kan ha många olika bakomliggande 
orsaker men vanligtvis tillhör de gruppen ”ospecifika 
ryggsmärtor”, vilket något förenklat innebär att 
orsakerna till ryggbesvären inte är av allvarlig 
karaktär.

Utifrån ett vetenskapligt perspektiv anses 
livsstilsrelaterade faktorer utgöra den viktigaste 
orsaken till att ryggbesvär uppstår. Det betyder att 
vår funktionella kapacitet, hur vi förhåller oss till, 
och hur vi samverkar med vår omvärld är av största 
betydelse för ryggens funktion. Det viktigaste med 
denna kunskap är att de allra flesta kan få en rygg 
som fungerar bättre.
Ryggbesvär och vård
Det finns ett stort antal behandlingsalternativ som 
erbjuds på marknaden. Som patient är det svårt att 
välja vad som är rätt. I regel inriktar sig manuell 
behandling i huvudsak på att, med manuella 

tekniker, korrigera funktionsstörningar i ryggen. 
Metoden har ofta goda kortsiktiga resultat men 
med tiden smyger sig besvären återigen på. Orsaken 
är att även om en manuell korrigering av ryggen 
har god effekt kan det inte förändra påverkan av 
vår livsstil. Spine-Coaching Life erbjuder en metod 
som präglas av ett långsiktigt synsätt och en stor 
bredd för att en förbättrad ryggfunktion skall ha 
möjlighet att bli bestående.
Din viktigaste åtgärd
Som patient är den enskilt viktigaste åtgärden för 
en långsiktig förbättring att själv ta kontroll över 
ryggen och att inte förlita sig till passiva metoder. 
För att din rygg ska må bättre ur ett långsiktigt 
perspektiv krävs att små förbättringar utförs på ett 
flertal områden. Det handlar helt enkelt om att nå en 

balans mellan din samlade kapacitet och vardagens 
åtaganden. Målet är med andra ord att din totala 
fysiska och psykosociala kapacitet skall matcha 
och helst också överträffa de samlade påfrestningar 
som du möter i vardagen. Spine-Coaching Life är 
utvecklat för att hjälpa dig att nå just ditt mål.
Spine-Coaching Life
Spine-Coaching Life erbjuder en långtidsverkande 
metod till en förbättrad rygghälsa och är utvecklad 
för att verka som en självständig vårdinsats alternativt 
som ett komplement till övriga vårdformer. Genom 
professionell handledning hämmas ett passivt 
synsätt samtidigt som ett aktivt förhållningssätt 
förstärks.
Metod
Identifiering och analys risk- och friskfaktorer
För att identifiera de faktorer som påverkar din 
rygg används ett antal formulär som täcker de 
områden som har betydelse för din ryggs funktion. 
Formulären är utformade för att täcka in de 
områden som utifrån en vetenskaplig bas och klinisk 
erfarenhet har visats påverka hur ryggbesvär uppstår 
och utvecklas. Utöver dessa ingår också ett formulär 
som syftar till att få en förståelse för hur övningar 
och råd ska utformas för att kännas motiverande.
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Varje formulär, eller sida, består 
av ett varierande antal frågor, 
där varje formulär i regel inte 
tar mer än ett par minuter 
att slutföra. Undantaget är 
de funktionella testerna där 
du behöver mer tid och också 
utrymme.

Resultaten av varje formulär analyseras var för sig 
samt i hur svaren förhåller sig till varandra. Detta ger 
en uppfattning om vilka faktorer som kan behöva 
förstärkas respektive undertryckas för att din rygg 
ska fungera bättre.
Motivationsbaserat åtgärdsprogram
Åtgärdsprogrammet, som presenteras via E-
post när analysen är klar, innehåller en konkret 
plan för hur arbetet med att förbättra din ryggs 
funktion skall gå till.  Åtgärdsprogrammet är 
anpassat till din motivation, dina behov och dina 
förutsättningar. Faktorer som skall få en ökad eller 
minskad exponering lyfts fram för att på bästa sätt 
förankras.

Ofta handlar åtgärdsprogrammet om att i möjligaste 
mån minska inflytandet av det som stjälper din rygg 
och att öka utrymmet för det som får din rygg att 
må bra. Det innebär att små livsstilsförändringar 
kan krävas samtidigt som din funktionella kapacitet 
förbättras med t.e.x. hemövningar. Antalet 
hemövningar är alltid väl avvägt och tar aldrig mer 
än ett par minuter i anspråk. I vissa fall krävs att 
delmål sätts upp på vägen. Orsaken kan vara att 
det för en del är lättare med närliggande mål än 
de som är fjärran, orsaken kan också vara att din 
funktionella kapacitet måste korrigeras stegvis.
Åtgärdsprogrammets olika faser
Förberedelsefas
I förberedelsefasen skapas en förståelse för hur olika 
faktorer har samverkat till att dina ryggbesvär har 
utvecklats. Samtidigt framhävs betydelsen av att öka 
eller minska inflytandet för de faktorer som antingen 
stjälper din rygg eller får den att må bättre.
Förändringsfas
I förändringsfasen utförs förändringar av mer 
praktisk karaktär. Det kan till exempel att vara att 
förstärka en funktionell kapacitet eller att förbättra 
hur du samverkar med vardagens göromål.

Stabiliseringsfas
Stabiliseringsfasen syftar till att minska risken för 
att ryggbesvären återkommer. Åtgärdsprogrammet 
justeras ofta i denna fas, en del övningar eller råd 
om förhållningssätt tas bort, förändras eller nya 
tillkommer.
Utvärdering
Förändrings- och stabiliseringsfasen avslutas efter 
tre månader med en utvärdering och eventuellt 
justeras ditt program ännu en gång.
Passar det dig?
Spine-Coaching Life passar dig som:

Precis tagit dig igenom ett ryggskott
Har fått ryggbesvär för första gången
Har besvär som kommer och går
Om behandling av din rygg har kortvariga 
eller tveksamma resultat

Spine-Coaching passar inte iföljande fall:
Akuta ryggskott med svårare smärtor som 
begränsar det mesta i vardagen.

För en mer utförliga lista med information när 
Spine-Coaching Life inte passar dig hänvisas till 
spine-coaching.com
Spine-Coaching Life
Slutligen hoppas vi att konceptet är attraktivt för 
dig och vi tillsammans kan minimera inflytandet av 
de faktorer som påverkar din rygg negativt samtidigt 
som vi ökar inflytandet för det som får din rygg att 
må bättre. 

Välkommen till Spine-Coaching Life!
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